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Trabalhismo em marcha
Grande Concentração em Encruzilhada

RONDA POLICIAL

a morte de João Maria 
Ribeiro, com 36 anos de 
idade, casado, funcioná
rio da firma Werner,
Carvalho S/A e residen
te no bairro denomina- 
Lomba Seca, proximida
des do Seminário local.

Segundo dados que 
nossa reportagem co
lheu, dirigiam-se para as 
suas residências João 
Maria Ribeiro, César Ca- 
lixto dos Santos e Otá
vio Barbosa dos Santos.
Em certa altura do per
curso surgiu, por moti
vos banais, uma discus
são entre os dois pri
meiros. Nessa ocasião,
Cesar Calixto, possuído ___________ _________
de uma fúria repentina, | crime nada mais resta- 
arrancou de uma faca e|va a fazer além de con-

Barbaro crime cometido nesta
Esfaqueou a vitima, evadindo-se em seguida

Revoltante crime ocor
reu na noite de sexta 
feira última, resultando

feriu mortalmente |João 
Maria Ribeiro á altura 
do pescoço. Em seguida, 
sem mesmo procurar sa
ber do estado da viti
ma, tratou de fugir antes 
que a polícia tomasse al
guma providencia no 
caso.

Morto Instantanea 
mente

O desventurado João 
Maria Ribeiro, que era 
casado com d. Madalena 
Rodrigues Ribeiro e dei
xa cinco filhos na orfan
dade, morreu logo após 
receber o golpe fatal. 
Quando seus familiares, 
notificados por Otávio 
Barbosa dos Santos, com
pareceram ao local do

Não haverá eleição 
para governador

Conforme haviamos infor
mado em nossa edição an
terior, foi realizado domingo 
oltimo em Encruzilhada uma 
grande concentração traba
lhista.

Realmente a grande con
centração de domingo ultimo 
naquela localidade alcançou 
pleno exito, constituindo-se 
um acontecimento de rara 
significação na campanha 
trabalhista, tendo assumido 
um aspecto de puro traba- 
lhismo, espontâneo, desas
sombrado, cativante e v igo
roso .

Acorreram a êle destaca
dos e proeminentes homens 
do comercio, da industria, 
trabalhadores rurais, operá
rios de fabrica de todas as 
classes, enfim uma grande 
quantidades de adeptos tra
balhistas.

Foi lançado oficialmente a 
candidatura Helio Simão de 
Paris, a Camara Municipal.

Na mesma sessão foi am
pliado o Diretorio Distrital, 
com a inclusão dos expressi
vos nomes dos Leopoldo San
tos. Waldemar Neuman, Gre- 
gorio Jose Meurer, Ivo Moro, 
Acendino Alves, Belizario 
Ribeiro Borges, João Anto- 
nio da Silva, Antenor Barbo- 
za de Souza, Manoel Floren- 
cio Farias, Waldir Oliveira 
dos Santos, Bebiano Feliz 
da Costa, Amadeu Wolff, 
Londoa Lourival Freire, Hen
rique Manoel Martins, San- 
drino Chiquett, Vidal Cordo- 
va, Antonio Soares, Manoel 
Macu.ido, Jose Feliciano A l
ves, ^olicarpo Paker, Nico- 
lau Barboza, Antonio Scopel, 
Bento Veiga, Domicio Mar- 
celiuo, Veríssimo Finimundo 
e Alois Bibov.

0 Diretorio Municipal fez 
se representar por uma ca
ravana composta dos seguin
tes senhores: Dr. Edezio Ne- 
ry Caon, vice presidente em 
exercício. Dr. Evilasio Nery 
Caon, Presidente da Camara 
Municipal e candidato a de
putado estadual, Dr. Helio 
Koeche Rosa, agente do IA- 
“1, Pedro Mello candidato a 
vereador pela cidade, Pedro 
Granzotto, Agnello Pioveza- 
eo, Cesar Ribeiro e João 
Rodrigues Costa, também 
candidato a Vereador pela 
cidade.

N° decorrer dos trabalhos, 
ûe foram presididos pelo 
. • Quintino de Oliveira, Pre

mente do Diretorio Distrital, 
alaram diversos oradores,

I sendo destacáveis as orações 
do Sr. Helio Simão de |Paris, 
que aceitando sua candida
tura, traçou rapidamente seu 
programa de trabalho e |con- 
clamou seus companheiros 
para cerrarem fileiras em 
torno do PTB.

Assim Encruzilhada deu 
uma grande força de suas 
possibilidades, na grande ar
rancada de 3 de Outubro, 
colocando-se como um redu
to vitorioso do partido do 
fina do Presidente Vargas.

Dr. Evilasio em Bom 
Retiro e Urubici

Viajou no dia de ontem 
para Bom Retiro, Urubici e 
outros municípios, o Dr. Evi
lasio Nery Caon, candidato 
a deputado estadual pelo 
PTB.

A viagem do popular e 
proeminente lider trabalhis
ta, prende-se ao chamado do 
Diretorio do PTB daquelas 
localidades para articularem 
o apoio a sua candidatura.

Em coordenação o 
o Diretorio do Frei 

Rogério
O Sr. Pedro Mello, que te

ve o seu nome lançado a 
Camara Municipal pelo po
puloso Bairro do Morro do 
Posto, tem desenvolvido am
pla atividade, coordenando a 
sua candidatura. Atendendo 
agora aos apelos de seus 
companheiros do Bairro de 
Frei Rogério, patrocinará a 
instalação de um sub direto
rio naquela jzona, que pro
mete desde já, contar com o 
apoio e com a maior vitali- 
lidade.

Cláudio Picolli acei
tou a sua candidatura

O Sr. Cláudio Picolli des
tacado comerciante no Bair
ro do Coral, vem de aceitar 
a sua candidatura à Camara 
Municipal pelo PTB, como 
representante dos Bairros da 
Ponte Grande, Coral e Conta 
Dinheiro.

Após a morte do go
vernador Jorge Lacerda 
divulgou-se que seriam

Para Deputado
■.

Estadual

Evilasio N. Caon

processadas eleições pa
ra a escolha de seu su
bstituto Isso, entretanto, 
não acontecerá, pois que 
o sr. Heriberto Hulse su
cedeu legalmente o go
vernador falecido, cujo 
mandato concluirá.

Sr. Raul dos Santos 
Fernandes

Aniversariou ontem o Sr. 
Raul dos Santos Fernandes, 
correto funcionário da firma 
Carlos Hoepke S/A e Presi
dente do Sindicato dos Em
pregados no Comercio de 
Lajes.

Por ocasião desta feliz da
ta, o nataliciante recepcio
nou a todos os seus amigos 
e parentes, que o foram cum
primentar, com uma lauta 
mesa de petiscos e bebidas.

Enviamos ao Sr. Raul dos 
Santos Fernandes as nossas 
felicitações.

— Preso o criminoso
duzir o corpo para sua 
residência.

Preso o criminoso
O autor desse bárbaro 

homicídio, Cesar Calixto 
dos Santos, permaneceu 
escondido até amanhã 
de ontem, quando se a- 
presentou à policia e foi 
trancafiado no xadres, 
aguardando o pronunci
amento da justiça.

Prisão de gatuno
Pelo soldado Lauro 

Lemos Ribeiro, do des
tacamento local, foi pre
so o individuo Marino 
Sutil de Oliveira, em )po- 
der do qual se encon
trava um extintor de 
incedios no valor de a- 
proximadamente vinte e 
tres mil cruzeiros. Ven
do-se ENGAIOLADO, o 
larápio confessou que 
o referido objeto tinha 
sido roubado na [madru
gada de |sábado último 
de uma firma local.

Acidentado quando 
cavalgava

Grave acidente sofreu, 
na manhã de segunda 
feira, o sr. Alzemiro A l
ves, com 27 anos de i- 
dade, solteiro e residen
te no distrito de Correia 
Pinto.

Segundo relatou à nos
so reportagem, o sr. A l
zemiro cavalgava em um 
burro REDOMÃO quan
do, no prolongamento da 
Rua Mal. Deodoro, o a- 
nimal foi assustado por 
um Tcão e começou a 
CORCOVEAR, atirando 
o seu cavaleiro ao chão.

Conduzido para o Hos
pital Nossa Senhora dos 
Prazeres foi constatado 
que Alzemiro |Alves so
freu fratura do braço 
esquerdo e ferimentos 
disseminados pela ca
beça.

Aguardem para o próximo dia 15
a inauguração do primeiro vôo de sua linha regular em nossa cidade do poderoso Consorcio Real - Aerovias - Nacional

— Agencia à Praça João Costa —



LAGES. 3 7-58

tesocifli
A n i v e

Fazem anos hoje:
r s á r i o s

posa do Sr. Cesar Wagenfur.

A Sra. D. Diná, esposa do 
Sr. Waldeck Aurélio Sampaio, 
Escrivão do Civel e Comercio; 
O Sr. Francisco Klens.

No dia 10:

A Sra. Anita Wagenfur, es-

No dia 11:

O Sr Romeu Cordova Ro
cha, do comercio desta praça.

A todos os aniversariantes 
os nossos cumprimentos.

Soneto Diverso
HEITOR SALDANHA

Eu sou um homem triste e danço suing, 
tôda harmonia é além. trancende e canta 
Toda vingança é a causa que não vingue 
Toda beleza é 3 flor que se levanta

E não saber de mim talvez extingue 
Uma prece maior de que outra santa 
mas por que precisar, se embora vingue 
outra prece menor que se decanta?

Eu nunca fiz da vida o que não posso, 
os poemas escritos foram vossos, 
os outros são mqmentos dilatados

E quem não ama assim por experiência 
não teve esse momento de consciência: 
dar ura salto na trava e ser roubado.

Crônica Médica
Conselho às mães
O aparecimento das regras durante a amamentação, não 

deve constituir motivo de precaução.
A  única coisa que pode acontecer durante o «incômodo» 

da nutriz, é a diminuição do leite segregado.
Nêste caso a mãe deve continuar calma, amamentando 

seu filho, visto que terminada a menstruação tu !o voltará ao 
normal.

Em certas regiões é crendice popular que enquanto a 
mulher amamenta não apanha nova gravidez Está errado E. 
por isto muitas mães desejando nova gravidez, só amamentam 
o filho até o 3o mês. Pensam com isto que assim podem a- 
panhar gravidez. O mal vai tão longe que é certo que muitas 
mães dão o seio até a criança com dentição completa, pen 
sando que assim não mais ficarão grávida.

Infelizmente êsse hábito dá péssimos resultados. Primeiro 
porque não é verdade que as mulheres que amamentam não 
engravidam. Segundo, porque a alimentação exclusiva com lei 
te só deve durar 3 mêses. No 6° mês em diante é indispen
sável começar o desmame, oferecendo a criança sopa de legu
mes, frutas e outros alimentos.

E. porque isto? Porque nesta idade o leite por si só não 
é suficiente para defender a criança das doenças e garantir- 
lhes a saúde.

E se a mulher engravida, no curso da amamentação? 
Que é que ela deve fazer?

Embora algumas possam continuar aleitando, sem pre- 
juizo para ela ou para o filho o melhor é começar a suspen 
der o aleitamento materno.

É preciso ficar bem claro que o desmame tem que ser 
feito lentamente e sob controle médico o mais que possível.

A suspensão repentina do leite materno é má para a mãe 
e peior para o filho.

Em assim fazendo a mãe cessa o perigo do aparecimen
to do doloroso abcesso do seio. por acumulo de leite, já que 
êste não é mais sugado pelo bebê de 3 em horas.

Quanto ao bebê, sendo desmamado bruscamente e passa
do imediatamente a tomar leite diferente, de vaca ou de ca
bra, fica exposto a uma série enorme de perturbações, que 
podem conduzir a doenças quando o desmame é feito sem a 
orientação do médico.

Por isso, sempre que possivel procure o médico para que 
êle possa dizer como desmamar a criança, prescrevendo ao 
mesmo tempo uma alimentação adequada.

Com isto evitará também a formação de abcesso no seio.
Feito isto, estará a mãe garantindo a saúde do seu filho.

Dr. Inalclo Mendonça

,-.r>BRE1Q LAGEANO____________________ ______________

l o t e r i a s  E S P OR T I V A S
RIO — A criação de lote- 

íias esportivas, que há poucos 
anos preocupou a opinião es
portiva do país, através de 
iniciativa da Câmara dos Ve 
readores, foi ativada na C.» 
mara Federal, também no au
ge do entusiasmo esportivo, 
através de projeto de lei do

N o i v a d o
Contrataram casamento nes

ta cidade, no dia 21 de junho 
p.p , o jovem Darcy Rampon, 
filho do Sr. e Sra. J«ão Ram
pon, residentes em Antonio 
Prado, com a distinta senhori
ta Norma Piazza, filha do Sr 
e Sra Artur Piazza, residentes 
em Timbó neste estado

Aos distintos noivos, Cor
reio Lageano envia as suas fe
licitações

Sr Carlos Albuquerque, da 
U D N  da Bahia A [proposito 
permite que as confederações 
locais e a CBD explorem as 
loterias, mediante venda publi 
ca, devendo o Ministério da 
Fazenda baixar a respectiva 
regulamentação. Os impostos 
seriam os mesmos cobrados ao 
turfe e os resultados financei 
ros, pagos os prêmios, distribuí
dos para aplicação no desen 
volvimento esportivo, além de 
20% às confederações locais e
20% à CBD.

VENDE-SE
Vende-se um terreno si

tuado na rua São Joaquim 
logo abaixo da Igreja São 
Judas Tadeu, medindo 15 m2 
de frente por 50 m2 de fun
dos.

Tratar nesta redação
João Peiizzci

VENHA VER, NA ^
ELETROLÁNDIA

os últimos modelos de 
'ódios e rodiofones PHILIPS

DLTD FIDELIDADE - NG 1120 
CAIXB ACÚSTICO PORO 
OS TONS GROVES
PROJETORES 0E TONS AGÜDOS

FR 676-0
R00I0F0NE BI-BMPU 
OITO FIDELIDADE

sem entrada
em 12 pagamentos

JO A C Y  RIBEIRO
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Será intensificada a emigração espanhola para o Brasil
Ainda no ano em curso, se-

-0 localizadas 20 famílias de 
^cultores espanhóis na co- 
tônia agrícola «Juscelino Kubi- 
Ncbek». na Bahia, enquanto 
0ytras 100 serão possivelmente
encaminhadas à fazenda «San- 
ta Helena», no Estado de São

^Esta revelação foi feita por 
Qjn, Carlos Maria Valcacel, 
piretor Geral do Instituto Es 
panbol de Emigração, ao pas- 
jâr pelo Rio, de retorno das 
viagens de estudo e observa
ções que realizou por vários 
gstados brasileiros. O objetivo 
4a visita foi conhecer as pos
sibilidades de aclimatação que 
as nossas colônias agrícolas o- 
ferecem aos imigrantes es
panhóis

Xa visita que fêz ao Gabi
nete do Pres dente do Institu- 
to Nacional de Imigração e 
Colonização disse ainda Dom 
Valcarcel que «a título de ex
periência. até o fim dêste ano 
virão para o Brasil 500 operá
rios selecionados sob a siste
ma de mão-de-Obra pré colo
cado. Serão transportados pelo 
CIME».

Há na Espanha — pros 
seguiu —  um excedente de
mográfico da ordem de 100 
mil pessoas, anualmente. Des
sas, 60 % emigram para a Amé 
ca Latina, principalmente para 
a Argentina. Brasil e Venezue 
la. Para o Brasil, no futuro 
virão maiores contingentes, 
pois aqui o espanhol não tem 
problemas a enfrentar e acli 
mata-se fácilmente, desconhe
cendo se. até agora, a existên 
cia de casos de retorno. Para 
o futuro, é nosso pensamento 
instalar aqui um departamen 
to de assistência ao imigrante 
espanhol.

As despesas com a documen 
taçâo e preparo dos imigrantes 
na Espanha será feita por a- 
quele pais, o transporte pelo 
CIMÉ (órgão a que são filia 
dos o Brasil e a “Espanha/, ca
bendo ao Brasil a despesa com 
a recepção encaminhamento e 
colocação, dentro do Pais. Até 
fins de 1958, a corrente imi
gratória espanhola para o Bra 
síl passará de espontânea a 
dirigida, havendo seleciona- 
mento da mão de obra que a 
tenderá aos reclamos da indús
tria brasileira

Madeirense do Brasil S/A
Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convidados os srs. acionistas da MADEIRENSE 
D0 BRASIL S/A. a comparecerem à Assembleia Geral E x 
traordinária a realizar-se às 16 horas em sua séde social 
na cidade de LAJES. Santa Catarina no proximo dia 15 de 
Jiiiho de 1958 para tratar dos seguintes:

a) - Extinção da Filial do Riu de Janeiro
b) - Honorários da diretoria
c) - Responsabilidades da Empreza.

Lajes. 25 de Junho de 1958

Madeirense do Brasil S A
(Industria e Exportação de Medeiras)

AMADEU A. FERREIRA 
VELIMIR DAJC

Edital de Praça
0 Doutor José Pedro Men
des de Almeida, Juiz de Di
reito da 2a. Vara da Co
marca de Lajes, Estado de 
Santa Catarina, na fórma da 
lei. etc.

! ’a Z SABER aos que o pre
sente edital virem, dele conhe
cimento tiverem, ou interessar 
possa, com o prazo de tnnta 
(30) di-s, contados da p»imei- 
r» publicaçãa na imprensa lo
cal. que o porteiro dos audi
tórios, trará a público pregão 
de venda e arrematação, por 
quem mais dér e maiór lance 
oiereor além da avali cão de 
*-•$ 19J?OO.OU, os bens penho- 
r&doe a LEOPOLDO MlCiUEL 
CASMjRANDE. nos autos da 
»cão executiva que lhe move 
0 Instituto de Aposentadoria e 
Pen?ões dos Comerciários 
fl-A.P.C.) a sabert - Tresentos 
® tnnta pinheiros de trinta e 
rí co centímetros de bitola 
ací®9, a um metro do solo, 
ríintaaos, em sua maior par- 
{*’ dos por nm, situados no 
•ttg-ir Fazenda da Capela, 
“estrito de Correia Pinto, des- 

comarca de Lajes, havidos

Finalizando, Dom Carlos Val
carcel aludiu ao encontro que 
manteve com o Presidente 
Juscelino Kubitschek em reu
nião conjunta com o Sr. Vál- 
ter Cochella, Presidente do 
INIC Afirmou que o Presiden 
te se mostrou interessado na 
localização de horticultores es
panhóis no «cinturão verde» 
do futuro Distrito Federal.

— Selecionaremos imediata
mente êsses horticultores para 
atender à solicitação presiden 
ciai concluiu — agradecen 
do em seguida a acolhida que 
recebeu das autoridades brasi
leiras durante o cumprimento 
dc sua missão no Brasil.

por compra feita a Porf;ric 
Pereira dos Santos e Dora- 
cidio P^reir dos Santos, con
forme escritura pública devi
damente registrada e anexa
da aos autos, penhoradas a<> 
dito LEOPOLDO MIGUEL 
CASAGRANDE, para Jpaga- 
mento do Instituto de Aposen
tadoria e Pensões dos Comer
ciam s.

E. para que ninguém possa 
aleg-ir ignorância; se pas-ou 
o presente edital em treís 
vias, pura ser publicada na 
imprensa local, afixada do 1> - 
cal público do costume, f.can- 
do ain la CÓp a nos autos res 
pectiv s. Dado e passado nes
ta cidade le Lajes, aos cinco 
dias do mes de Julho do ano 
de mil novecentos e cincor-n- 
ta • oito (5/7/1958). Eu, Hélio 
Bosco de Castro, Escrivão do- 
Feitos da fazenda, que o da
tilografei, subscrevo e tam
bém assino.

José Pedro Mendes de 
Almeida

Joiz de Direito da 2a. Vara 
Hélio Bosco de Castro 
Escrivão dos feitos da 

Fazenda

Católicos e protestantes 
juntos em conclave

RIO — Já no próximo mês 
de agosto, em sede que vem 
sendo especialmente construí
da, deverão se reunir nesta 
capital, pastoies protestantes e 
padres católicos, a exemplo do 
que vem sendo feito com gran 
de receptividade na Europa, 
principalmente na França e na 
Alemanha.

O movimento, que tem em 
Dom Estevão Bettcncourt OSB

(Ordem dc São Bento), um de 
seus idealizadores, já obteve a 
autorização da hierarquia ecle- 
ciástica católica. Estes coló
quios religiosos já vém se rea
lizando desde dezembro do 
ano findo, semanalmente, em 
casa de pastores ou em Igre
jas protestantes. Tais encon
tros, visam; segundo Dom Es
tevão, um contato v is  intimo 
entre esUs duas religiões.

Reduz Hem orroidas Sem O p eraráo 
A Ciência Anuncia \ o \ o  Tralam ento

C ientistas am erican os descobrem  e provam  
um a nova substân cia  cicatrizante que reduz  

as h em orro id as e faz d esaparecer a dor
N ova Y ork  (Especial) — Rnal- 
mente a ciência eqcontrou uma 
substância cicatrizante com a ex
traordinária propriedade de per
mitir a redução das hemorroidas 
e o pronto alívio da dor -  sem 
operação.

Em caso após caso, foi constatada 
e comprovada uma melhoria sur
preendente. A dor foi aliviada de 
pronto, verificando-se ao mesmo 
tempo verdadeira redução ou re
colhimento das hemorroida».

O mais surpreendente, porém, é 
que esta melhora se manteve em 
casos em que as observações mé
dicas se prolongaram por muitos

De fato, os resultados foram tão 
marcantes que os pacientes tive
ram expressões como esta: “ As 
hemorróidas já não são mais pro
blema Note-se que grande 
número destes pacientes eram 
portadores de casos crónico«, al
guns-de io  a zo anos.

Tudo isco, tem o uso de naicó- 
ticos, anestésico« ou adstringentes 
de qualquer espécie. O segredo 
está numa nova substância cica
trizante natural - FRP - recentemen
te descoberta por uma instituição 
de pesquisas mundialmente famo
sa. O  FRP já está sendo larga
mente empregado como cicatri
zante dos tecidos em qualquer 
parte do corpo.

Agora esta nora substância cica
trizante é apresentada na forma 
de pomada para hemorróidas, sob 
o nome de P rep a ra d o  H. Cada 
tubo vem acompanhado do res
pectivo aplicadôr. Basta pedir 
P rep a ra d o  I I  — em tòdas as 
boas farmácias e drogarias.

Os fabricantes do P rep a ra d o  H  
têm tanta confiança no produto 
que, se o Sr. não ficar inteira- 
mente satisfeito com os resultado« 
o seu dinheiro lhe será devolvido.

L a b o r a t ó r i o s  A n a k o l  L t d a .  
Caixa Postal, 400 — Curitiba

I

As máquinas de escrever Siemag possuem; 
v  regulador de toque 
v régua de margmadores 
vr ajuste de fita em 4 posições 
v proteção de tipos 
v  apóio de papel
v  inserção regulável e automática do papel 
v  libertador de tipos 
v- mesa de papel 
«r estrutura blindada monobloco

<3o/7/?eç& </m 3

I

Porque dura mais' 
Porque custa menos' 
Porqui» trabalha melhor'.

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS: 

"«Organização Hélio Lida.
RUA CORONEL COBDOVA, 108— Caixa Postal 535 —  LAJES, S.C.
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Edital da Publicação da Sentença Declaratoria da ! terdicão da Feiisbe ío Lorenzetti
O Doutor Nauro Luiz Gui
marães Collaço, Juiz Su
bstituto, no exercício pleno 
das funções do cargo de 
Juiz Direito da comarca de 
Bom Retiro, Estado de San
ta Catarina,

FAZ SABER aos que o 
presente edital virem ou de- 
leconliecimento tiverem (ex
pedido nos autos número 
1.520, Je «Interdição» de Fe- 
lisberto Loreuzetti, requerida 
por Vitório Lorenzetti, que se 
processa per ante êste Juizo

RIO, Consagrando-se cam
peã mundial de futebol e con
quistando a ambicionada Ta
ça Jules Rimet, a seleção na
cional tornou ’ ainda m a i s  
conhecido em todo o mundo 
o nome do Brasil e atraiujpa- 
ra o nosso povo uma simpa
tia incomum não só por par
te dos países que disputaram 
o campeonato na Suécia co
mo de todos os demais.

Feito publicitário
O Sr. Humberto Stramandi- 

noli, presidente da Federação 
de Turismo do Biasil assim se 
expressou:

— Indiscutivelmente, o Jei
to dos brasileiros foi magni
fico para o puía, não só do 
ponto de vista esportivo co
mo também publicitário. O 
esporte, 8ob o aspecto turis 
tico, constitui uma das mais 
interessantes âtrações, pois r.s 
grandes competições interna
cionais atraem visitantes dc 
lôdas as partes do mundo. 
Per isso, menos que, num 
organização turística nacional, 
se deve dar ao esporte um 
situaçío destacada.

—  Conhece, em tôda a nos
sa história, feito publicitário 
maior do que êsse agora en 
maior do que êsse agora en 
preendido pela seleção brasi
leira? — indagou o repórte .

— Absolutamente não.
— O Brasil, continuou o sr. 

Humberto Stramandinoli, é 
um grande desconhecido, co
mo Coletividade humana, poi 
falta de publicidade mtel gen 
temente organizada, e um a 
contecimento espetacular co
mo êsse o projéto. Devemos 
pois, aproveitá-lo convénien 
temente.

O sr. Carlos Guinle re M)r- 
dou-se do tempo em que a- 
companhou, em Paris, o co
lossal empreendimento de 
Santos Dumont, realizando o 
primeiro vôo em aprelho mais 
pesado do que o ar, com o 
>luai deu ao Brasil projeção 
internacional.

— Penso, porém, que, sob 
o aspecto publicitário, a co d - 
quista da Taça Jules Rimet 
terá efeitos maiores nesta ho
ra em que tôdas as nações 
■ o mundo volUm as suar vi6- 
ihs para o nosso pais — a- 
c tuou o sr. Carlos Guinle.

e cartório do Civel), que a- 
tendendo às provas constan
tes dos autos, por sentença 
proferida aos 12 dias do mês 
de março do ino de 1958, 
em seguida transcrita, de 
clarou a interdição de FE 
LISBERTO LORENZETTI. 
Sentença: «Vistos, etc,. Autos 
de Interdição requerida por 
Vitório Loreuzetti, sendo in
terditando seu filho de nome 
Felizberto Lorenzetti. O pe
dido foi instruído coro um a- 
testado médio, declarando 
que o interditando é «oligo- 
frénico». Ü interditando foi 
interrogado neste Juizo, pe
io meu ilustre e ilustrado 
antecessor. Os peritos apre
sentaram os láudos respecti
vos. Realizei • audiência de 
instrução e julgamento, em 
que foram ouvidas três tes
temunhas. Ordenei a conclu
são dos autos para julgamen
to posterior, o que ora faço. 
Este o relatório. Isto pôsto e 
depois de bem ponderado: 
O exame pessoal do interdi
tando, realizado neste Juizo

não lhe é de todo desfavorá
vel, pois respondeu acerta- 
d immte a maioria das per 
gunlas feitas pelo Juiz. No 
entanto, observa se que o in 
terditando não é pessoa n r- 
mal, pois, tendo eslado longo 
tempo na escola jamais cou- 
s “guiu siquer aprender a es
crever seu próprio nome. 
Uém do mais, militam, a fa

vor de sua interdição, como 
provas inconcussas de valor 
robusto, os láudos médicos 
Je fls. e a prova testemunhal, 
que deve ser reputada boa, 
até prova em contrário. O 
liudo firmado pelo perito Dr. 
Edmundo Ribeiro Rodrigues 
conclue que o interditando «é 
oligofrénico, n io .tem oMen 
tação perfeita de tempo, es
paço e em certas oportunida
des apresenta fuga de idéias. 
Não tem noção |de números». 
Que é absolutamente inca
paz e nío pode reger sua 
pessoa e bens. O perito Dr. 
Huri Gomes Mendonça cou- 
clue «que o mesmo é porta
dor de demência, sequela de

neningite aos seis meses 
híc); incapaz de reger a sua 
>esssoa e bens». Contra a 

,va colhida ne'tes autos 
não tenho razões, nem mes-

no «Diário da Justiça» do P« 
tado e do jornal «Cor-eiò 
L jeano», da cidade de |_» 
jes, por três vezes, com o fo 
tervalo de dez dias, Intjme s

nesta Comarca. ça
frágeis, para me insurgir, j o Procurador do requerente 

Tuno indica a necessidade o l)r. Promotor da Justi. 
a interdição do incapaz, 
endo que o atendimento do 

p dido da inicial é medida 
que se impõe Observo, fi- 
nalmeqte. que o Dr. Promo- 
ior Público desta Comarca, 
funcionando no feito como 
defensor do interditando, opi
nou favorávelmente ao ateD- 
diraento do pedido. Pelo ex
posto, julgo procedente o pe
dido da inicial, paru decret", 
a interdição de FELIZBERTO 
LORENZETTI, . deelaiando-o 
incapaz para reger sua pes- 
s a e seus bens ou adminis
trá-los. Nomeio seu Curador 
o seu próprio pai, Sr. Vitório 
LoreDzetti, que, intimado, de
verá prestar o compromisso 
legal. Na forma do artigo 
609 do Código de Pr >cesso 
Civil, segunda parte, publi
que-se a presente Sentença

Regbtre-se 
Cu6ias «ex-causa». Bom Re 
tiro, 12 de março de 95X 
(ass) Vilson Vidal Antuoe* 
Juiz de Direito.» Para que » 
referida sentença produz» 
os seus devidos efeitos legais 
cbegue ao conhecimento dos
interes-ados e ninguém pos
sa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente edital 
que será gafixado na sede 
dêste Juizo, no lugar do cos
tume e, por cópia, publicado 
três (3) vezes pela imprensj, 
com o intervalo de dez tioj 
dias na forma da lei. f)aj0 
e passado nesta cDa 'e de 
Bom Retiro, aos catorze dias 
do mês de junho do ano de 
1958. Eu. Afrisio de Sena Vaz 
escrivão, o dactilografei.

Nauro Luiz Guimarães 
Collaço

Dois grandes "trabalhadores 
para a sua fazenda

//

O D G D-4  . apesar do seu pórte leve, tem 
a potência de um motor pesado. Executa, 
com equipamento apropriado, uma série 
de operações de alto rendimento: ara, se
meia, gradeia, sega, puxa até 5 toneladas 
de carga e movimenta pequenas serrarias, 
moinhos, engenhos, etc.

O FC-D é a reprodução fiel do popular 
Farmall Super FC. Acionado por um pos
sante motor Diesel de 4 cilindros, executa 
rápida e economicamente as mais pesadas 
tarefas num menor número de horas- 
trabalho do que o comum em tratores 
dêste tipo.

Poro aquisição e serviço distes equipamentos, procure os concessionários em LA G E S , S A N T A  C A T A D A :

COMÉRCIO E REPRESENTSÇCcS G. SGS2S S. 3.
kuq Coronel Cordova, 439

an trr



Independente campeão da Taça Cidade de Lajes
Prä diiDutâdo domingro a la rn s m i um inatv* a . * __ .*__ _ &Foi dUputado domingo a I acusou um justo empate de 

tftrde em CuMtibanos a ulti- 2 á 2, resultado este que fa
ma rodada do Torneio Taça voreceu o .Independente, que 
Cidade de Lqjes, com a rea- conquistou a Taça Cidade de 
lização do prélio entre as e-l Lajes.
quipes do Independente local i Aloisio numajogada bastan- 
e do Pinheiros deste cidade, te infeliz marca aos 37’ o 

Após um prélio dos mais primeiro tento do Pinheiros, 
movimentados o escore final | escore com que findou a pri

meira etapa.
No periodo derradeiro aos 

4', Feio marca o primeiro gol 
para o Independente; para 
aos 12’ Goia aumentar para 
dois para os locais.

Aos 45’, ao apagar das lu
zes, Carlinhos fixa o placard

gundo gol do Pmh iros,
Os dois quadros atuaram 

assim constiiuidos: Indepen
dente: Lulu, Eri e Lopee: Ro 
meu, Waldir e Aloisio; Itali 
ano (Américo). Fautb, Feio, 
Jair e Goia.

Pinheiros: Magalhães, Po-
fioal com a conquista do se- lenta e Madureira (Pocai)

Ciaradia, Lauvir e Zequinha: 
Pilíla, Desinho, Pompilb, Ze- 
ca e Carlinhos,

Na arbitragem o Sr. Osval
do Costa, teve uma boa atu
ação.

A renda somou a quantia 
de 2.725.00 record do Torneio 
Taç» Cidade de Lajes.

Surpresas na 2a. Divisão 0 que vai pelo bolão
Foi iniciado domingo pela 

m-nhá no Velho Estádio de 
Copacabana, o certime da 
segunda divisão com a reali- 
ziçáo de dois jogos.

No primeiro encontro da 
rodada, verificou-se a maior 
surpresa da rodada com »sen 
sacional goleada imposta pe
lo Popular sobre o Palmeiras 
por 5 á 2.

No primeiro tempo, o qua
dro azul-amarelo já vencia 
por 3 á 0.

Üs tentos do Popular fo- 
rim consigDador por intermé
dio de Tulio 4 e Zé, ao pas
so que Plinio e Roberto de 
pênalti marcaram os tentos 
do Palmeiras.

Os dois quadros jogaram 
assim constituídos: Popular: 
Aoildo, Reni e Julião, De-

merval, Lino e Marcos; Dabul 
Zé Tulio. Walter e Dorival.

Palmeiras. Juarez, Moacire 
Vanei; Vicente, Tide e Gico; 
vaneo, Plinio, Lanchão, Ro
berto e Barriga.

Na arbitragem esteve o Sr. 
Remy Carlos de Mello com 
uma boa atuação.

No m itch de fundo da ro
dada, verificou-se uma nova 
surpresa, com o contundente 
r^vez de 4 á 1, sofrido pelo 
Fluminense ante o AtFtico.

Os atleticanos manobraram 
facilmente as ações, e o pla
card fioal de 4 á 1, fez-lhe 
todas as justiças.

Silvio 2, Edu e Miro con
quistaram os gols do Atléti
co, enquanto que Hilário de 
pênalti assinai u o unico ten
to do Fluminense.

Os dois tearae atuaram as
sim constituídos: Atlético: Se-

haätiäo, Juarez e Nelson, A l' 
ceu, Alirio e Hamilton; Silvio, 
Eustallo, Miro, Edu e Nige 
mann.

Fluminense: Evaldo, Nereu 
e Roberto: Hilário, Aldori e 
Ulisses; Caon, Machado, Fa 
rias, Wilson e Celio.

Funcionou como arbitro o 
Sr. Cicero Varela, com uma 
arbitrngem apenas regular.]

Derrotado o Vila No
va de Correia Pinto

Foi desenrolado ]domingo a 
tarde no Estádio Velho de 
Copacabaua, um prélio amis
toso entre o União da var- 
zea e o quadro do Vila Nova 
do vizinho distrito de Correia 
Pinto.

Apus 90’ disputadissimos, o 
quadro do ynião saiu vence
dor pelo apertado escore de 
4 á 3.

Venceu o campeao 
da varzea

Em prélio amistoso disputa
do como preliminar de Uni
ão x Vila Nova de Correia 
Pinto, o quadro do Juventude 
campeão do Torneio Extra 
varzeano venceu o Arco íris 
pelo escore de 2 á 1, apos 
um prélio dos mais movi- 
mentadissimos.

Já estão em grandes ati
vidade* o Bolão em nossa 
cidade, que já conta com u- 
ma bem aparelhada cancha 
situada á Rua Emiliano Ra
mos, contando ainda com i- 
numeros adeptos.
A equipe do]Departamrnto de 
B-dão do S. C. Internacional 
desta cidade e o Grupo de 
Bolão Independente de Cu- 
ritibanos, disputaram duas 
partidas em carater amistoso.

No dia 22 de junho pp. na 
cidade de Curitibanos, os lo
cais venceram os lajeanos 
enquanto que em nossa ci
dade no ultimo domingo os

lajeanos sobrepujaram os cu- 
ritibauense de maneira nitida.

Na soma total dos paus nos 
dois jogos, coube a vitoria ao 
Ind^pendent“ , sendo que este 
clube ficou de posse da bola 
que estava em jogo.

Nos dois jogos, foram uti
lizados 20 jogadores, com 15 
bolas cada jogador.

Estão de parabéns os bolo- 
nistas lajeanos em projétar 
mais este esporte em nossa 
cidade, e para breve estão 
marcados jogos com equipes 
de Florianópolis, Blumenau, 
Vacaria e outras cidades .

Esportista!
Para Vereador, vote em

NEVIO FERNANDES
Na Câmara Municipal saberá defender a al

tura os interesses do esporte lajeano.

S O L D A D O S  2 Ü D Z G I R I  I
• Foi desenrolado sabado a I locais e o Cruzeiro da s«gun- 

tHrde na cancha do 2o Bata- da divisão, verificando-se ao 
lhão Rodoviário, um matcb final da contenda a vitoria 
ami6toso entre os Soldados Idos Soldados por 2 á 1.

Mario Teixeira Carrilho
A D V O G A D O

Escritório Rua Dr. Hercilio Luz, n° 372 
Telefone n 266

Não dê esmola
contribua paraSLA N

4 ^
Estas

- marcos

I ‘ ■ ! « a
C o m p r e  q u a l i d a d e

A PREÇO JU ST O ...

comprando RENNER
a boa roupa ponto por ponto !

A roupa Mhe  m° ‘ 
Casa RENNER - Dispõe, a i n d a ,  de variado Bortimento^e camisas sports, calças sports, calça

nouPAJ

QUALIDADE E DISTINÇÃO

RENNER - ves,e cavalheiro dos pés à cabeça com o máximo de qualidade e distinção!
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n  - n »  - n i
No proximo dia 15, a Companhia de Aviação 

Real Aerovias, deverá inaugurar em nossa cida
de, a sua nova escala em mais uma rota em to
da a sua consagrada carreira.

A Real-Aerovias, agora consorciada com a 
Nacional, forma entre as primeiras companhias 
de aviação comercial do país, pois diariamente 
trafegam inúmeros aviões nas mais diferentes ro
tas por todo o Brasil.

A Real-Aerovias-Nacional goza de um grande 
conceito em nosso paíz, pela comodidade de seus 
aviões, e pela presteza com que são tratados os 
seus passageiros.

A escala desta companhia em nossa cidade 
representará mais uma vitoria para o nosso pro
gresso, que aliada com as demais companhias 
que trafegam em nossa cidade, coloca a nossa 
população em condições de constante intercâmbio 
com as demais cidades do paíz.

Todas as providencias ja foram tomadas, com 
a montagem do radio e outros aparelhamentos i- 
nerentes á execução do pouso da Real-Aerovias- 
Nacional em Lajes, aparelhos estes moderníssimos 
e de comprovada eficiência.

Ao ensejo das comemorações do lo  vôo da 
Real-Aerovias-Nacional, será levado a efeito um 
grandioso show na Praça João Costa, o qual con
tará com a participação de grandes cartazes do 
Radio brasileiro, numa festa magnifica para o po
vo lajeano.

Nesta ocasião, também deverão estar em La
jes, alguns diretores desta famosa companhia, que 
aqui virão espec^almente convidados, dando um 
cunho mais brilhante as festividades de inaugu
ração da nova escala.

Esta companhia, terá como agente nesta pra
ça, o Sr. Nelson de Castro Brascher, conceituado 
homen de negocios da Princesa da Serra, e fi
gura representativa em todas as camadas sociais.

A  agencia já modernamente instalada, está 
situada á Praça João Costa Edifício Osny Pires, 
cuja instalação foi entregue à perito em ornamen
tação residencial.

Desejamos destas linhas, augurar a Real-Ae
rovias-Nacional, os nossos votos de grandes rea
lizações em nossa cidade, o qual sabemos muito 
bem, irá refletir no desenvolvimento de nossa La
jes .

Acaba de ser editado em nossa cidade 'mais um jornal 
denominado “A VOZ DO POVO” , que obedece a direção do 
Sr. Arnaldo Borges Waltrick e superitendencia do Dr, Getulio 
Antunes Vieira.

O novo orgão que è composto e impresso nas oficinas do 
jornal A Cidade de Blumenau teve grande aceitação em seu 
primeiro, razão porque desejamos ao novo confrade os nossos 
votos de muitas felicidades na imprensa lajeana.

Faculdade de Ciências Economicasdu 
Paraná visitará a  Princesa da Serrç,o

Chegará a Lages, dia 11 
do corrente mês, por condu
ção especial, uma Caravana, 
composta por membros da 
FACULDADE DE CIÊNCIAS 
ECONÔMICAS do PARANA, 
dos Cursos Ciências Econô
micas. Contábeis e Atuariais. 
Os Acadêmicos e seu ilustre 
acompanhando Dr. JOSÉ 
SCHEIKMANN serão alvos 
de grandes manifestações, o- 
ferecidas pelas classes Estu
dantis, Associação Comercial, 
Associação dos Contsbilistas, 
e pela Sociedade de Lages.

Uma conferência será pro
nunciada p e l o  Dr. JÒSE 
SCHEIKMANN, presidente da 
Associação dos Professores, 
que discorrerá sôbre os te
mas ECONOMIA e a CONS
TITUIÇÃO, o local será o 
Salão Nobre do Ginásio Vi- 
dal Ramos.

Haverá programação de 
Jogos, conferências e visitas 
a diversas Industrias de nos
sa Região

Permanecerão em Lajes, 
durante os dias 11, 12, 13 e 
regressarão dia 14 pela ma
nhã.

Lajes, receberá e dispen
sará aos ilustres visitantes, 
sua costumeira hospitalidade.

Três etapas para a 
transfêrencia do 

Pessoal
RIO - O diretorio geral do 

DASP declarou à reportagem 
referindo-se ao problema da 
transferência da administração 
pública e de seus funcionários 
para Brasília, declarou que o 
problema comporta três etapas 
primeiro diz respeito à seleção 
dos órgãos que irão imediata
mente para a futura capital do 
pais; segundo tem relação com 
o material que será enviado e, 
por último entra em jogo a 
questão dos servidores e seu 
transporte para o planalto cen
tral .

Menina Idelma 
Floriani

A data de hoje trans
corre o aniversario na
talício da menina Idelma 
Floriani, dileta filha do 
Sr. João Floriani Netto, 
alto prócer trabalhista 
do diretorio local e de 
sua esposa d. Evergista 
Floriani.

Apresentamos a galan
te "menina Idelma, os 
nossos cumprimentos.

— Programação —
Em nome da Comissão de Formandos da Faculd̂  i 

de Ciências Econômicas do Paraná, temos a honra det!' 
vidar, as autoridades, comercio, industria, e povo em „ 
ral, para as festividades alusivas a visita de tão jiuJ e , 
visitantes.

Dia 11 —  13 horas chegada condução especial.
20 horas Conferência sôbre os temas ECONOMIA I 

CONSTITUIÇÃO, pelo Professor Dr. JOSE SCHEIKMaJv 
Presidente da Associação dos Professores, local Salão 
bre Ginásio Vidal Ramos.

Dia 12 —  9 horas visitas
14, 30 Tarde Esportiva, local Praça Jonas 

(Tanque)
22 horas Soirée oferecido pela Sociedade Lageana
Dia 13 —  11 horas — visita a Sede da ULE 

15 horas Tarde Dançante oferecida pela ULE
Dia 14 —  Pela madrugada regresso a Curitiba.

pela Comissão 

Julio Fernando R. de Athayde 
Ernani Francisco Rosa

Credito de um milhão de 
cruzeiros para o Con

gresso Eucarístico 
Estadual

P R O J E T O
N ' 4.251 -  1958

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Mi
nistério da Justiça e Negócios Interiores, o crédi
to especial de Cr$ 1.000.000,0o, destinado a auxi
liar as comemorações do 2o Congresso Eucaristi 
co Estadual a realizar-se em Florianópolis, Santa 
Catarina, entre os dias 18 e 21 de dezembro do 
corrente ano

(Do Sr. Waldemar Rupp)
(As Comissões de Educação e Cultura e de Finanças)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l.°. Fica o Poder Executivo autorizado a 

abrir pelo Ministério da Justiça crédito especial 
de Cr$ 1.000,000,00 (hum mi hão de cruzeiros) des
tinada a auxiliar as comemorações do 2.° Con
gresso Eucarístico Estadual comemorativo do cin
quentenário da criação do bispado de Santa Cata
rina, a reaiizar-se em Florianópolis, entre os dias 
18 e 21 de dezembro do corrente ano.

Art. 2.°. Esta lei entrará em vigor na data da 
sua publicação, revogadas as disposições em con
trário.

Sala do Plenário, em 30 de maio de I9ó9 -  
Waldemar Rupp — Leoberto Leal.

Justificação
Acontecimento por sem dúvida da mais alto 

significação social e religiosa para o Estado d? 
Santa Catarina serão as celebrações do 2.° Con 
gresso Eucarístico Comemorativo do Cinquentená
rio da Criação do Bispado daquela unidade da fe
deração. Pretende o mundo católico catarioen>e 
naquela oportunidade, emprestar toda ênfase * 
solenidades que assinalarão as fecundas ativida
des do clero no tocante á crença religiosa so 
cujo signo se vem desenvolvendo o progresso 
terra de Lauro Müller e de D. Jaime Câmara. JV 
to e necessário que o Poder Público Federal 
ao encontro dos anseios espirituais de um P°v 
que tanto tem dado de si para para a pátria . 
muni. E inegável, de outra parte, a função soei 
da igreja na preservação das nossas instituiu, 
democráticas. Prestigiá-la nos seus objetivos. 
termos deste projeto, é tarefa de elevado ajcai^ 
político e dai o acreditarmos mereça êle tôda 
simpatia do Congresso Nacional. Estas as Clj 
derações com que o encaminhamos ao Legis la,  
na certeza de sua aprovação. — Waldemar ouu 
Leoberto Leal
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I I  - 1EM • D l
No proximo dia 15, a Companhia de Aviação 

Real Aerovias, deverá inaugurar em nossa cida
de, a sua nova escala em mais uma rota em to
da a sua consagrada carreira.

A Real-Aerovias, agora consorciada com a 
Nacional, forma entre as primeiras companhias 
de aviação comercial do país, pois diariamente 
trafegam inúmeros aviões nas mais diferentes ro
tas por todo o Brasil.

A  Real-Aerovias-Nacional goza de um grande 
conceito em nosso paíz, pela comodidade de seus 
aviões, e pela presteza com que são tratados os 
seus passageiros.

A escala desta companhia em nossa cidade 
representará mais uma vitoria para o nosso pro
gresso, que aliada com as demais companhias 
que trafegam em nossa cidade, coloca a nossa 
população em condições de constante intercâmbio 
com as demais cidades do paíz.

Todas as providencias ja foram tomadas, com 
a montagem do radio e outros aparelhamentos i- 
nerentes á execução do pouso da Real-Aerovias- 
Nacional em Lajes, aparelhos estes moderníssimos 
e de comprovada eficiência.

Ao ensejo das comemorações do lo  vôo da 
Real-Aerovias-Nacional, será levado a efeito um 
grandioso show na Praça João Costa, o qual con
tará com a participação de grandes cartazes do 
Radio brasileiro, numa festa magnifica para o po
vo lajeano.

Nesta ocasião, também deverão estar em La
jes, alguns diretores desta famosa companhia, que 
aqui virão espec;almente convidados, dando um 
cunho mais brilhante as festividades de inaugu
ração da nova escala.

Esta companhia, terá como agente nesta pra
ça, o Sr. Nelson de Castro Brascher, conceituado 
homen de negocios da Princesa da Serra, e fi
gura representativa em todas as camadas sociais.

A  agencia já modernamente instalada, está 
situada á Praça João Costa Edifício Osny Pires, 
cuja instalação foi entregue à perito em ornamen
tação residencial.

Desejamos destas linhas, augurar a Real-Ae
rovias-Nacional, os nossos votos de grandes rea
lizações em nossa cidade, o qual sabemos muito 
bem, irá refletir no desenvolvimento de nossa La
jes .

lais um Jornal em Lajes
Acaba de ser editado em nossa cidade 'mais Um jornal 

denominado “A VOZ DO POVO” , que obedece a direção do 
Sr. Arnaldo Borges Waltrick e superitendenciã do Dr, Getulio 
Antunes Vieira.

O novo orgão que è composto e impresso nas oficinas do 
jornal A Cidade de Blumenau teve grande aceitação em seu 
primeiro, razão porque desejamos ao novo confrade os nossos 
votos de muitas felicidades na imprensa lajeana.

Faculdade de Ciências Económicasd0 
Paraná visitará a  Princesa da SertQ

Chegará a Lages, dia 11 
do corrente mês, por condu
ção especial, uma Caravana, 
composta por membros da 
FACULDADE DE CIÊNCIAS 
ECONÓMICAS do PARANA, 
dos Cursos Ciências Econô
micas. Contábeis e Atuariais. 
Os Acadêmicos e seu ilustre 
acompanhando Dr. JOSE

de grandes manifestações, o- 
ferecidas pelas classes Estu
dantis, Associação Comercial, 
Associação dos Contsbilistas, 
e pela Sociedade de Lages.

Uma conferência será pro
nunciada p e l o  Dr. JOSE 
SCHEIKMANN, presidente da 
Associação dos Professores, 
que discorrerá 6Ôbre os te
mas ECONOMIA e a CONS-
TITUIÇÃO, o local será o 
Salão Nobre do Ginásio Vi-

Programação
Em nome da Comissão de Formandos da Facuia 

de Ciências Económicas do Paraná, temos a honra de ̂  *
vidar, as autoridades, comercio, industria, e povo em „ 
ral, para as festividades alusivas a visita de tão iluetr̂  
visitantes. .

Dia 11 —  13 horas chegada condução especial.
20 horas Conferência sôbre os temas ECONÒMli 

CONSTITUIÇÃO, pelo Professor Dr. JOSE SCHEIKmA '  
Presidente da Associação dos Professores, local Salão \f 
bre Ginásio Vidal Ramos.

Dia 12 —  9 horas visitas
14, 30 Tarde Esportiva, local Praça Jonas {W  

(Tanque)
22 horas Soirée oferecido pela Sociedade Lageana
Dia 13 —  11 horas —  visita a Sede da ULE 

15 horas Tarde Dançante oferecida pela ULE
Dia 14 —  Pela madrugada regresso a Curitiba.

pela Comissão

Julio Fernando R. de Athayde 
Ernani Francisco Rosa

dal Ramos.
Haverá programação de 

Jogos, conferências e visitas 
a diversas Industrias de nos
sa Região

Permanecerão em Lajes, 
durante os dias 11, 12, 13 e 
regressarão dia 14- pela ma
nhã.

Lajes, receberá e dispen
sará aos ilustres visitantes, 
sua costumeira hospitalidade.

Credito de um milhão ae 
cruzeiros para o Con

gresso Eucarístico 
Estadual

P R O J E T O
Três etapas para a 

transfêrencia do 
Pessoal

RIO - O diretorio geral do 
DASP declarou à reportagem 
referindo-se ao problema da 
transferência da administração 
pública e de seus funcionários 
para Brasilia, declarou que o 
problema comporta três etapas 
primeiro diz respeito à seleção 
dos órgãos que irão imediata
mente para a futura capital do 
pais; segundo tem relação com 
o material que será enviado e, 
por último entra em jogo a 
questão dos servidores e seu 
transporte para o planalto cen
tral .

Menina Idelma 
Floriani

A data de hoje trans
corre o aniversario na
talício da menina Idelma 
Floriani, dileta filha do 
Sr. João Floriani Netto, 
alto prócer trabalhista 
do diretorio local e de 
sua esposa d. Evergista 
Floriani.

Apresentamos a galan
te “ menina Idelma, os 
nossos cumprimentos.

N ' 4.251 -  1958
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Mi- 

nisterio da Justiça e Negócios Interiores, o crédi
to especial de Cr$ 1.000.000,0o, destinado a auxi- . 
liar as comemorações do 2o Congresso Eucaristu 1 
co Estadual a realizar-se em Florianópolis, Santâ  
Catarina, entre os dias 18 e 21 de dezembro do 
corrente ano

(Do Sr. Waldemar Rupp)
(As Comissões de Educação e Cultura e de Finanças)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l.°. Fica o Poder Executivo autorizado a 

abrir pelo Ministério da Justiça crédito especial 
de Cr$ 1.000,000,00 (hum mi hão de cruzeirosj des
tinado. a auxiliar as comemorações do 2.° Coo- I 
gresso Eucarístico Estadual comemorativo do cin- 
quentenário da criação do bispado de Santa Cata- 1 
rina, a realizar-se em Florianópolis, entre os dias | 
18 e 21 de dezembro do corrente ano.

Art. 2.°. Esta lei entrará em vigor na data da 
sua publicação, revogadas as disposições em con
trário.

Sala do Plenário, em 30 de maio de I9n9 — 
Waldemar Rupp — Leoberto Leal.

Justificação
Acontecimento por sem dúvida da mais alta 

significação social e religiosa para o Estado dc 
Santa Catarina serão as celebrações do 2.° Coo 
gresso Eucarístico Comemorativo do Cinquentená
rio da Criação do Bispado daquela unidade da fe
deração. Pretende o mundo católico catarinense- 
naquela oportunidade, emprestar toda ênfase as 
solenidades que assinalarão as fecundas ativida
des do clero no tocante á crença religiosa ^  
cujo signo se vem desenvolvendo o progresso d 
terra de Lauro Müller e de D. Jaime Câmara. 
to e necessário que o Poder Público Federal ' 
ao encontro dos auseios espirituais de um P°u 
que tanto tem dado de si para para a pátria c , 
mum. É inegável, de outra parte, a função soei 
da igreja na preservação das nossas instituiço • 
democráticas. Prestigiá-la nos seus objetivos, n " 
termos dêste projeto, é tarefa de elevado alcan  ̂
político e dai o acreditarmos mereça êle tôda 
simpatia do Congresso Nacional. Estas as con 
derações com que o encaminhamos ao LegislmJ ( 
na certeza de sua aprovação. — Waldemar 
Leoberto Leal

RUpP


