
^  O

CORREIO LAGEAN
%
It.

StfÇj

U (
l-W
•V

D3Cb

— CHEFE . 
NEVIO FERNANDAS ?L andes \____ LAGES, 12 de Julho de 1958

Trabalhismo em Marcha
Redação e Oficinas 

Rui Marechal Dioiira 294 ’°m lN-53

fío dia 9 do corrente reu
niram-se, na residência do 
gr Alcides Cipriano Garcia, 
em Vila Nova, os trabalhistas 
daquele snbúrbio para se or
ganizarem em Diretório. 
Compareceram à reunião —  
grande número de pessoas, 
èsp.-cialmente trabalhadores, 
e uma comissão do Diretorio 
Central, presidida pelo Dr. 
Ed. do N. Caon e integrada 
pel's srs. Dr. Helio Rosa, 
Dr. Galvão N. Caon, João 
Martins, Epitacio Borges, Jo
ão Rodrigues da Costa, João 
Pelizoni e Julio Ataide.

Fundado o Diretório, foi e- 
leita a sua Comissão Execu
tiva. :'ssim constituída: Presi
dent de Honra: vereador E- 
vilusio N. Caon; presidente: 
Dimas Daniel de Liz; lo  Vi-

Organizado o Direto- |ce: Epitácio Borges- 2o Vice- 
rio da Vila Nova J°*o Marçal Brasil; io Secíe-

tas-°'>oMsaen0eltáPÍres de Frei‘ ias, 2o Secretário: Paulo Ta
vares; 3o Secretário- João 
Domingos Ramos; lo Tesou
reiro: Lauro Gomes; 2o Te
soureiro; Sebastião Rodri
gues da Costa! 3o Tesourei
ro Jose Laurentino Ribeiro
hA P0S, a eleiÇão, o presi
dente dos trabalhos, Dr. Edé- 
zio N. Caon, deu posse aos 
eleitos, fazendo uso da pa
lavra a seguir os srs. Dr 
Galvão N. Caon, Julio | Atai
de e João Rodrigues da Cos
ta. 0 novo Diretório do PTB 
tem como candidato a vere
ador o ex-presidente do Cen
tro Operário, sr. João Rodri
gues da Costa.

Diretório de Frei Ro-
geno

Plínio poderá ser candidato único
A Convenção da U D N  poderá abrir o caminho

A situação das candidatu
ras ao Senado será definida 
nestes próximos dias. É pos
sível que o sr. Plinio Salga
do venha ser candidato úni 
coem Saata Catarina. Admi
te-se que a UDN, cuja Con
venção Regional está reuni
da hoje em Florianópolis, 
venha abrir o caminho para 
uma pacificação no Estado, 
adotando o nome do chefe 
integralista como seu candi
dato. Já se processaram de
marches entre os srs. Ader-

bal Ramos e Joaquim Ramos 
(PSD) e Heriberto Hulse e 
Irineu Bornhausen (UDN) em 
torno da candidatura Plinio 
Salgado, que assim não seria 
vetada pelo PSD. Também o 
PTB teria aceito a possibili
dade de um re-exame da sua 
posição em face desse fato 
novo. Dessa forma não se 
estabeleceria luta em Sta. 
Catarina, em parte como con
sequência do trágico aciden
te aviatório do dia 16 de 
junho passado.

Amanhã, às 9 horas, em 
reunião |a ser realizada no 
Bairro Frei Rogério, deverá 
ser organizado mais um Di
retório do Partido Trabalhis
ta Brasileiro. A comissão in
cumbida dx fundação do Di
retório está em grande mo
vimentação, esperando-se 
que a reunião seja bastante 
concorrida. Deverá presidir 
os trabalhos o candidato a 
deputado, vereador Evilasio 
N. Caon.

Diretório em Bocaina 
do Sul

Também em Bocaina do 
Sul o Partido Trabalhista de
verá amanhã arregimentar 
seus filiados em torno de 
uma comissão especial que 
organizará o Diretório daque
le Distrito. Com esse objeti
vo deverá ir a Bocaina a- 
manhã à tarde o vereador 
Evilasio N. Caon.

Elias Adaime 
em campanha
Encontra-se há alguns dias 

em Lajes o deputado Elias 
Adaime, candidato à re-elei- 
ção para a Camara Federal, 
na legenda do PSD. 0 par
lamentar catarinense, que es
tá hospedado em índios na 
residência do sr. Ari Waltri- 
ck da Silva, permanecerá em 
nosso Município em repouso 
por mais alguns dias, ao mes
mo tempo em que arregimen 
tará o apoio com que conta 
de diversos grupos políticos.

a saura
Voltam á ordem do dia os 

entendimentos entre PSD-P 
TB e PRp para a formação 
de uma chapa comum para 
disputarem as eleições para 
® Camara dos Deputados. 
“SD e PTB, que já realiza- 
rnni suas Convenções Esta
duais, deixaram, deliberada- 
mente, algpmas vagas em 
suas chapas, admitindo a 
Possibilidade desse acordo, a 
e*emplodo que já ocorreu no 
Pleito de 1954. O PRP que 
Perdendo o sr. Jorge Lacer- 
a ficou em dificuldades pa- 
a eleger um deputado fede- 

em legenda própria está

no /propósito de entrosar-se 
nessa aliança, visando eleger 
seu presidente no Estado, sr. 
Erico Muller.

A inclinação do Partido 
Trabalhista, manifestado ain
da recentemente no Rio, em 
reunião dos candidatos e al
tos próceres, reunião essa 
assistida pelo sr. José Bag- 
mo presidente do Diretorio 
local, é no sentido de dispu
tar as eleições em chapa 
própria, sem, entretanto, des
prezar a composição anun-

São candidatos trabalhistas 
à Camara Federal os srs.

José Miranda Ramos, Lerner 
Rodrigues, Rafael Cruz Li
ma, Beneval Oliveira, José 
Eugênio Muller, José Vitori- 
no de Lima, Dael Pires Li
ma e Doutel Andrade. 0 Di
retório de Lajes ainda não 
escolheu seu candidato, po
rém desenvolverá grande 
campanha em |favor de um 
nome trabalhista, o qual de
verá sair entre os srs. Dael 
Pires Lima (Diretor Nacional 
do Serviço do Trigo), Doutel 
Andrade (Secretário Geraldo 
PTB no Brasil) e José Mi
randa Ramos (Presidente da 
Assembléia Legislativa.

Baggio regressou do Rio
Retornou ontem do Rio de 

Janeiro o sr. José Baggio, 
presidente local do PTB. 
Viajando àquela capital com 
objetivos políticos, o diretor 
deste semanário manteve 
contatos com o Vice-Presi
dente João Goulart, com o 
sr. Mario Meneghetti, Minis
tro da Agricultura e do Tra
balho, e com outros altos 
próceres do trabalhismo na
cional, acertando a vinda do

primeiro a La es para a 
inauguração do monumento 
ao presidente V:irgas. ( sr. 
José Baggio deverá convo
car uma reunião do Lireló- 
rio do PTB local para a pró
xima semana, quando então 
serão tomadas diversas pro
videncias no sentido de ati
var a campanha eleitoral, de 
acordo com instruções trazi
das do Rio.

SYRTH REASSUMIRA’ A CAMARA
0 sr. Syrth Nicolléli, atual 

delegado do IAP dos Comer- 
ciários, deverá reasumir sua 
cadeira na Camara de Verea
dores local. Indicado candida
to à Assembléia Legislativa 
pelo PTB de Criciúma, Con
córdia, Videira e Tangará e 
pela colonia dos pescadores 
de Florianópolis e pelo De
partamento dos Trabalhadores 
Catarinenses, embora contan
do com excelentes possibili
dades de se eleger, o sr.
Syrth Nicolléli abriu mão de 
sua candidatura, consoante en
trevistas concedidas a jornais 
do Rio, por motivo de saúde, 
devendo, assim, em agosto vir 
a Lajes descansar alguns dias, 
quando então aproveitará a 
oportunidade para reassumir
sua cadeira de vereador naCamara Municipal. 0 sr. Syrth 
Nicolléli apenas tirará uma licença do 1APC, a cujo servi
ço se encontra no Rio há mais de um mes, aonde vem fa
zendo uma operosa e eficiente administração a testa da
quele orgão que dirige.

Seguiu hoje com destino à 
Brusque, o Sr. Vidal Ramos 
Junior, Prefeito Municipal, 
que naquela região deverá 
inaugurar amanhã o novo 
município de Vidal Ramos.

Como se sabe a nova co-

muna era distrito de Brus
que, e a sua criação recen
temente é uma homenagem 
ao saudoso Vidal Ramos Se
nior, progenitor do Prefeito 
Vidal Ramos e do finado Se
nador Nereu Ramos.

CASAMENTOS
DR. ARON - ILUSA

Consorciaram-se no sábado último o Dr. Aron Kipel 
conceituado médico local, e a srta. llusa Lemos Batalhe, 
da alta sociedade de Lajes. O novo par viajou para o nor
te do país em núpcias, devendo regressar no fim deste 
mês.

Dr. Biavatti - Ingrid
Também o Dr. Nilson Biavatti. abalizado clinico esta

belecido em Anita Garibaldi, contraiu matrimonio com a 
srta Ingrid Knopnick, «Miss Lajes 1956». Os nubentes tam
bém viajaram em lua de mel para o norte do país.

Aguardem dia 22para o proximo
- A* dm linha regular em nossa cidade do poderoso Consorcio Real - Aerovias 

* f r a ç ã o  do primeiro voo de ^  ^  ^  ^  de Joao Djas

— Agencia à Praça João Costa —

Nacional
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— Luiz Artur Cesarino
Os sinos da tarde me trazem lembrança 

Dos tempos de outrora 
Em que eu, sem temores aindafcreança, 

Por bosques afora
Recolhia os ninhos, que as aves teciam 

É, cheio de alarde.
Voltava com eles, enquanto tangiam 

Os sinos da tarde

O céu estreitado me incita a saudade 
Das noites calmosas,

Das noites luzentes que o Zéfiro invade 
De aroma de rosas. 

Recordo-me ainda da meiga donzela.
Na qual demorado 

Pensava, fitando do vão da janela,
O céu estrelado.

ANIVERSARIO $
Fazem anos hoje:
A Sra Helia, esposa do Sr. 

Jonas Vieira, Ramos, funcio
nário da Prefeitura Municipal

No dia 13:
A  Sra Herta Waltrick, es

posa do Dr. Aristóteles Soeiro 
Waltrick

No dia 14:
O Sr Antonio Nicolelli Wa 

genfur: O Sr. Murad Mussi: A 
Sra. Zelma esposa do Sr. Dou 
tel de Andrade, residente em 
painel.

No dia 15:
O Sr. Nilson Duarte, funcio

nário do Banco Inco; A  Sra. 
Alice, esposa do Dr. José Ba
talha da Silveira: A Sra. Oli
via, esposa do Sr. Leontino 
Alfredo Ribeiro, do comercio 
local; O Sr Catulino Antunes 
Oliveira, residente em Campo 
Belo do Sul

A  todos os aniversariantes 
os nossos cumprimentos.

— BAILE
O Clube de Férias Mogam 

bo, convida seus associados, 
par i o sensacional BAILE C A I
PIRA, a realizar-se no dia 19 
do corrente, nos Salões do 
Club 14 de Junho, com inicio 
as 20 horas.

Haverá grande desfile de 
Modas Caipira, nas linhas Sa

CAIPIRA -
co. Colher, Balão Ovo e Garfo 

CONVIDADOS: Sócios dos
Clubes

14 de Junho
lo  de Julho
Manhattan Club
Mesas: Cr$ 150.00 — Traje

a Carater.
Orquestra: Conjunto Sincopado

Construtora Imobiliária Catari
nense S/A. «CQ1MCA S/A».

Aviso aos Senhores acionistas
Ficam convidados os senhores acionistas a exercer, den

tro de trinta (30) dias. seguintes á publicação deste aviso, 0 
respectivo direito de preferência à subscrições das ações do 
aumcn'o de capital social, de Cr$ 14.700.000,00 í<. torze milho 
es e setecentos mil cruzeiros) para Cr$ 30 0 0 0'!0,0o (Trinta 
milhões de cruzeiros), cuja aprovação foi deli bei a la na assem 
bléia geral extraordinária de 10 de julho de I 

Lages ld  de julho de 1958.
Celso Ramos — Dir Presid. Newton Ramo- lir. Superiat 

Álvaro Querzoli Dir. Geral

O sol benzejo reveste, em minha alma, 
O que ela recorda.

De claros eflúvios de lânguida calma.
Minha alma transborda 

De verde esperança, de doce harmonia. 
Em flébel arquejo,

Quando alvo. se leva, na vinda do dia, 
O sol benfazejo,

Crônica Médica
Higiene Corporal

Com isto visamos os cuidados que devemos ter com a 
pele. É condição necessária mante-la limpa, integra para pren- 
cher as suas funções.

Â pele sofre na descamação e seus produtos de secreção 
entram em fermentação dando a substancia irritante e de mal 
cheiro.

Assim com a limpesa mediante agua, sabão, escova e toa
lhas serão removidos tais piodutos, dando a pessoa que assim 
o faz sensação agradavel á saude.

Quanto á temperatura da agua pode ser fria, morna ou 
quente

Os banhos frios valem pelo seu efeito estimulante sobre 
a respiração e circulação, sistema nervoso e musculos, Estes 
banhos frios devem ser de curta duração.

Está contra indicado os banhos frios paja as pessoas 
nervosas fatigadas, convalescentes e cardíacas É muito bem 
recomendável ao acordar.

Os banhos quentes são a vasodilatadores, isto é ativam 
mais a circulação falando em termos gerais.

Os banhos mornos tem uma grande vantagem - descan 
çam o Corpo Daí sua indicação para as pessoas nervosas e 
para depois do trabalho e a hora de dormir

Sabe-se que para um banho completo e perfeito é essen
cial o sabão.

O sabão tem o poder de remover as gorduras e impure 
sas da pele.

Tem um poder, embora pequeno de matar o8 microbios 
que existam na pele.

Isto é que se chama poder germicida.
Ao lado de agua e do sabão podemos associar o uso da 

escova. Esta empregado durante o banho tem o poder de re
mover mais profundamente o sujo

Vejamos agora o habito de lavar as mãos com frequên
cia. Vimos que o banho só nos pode trazer beneficio

A absolução das mãos com agua e sabão nos livrará da 
possibilidade perigosa de adquirirmos doenças transmissíveis.

A lavagem das mãos será feita com maior frequência. De 
verá ser feita sistematicamente após o uso de mictorios, latri
nas e antes das refeições.

É obrigação de toda a pessoa honesta esta pratica. Com 
isto estará zelando pela sua saúde e pela saúde do proximo.

Devemos ter as unhas bem cortadas isto é bem rentes 
que logicamente facilitará a limpesa.

A limpesa cuidadosa dos dentes é outra pratica de gran 
de significação higiênica.

Esta limpesa deve ser feita pela manhã ao acordar, após 
as refeições e a noite ao deitar. Evitamos com isto a carie 
dentaria e outras doenças da boca. Voltarei a tratar do assunto.

Dr. Inaldo Mendonça

' l

GRANDE
FESTIVAL

NOVIDADES
PHILIPS

VENHA VER, NA
ELETROLÂNDIA

os últimos modelos de 
rádios e radioíones PH IL IPS

BLTB FIDELIDADE • NG 1120 
CBIXfi ACÚSTICA PARA 
OS TONS GRAVES

PROJETORES DE TONS AGUDOS

Ganhe 
êste modêlo

J O A C Y  R IB E IR O
* LAGES - S
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pESTRUIDO PELAS CH AM AS O  
TEATRO C A ST R O  ALVES (BAHIA)

x im o a i a  i *  empenhado o governador n a  r ^ n n s t n , ^
SALVADOR —  Chorando 

onval8ivamente, o Governa- 
: . Antônio Balbino assistiu 
Lnotente, à destruição total 
do majestoso Teatro Castro 
jives, esta madrugada, na 
Capital Bahiana. Tomado de 
verdadeTo desespero, o Sr. 
Antoo io  Balbino,“ que conside
rava o teatro um dos pontos 
slt0S d-* sua administração, 
tentou lançar-se ao interior 
do préd io , sendo obstado pe
lo? bombeiros. !0  grandioso 
edifício e o mobiliário e as 
obras internas custaram mais 
de 300 milhões de cruzeiros 
aos cofres do Estado e esta
vam segurados em apenas 
160 milhões, devendo ser

governador na reconstrução
inaugurado no próximo dia 
14, com grande solenidade.
A população da Capttal ficou 
atônita com o ocorrido. O 
Governador Antônio Balbino, 
no auge do desespero, man
dou iniciar {imediatamente, a 
reconstrução do prédio, ; Con- 
tendo tjnaugurá-lo antes de 
deixar o Govèrno.

Não foi só o Governador 
Baiano a chorar a perda do 
imponente teatro. Pessoas de 
sua familia, auxiliares e ami
gos, vendo destruída a custo
sa obra, também não pude
ram conter as lágrimas.

Pela manhã, o Sr. Antônio 
Balbino voltou, ainda abati
díssimo ao local do incêndio,

sendo aclamado pelo povo. 
Este levou-o, de regresso, a 
pé, até o Palácio da Aclama
ção.

U Governador Baiano rei
terou que dentro de cinco 
mêses in ugurará o Teatro 
Castro Alves. A firma encar
regada da contrução du tea
tro mai' moii rno da Bahia 
declarou que pretende dá-lo 
por reconstruído ainda a tem
po de ser inaugurado no Go
vèrno atual.

Come d ssemos, o edifício 
estava segurado em 160 mi
lhões de cruzeiros e o prazo 
para ípagemento do prêmio 
expirar a segunda feira, data 
marcada para a inauguração 
da casa de espetáculos.

Campanha pro portas e janelas do San
tuário de S. Judas Tadeu

Participamos a todos os devotos de São Ju
das Tadeu e, em particular aos moradores do 
Bairro de Copacabana que foi iniciada, por um 
Livro de Ouro a campanha das portas e janelas 
do grande Santuario de S. Judas Tadeu em cons
trução nesta cidade de Lajes.v

São ao todo, onze portas e vinte e sete jane
las. Das portas, trez são as grandes da fachada 
avaliadas em Cr$ 12.000,00 cada uma, as oito res
tantes são as laterais e internas e irão custar 
Cr$ 6.000,00 cada uma. As vinte e sete janelas 
tem todas o mesmo tamanho e irão custar o pre
ço de CrS 5.000,00 cada colocadas no lugar.

Vai aqui o nosso apelo a todos os devotos de 
São Judas Tadeu e amigos do progresso de La
jes, para que nos auxiliem nesta campanha afim 
de podermos colocar quanto antes as portas e ja
nelas neste santuario que será em breve, um dos 
maiores e mais belos templos desta vasta região 
serrana, si Deus quizer,

Lajes, 9 de Julho de 1958 
A Comissão Construtora

Para Vereador

Pedro Mello

D melhor,
o mais belo, 

o mais útil
presente a uma dona de casa

Ima íamosa e mundialmente desejada máquina automática 

le lavar roupa

économat
5/1

Rua Mal. Deodoro 30 Tel. 29 N a „
kJ1 .  •- . .. de venda com pequena entrada e APENAS
tndiçoea especiais ae v

Cr$ 1.631.20 por mes____________________________

Expansão da Produção Siderúrgica Nacional
RIO — Foi assinado recentemente, no BNDE, 

o contrato de financiamento e [aval, entre essa 
entidade e a Fábrica Nacional de Motores, visan
do a expansão da produção dessa indústria.

FINALIDADE
O empréstimo e o aval, ora concedido pelo 

3NDE, se destina a financiar integralmente a am- 
Dliação dos conjuntos industriais da F.N.M. coli- 
mando a fabricação de caminhões, com motor ti
po Alfa-Romeo, e com 72,2% de nacionalização no 
ulmeiro ano. Com o aumento da produção que o 
írojeto financiado permitirá, deverá a fábrica a- 
ingir a produção mensal de 600 caminhões, em 

lurnos, e, ainda, dar inicio à fabricação do motor 
a óleo diesel.

APROVAÇÃO DO GEIA 
O projeto que a FNM submeteu ao BNDE te

ve a previa aprovação do Grupo Executivo da 
indústria Automobilística (GEIA) que recomendou 
ao BNDE o atendimento das necessidades de or
dem financeira, contidas ali desde que a FNM de
monstrasse sua capacidade de concorrer com as 
demais emprêsas produtoras de veículos no país, 
com igualdade de tratamento cambial na impoF- 
tação de peças e partes complementares da pro
dução interna.

REPERCUSSÕES ECONÔMICAS 
O apoio ao empreendimento da FNM pode ser 

tido como substancial contribuição à economia 
nacional desde que se considere a posição pio
neira da fábrica que permitiu o estabelecimento 
da infraestrutura de subcontratores da futura in
dústria automobilística nacional, o que r torna a 
FNM credora permanente dessa indústria, pois já 
prestou substancial auxilio à capitalização e ao 
treinamento de mais de 200 dêsses sub-contrata- 
(jores.

Canamicina, que é remédio contra a tu
berculose, ainda não é conhecida do Brasil

RIO — A desci, berta da 
canamicina — que é remé
dio contra a tuberculose — 
ainda náo foi comunicada aos 
médicos brasileiro«, como 
uoB i>.formou ontem o Sr. 
Lourival Ribeiro, senão atra 
vés do noticiári dos jornais.

Afirmou êle que, «ssim que 
o laboratório que 'produz a 
droga a enviar ao Brasil, ela 
será experimentada no Hos
pital de Curucica. Até agora 
ainda não tiveram os brasi
leiros conhecimento oficial 
da droga ou de sua compo
sição.

EFEITOS

Ae primeiras experiências 
rio tratamento da tuberculo
se com o novo antibióuco — 
canamicina —  foram comuni
cadas há alguns dias a 3.000 
especialistas americanos em 
reunião coDjunta da National 
Tuberculosis Association da 
da American Trudeau So
ciety

O médico Kenneth Wright, 
que fr-z inúmeras experiên
cias com a droga descober
ta no Japão, disse que «le é 
capaz de transformar com 
pletamente o e>tado clinico 
de pacientes com tuberculo- 
-e escavada, cuj s possibili
dades de cura eram prática- 
mente inexistentes.

Em suas experiências, cons
tatou ele que, depois de oua- 
tro meses que usou da droga 
em seus pacientes, a quanti
dade de expectnração dimi
nuiu, a baciloscopia tornou-se 
nula e o estado geral do pa
ciente melhorou considerá
velmente.

COMBINAÇÃO

Verificou-se também au
mentar o número de células 
eosinófilas no sangue do pa
ciente, com a possibilidade 
de aparecimento de fenôme 
□os de hipersensibilidade

Há também o perigo de 
resistência medicamentos à 
canamicina, que deve ser 
empregada associada a ou
tros medicamento».

isto, aliás, foi motivo para 
uma sugeetão do Sr. VVi l̂iam 
>teenken, diretor do 'L a 
boratório Trudeau, que pe
diu < os especialistas fazer 
experiência e estabelecer a 
melhor combinação de medi
camentos.

NO Ja I A )

Entre as reações 
constatad. s nos pacient s 
em con-equência do uso da 
canamicina há < comprome 
limmto da audição.

Ao mesmo tempo em que 
se realizava esta reunião rios 
Fstados Unidos, a Asssocia- 
ção Médica Japonêsa t m- 
bem se reunia para tratar 
do mesmo assunto: a canaui 
micma.

Foi revelado q u e  dois m*- 
ses depois do iuicio do tra 
tamento com a canamicina, 
já começam a m mfestar-se 
efeitos medicamentosos no 
tuberculoso.

Os médicos japonêses cons
tataram que a droga se mos
trou ativa em casos de tu
berculose em que a estrepto- 
micina e a hidrazida uada 
haviam conseguido.



LAGES, 12 7-58 CORREIO LAGEANO 4a paging

Trabalhos para os flagelados nordestinos
Funcionários do Departa-1 pelo D.N.O.C.S. e se vinham 

mento Nacional de Obras efetuando em riimo normal. 
Contra as Secas prosseguem Em face, porém, da gravldrrde
alistando ot nordestinos viti
mados pela estiagem, dando- 
lhes trabalho em obras de 
açudagem, construção de es
trada, abertura de canais de 
irrigação e serviços comple
mentares.

Tôdas essas obras haviam 
sido devidamente planejadas

do fenomeno da sêca, a dire 
çio do Departamento deter
minou que todos o* serviço» 
fôssem iatensificados e acele
rados, ao mesmo tempo que 
iniciou outras obras progra- 
das para datas posteriores.

Cêrca de 150 Hui! flagra
dos, já se encontram traba

lhando, sendo 7 mil no Piauí, 
65 mi! no Ceará (Estado mais 
atingido pc 'a Sêca), dos quais 
19.680 no açude Bimabuiu c 
19,280 no Araras; 36 mil no 
Rio Grande do Norte; 30 mil 
na Paraiba; 10 mil em Per- 
n, mbuco; e es restantes em 
Sergipe e Bahia, unidades da 
Federavão onde também, em
bora em pequenas escalas, se, 
esta fazendo sentir a ausência 
de chuvas.

0 Alcoolismo será objeto de 
mais uma campanhadoS.M.E.S.

O Serviço Nacional de Edu
cação Sanitaria do Vlinisterio 
da Saúde, dará inicio, ainda 
nO corrente ano, a uma am
pla divulgação das campanbas 
anti-alcoólica, anti-rábica e 
anti-variólica. Para tanto, es
tá preparando planos de tra
balho em conjunto, de vez 
que ficaram positivado«, na

dos do trabalho e aquipe. Es
ta norma de atividade definin
do responsabilidades, ofertte 
maior rendimento nos resulta
dos. Para maior sucesso dai 
campanha«, serão realizadas 
viagens de intercâmbio i,lte. 
restadual e serão elaborados 
programas para servjços <je 
alto-fatantes e rádios,

Eltm-st a SO

RIO, Elevou-se a 50 milhões 
de cruzeiros a moeda divisio 
nária posta em circulação no 
Pais. Isto porque cêrca de três 
milhões de cruzeiros em moe
das de 50 centavos foram 
postos em circulação pela 
Casa dt Moeda. Sôbre o gran
de núraei» de moedas defei
tuosas. o 8r, Felinto Epitácio 
Maia, diretor daquela reparti
ção do Tesouro disse que 
«devido à en >rme quantidade 
de moediS que estão sendo 
cunhadas diáriamente, torna- 
se quase imp 'ssivel um exa
me mais detalhado de cada 
uma, de ma íeira que se ina- 
peça a circulação de dinheiro 
defeituoso. A óscalizaçio é tô- 
da ela feita mecânicamente e 
manualmente baveGdo entre 
tanto probabilidades de que

uma ou outra moeda defeituo
sa seja aproveitada>. Salien
tou a consistência relativa do 
alumínio com que são Cunha
das agora as moedinhas, a- 
pontando-o como principal 
causa dos defeitos.

Perguntado sôbre a possibi
lidade de impressão de papel- 
moeda em nosso país, decla
rou c diretor da Casa da Moe
da que está aparelhada para 
efetuar tal operação e citou o 
exemplo da improssão de tí
tulos da divida pública, os 
quais estão sendo confeccio
nadas na média de 25 mil 
uniiades mensais, e que está 
representando uma economia 
le mais as necessidades do 
tráfego pretende dsr inicio as 
obras de cêrca de 8 milhões 
de cruzeiros em divisas.

Wiíma Machado Carrilho
—  M É D I C A  —

DE SENHORAS E CRIANÇAS
Edifício Armando Ramos 1* pavimento 

RUA CEL. CORDOVA 

Telefone Residência 288

Acordo Florestal em 
Santa Catarina

Assumiu a função de exe 
cutor do Acordo Florestal, 
firmado entre o Ministério da 
Agricultura e o Góvêrno de 
Santa Catarina o engenheiro 
agrônomo César Seara, téc
nico que vinha exercendo a- 
tividades no Serviço de In
formação Agrícola. O Sr. Cé
sar Seara, que é também jor
nalista profissional e atuou 
o* imprensa desta Capital, 
íoi diretor da Divisão de Re- 
florestamento do Instituto Na
cional do Pinho e professor 
dos Cursos de Aperfeiçoa
mento e Especialização da 
Universidade Rural, tendo si
do há vários ano& titular da 
Diretoria da Produção Animal 
do Estado de Santa Catarina.

Falando à reportagem, o 
técnico e jornalista manifes

tou sua satisfação por ter si
do designado para a tarefa 
de dirigir um dos mais im 
portantes acoidos florestais 
do País que vêm produzindo 
excelentes resultados. Como 
trabalhos novos destacou o 
da instalação do Parque Na 
cional de São Joaquim numa 
região considerada como a de 
clima mais frio do Brasil e 
dotado de btlissimas paisa
gens que a colocam entre as 
nossas paragens de maior in
teresse turístico.
Referiu-se também à aquisi
ção de uma importante ré- 
serva florestal em Curitiba- 
nos, recomendada pelos téc
nicos como valiosa contri
buição ao engrandecimento 
da« riquezas naturais no Es
tado.

Prosseguirá enérgico o combale 
à sonegação do Impôsio de Renda

O Sr- Noé Wincler, diretor 
da Divisão do Imposto de 
Renda reafirmou sua determi- 
ção de combater a fraud** eja 
sonegação, com o emprego 
de todos os meio« legais. O 
contribuinte, a meu ver deve 
ser esclarecido sôbre a inuti
lidade de se furtar ao page- 
mento do tributo, de vez que 
a réde fiscalizadora cada vez 
se torn* mais enérgica e efe
tiva, apertando o cêrco aos

sonegadores, e assim prosse
guirá. Para uma população de 
60 milhões, temos um total de 
apenas 479.000 contribuintes 
de impôsto de renda, o que 
representa percentagem irri
sória. Por isso mesmo a ten
dência é tornar a arrecada
ção mais extensiva, mas den
tro das taxas atuais, poÍ9 a 
majoração de tributos consti
tui sempre um estimulo à so-

oegaçao —  acrescentou.
O Sr. Noé Wincler revelou 

que, só em São Paulo no pre
sente exercício, aplicaram-s? 
sanções a 8.150 devedore. do 
impôsto de renda e que o 
montante de rendimentos so
negados é, até o momento da 
ordem de Cr$ 1.250.000,000,00, 
em São Paulo, e Cr$. . . , ’ 
781.000 000,00. no Distrito Fe
deral.

porque desliso  sòbre  q u a lq u e r  p iso

com

dispositivo adaptado na pró
pria base do aparelho, 
aesliza suavemente sôbre 
qualquer piso, a um simples 
toque, facilitando a limpe
za e mudança de local. 
Provido de prático sistema 
de freio para fixá-lo 
local desejado, SPRINGER 

é agora o mais avarcad o  
dos refrigeradores nacio
nais. - E, além deste novo 
dispositivo, (com patente 
requerida) S°R1NGER apre
senta ainda:

•  9,5 pôs cúbicos
•  Interior em côr o iu i lago
•  pa rte  opr-^vcitavel
•  novo fêcho do engole suave
•  5 c ic s  de garantia
•  p* 4í ; o be.it mo is om conta

DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA -
A  E L  E T R O L A N D I A
Rua Coronel Cordovas. LAGeI^ S autfcatariaa
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Mgrência da União Parigman,„.

53 Países marcam en
contro no Brasil

™ .  Beigh», Birmânia. Din.-
Franoà r ^spant)“> Filipinas, 
Lrança- Gana, Grã-Bretanha Hungri*, Iraque, Irlanda, 1*'
b u / jaEa0’ Lib£ria- L u Wburgo, Noruega, Poises Baixos
cPaaq7 “ »- S » « . .  Suécin, Sul' 
Ça. Tcheco-Eslováquia Tur
quia e Viet-Nam.

5a pagina

0  Brasil foi escolhido para 
«éde da 47.« Conferência da

TTmfio lnterparlamejitar, que 
u vai instalar no edifício da 
L , ara dos Deputados na 
segunda quinzena d o  corren-

te roês- „ . . .Ê̂ se organismo ínt^rnacio- 
ái fundado em Paris em 

jS8g visa promover a apro
ximação peSsoa! entre os 
r mbro« dos Parlamentos, in- 
centivrtndo a coDSolidação e 

desenvolvimento das insti
tuições democráticas e con- 
tibulndo para a evolução e 
progresso do Poder Legislati
ve, bem c »mo debater tôdas 
8g questões internacionais 
qUe possain ser solucionadas 
pr medidas legislativas.

Delegações
Cinquenta e três nações, re

presentadas pelos sens gru
pos nachmais, integrados por 
metobrt-S de seus P rlamen- 
tos, participam da União la- 
terparbinentar. DestaS, até a 
presente d -ta, já ’ confirmaram 
a sua presença à Conferên
cia do Fio de Janeiro, as se
guintes: Estados iJnidos, Rús
sia, Alemanha, Austrália, Aus-

Vitória do Cooperativismo Ervateiro

Ordem do dia
Na pauta dos tiabalhos da 

Conferencia foram incluídos 
eraa8 sobre assuntos de per

manente interêsse e atualida
de internacional. Dentre os 
quais, destactm-se os princi
pio* que devem orientar os 
investimentos estrangeiros nos 
poises 8ub-desenvo|vidos, de 
autoria do deputado brasilei
ro Saturnino Braga; a liberda
de de imprensa e de infor
mação, bem como os seus as
pectos nacionais e internacio
nais, de autoria do deputado 
brasileiro Prado Kelli, e o 
problema dos armazenamentos 
atómico* e a possibilidade, da 
criação de uma fôrça ue poli
cia internacional, dos srs. 
Tufton e Beamish da Grã- 
Bretanha, e Jacques de Mau- 
peou, da França.

Lembre-se
— Que tudo em excesso é 

prejudicial, podendo o cigar
ro, quando fumado em gran
de quantidade, causar doen
ças sérias.

— Que igualmente o álco
ol, Da forma de bebida» al
cóolicas, quando tomado em 
excesso causa prejuízos ao 
organismo.

— Que o banho de sol, to
mado em excesso, pode cau- 
S9r câncer da pele, comum 
oas pessoas que 6e expõem 
demasiadamente aos raios 
solares.

— Que o próprio alimento, 
quando ingerido em demais, 
pode prejud car, ao invés de 
de beneficiar.

PARA VEREADOR

João Peiizzom

Compre hoje este livro util

“Mercados Selecionados»
Edição da STANDARD PR °  P a G AND A W ̂  
Livro com dados aos setores I e

com planejamentos, promoçoes de 
publicidade. , . 4ioiipn(! r «-

Mapas geográficos. Dados est . . \ ou 
tudos de mercados em Geral. I
Comerciante. , Knnj n n valor

Com este livro ficara sabendo o
dos mercados do Brasil. p JORNAL

Pedidos à GERENCIA DESTE 
OU para a SUCURSAL do Rio com J
CHa LITHA. j Tot,0 n. l i

Caixa do Correio da Lapa, n

RIO DE JANEIRO (DjO 
Preço Livre Portes Gi$ 300,0

Façam seus pedidos cora uigenci 
cos exemplares.

A Federação das Cooper« 
tivas de Produtos de Mate de 
S*nta Catarina, com sede em 
Vlafra, realizou, recentemen
te, uma as8embléia-geral das 
Cooperativas Federadas, na 
qual foi resolvida, por unani
midade, triplicar seu capital 
de subscrição s o realizado. 
Êsse fato evidencia a ótima 
situação do cooperativismo 
catarinense, fruto de um tra
balho desenvolvido nesse 
sentido pelo Ministério da 
Agricultura e Instituto Nacio 
nal do Mate, que já congrega 
cêrca de 5 mil ervateiros.

Os trabalhos da assemhléia- 
geral foram dirigidas pelo sr. 
Geraldo Moretzohn, Inspetor

do Serviço de Economia Ru
ral, tendo ainda a presença 
do sr. Manoel Pedro Silveira 
diretor do Instituto Nacional 
do Mate e membro da co
missão do Planejamento Co
operativo do Mate.

O aumento de capitd tam
bém já foi aprovado pela 
Cooperativa de Mafra, deven
do ser apresentado, para exa
me e debate, às demais Coope
rativas Federadas de Ca- 
noinhas, Campo Alegre, Pôr- 
to União e Chapecó.

O sr. Frederico Heyse, 
Presidente da Federação dos 
Ervateiros, enviou, nesse 
sentido, telegrama ao Minis
tro acentuando que o atual

desenvolvimento do coope
rativismo em Santa C tar na 
é uma vitória do Minisi rio 
da Agricultura, defensor e 
iccentivador do cooperativis
mo no Pais.

L I M I T E
5T « 200.000 ,00

RETIRADAS SEM AVISO.

/ T lfic / o

ja r O S  < ^ / / / 3 ? < s 7 s rjo r? '/

As máquinas de escrever Siemag possuem: 
v  regulador de toque 
v régua de marginadores 
v  ajuste de fita em 4 posições 
v  proteção de tipos 
v' apôio de papel
v' inserção regulável e automática do papel 
v  libertador de tipos 
v  mesa d papel 
v  estrutura blindada monobloco

(2o/7/?eÇc9 c/ m g

í

Porque dura mais! 
Porque custa menos! 
Porquf* trabalha melhor!

H

I
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS: 

'«Organização Hélio Ltda/'
RUA CORONEL CORDOVA, 108— Caixa Postal 535 —  LAJES, S.C.

"AQUI ESTAM OS NOVAM ENTE"

= 7 -  D. K. W. —
(A pequena Maravlha)

caminhonetas perua e forgão jeepes
revendedores autorizados para

Lajes, São Joaquim, Urubicy, Bom Retro, Campos Novos

li M
Rua Cel. Otacilio Costa, (fundos jardim Vidal Ramos) 

Conheça seu DKW, visite GEliAL DE PEÇAS E MAQUINAS Ltda. 

e solicite o plano de pagamento em prestações.
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Juizo de Direito da Primeira Vara da Comarca de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

O Doutor Clovis Ayres Ga
ma, Juiz de Direito da Pri
meira Vara da Comarca de 
Lajes, Estado dejS^nta Ca
tarina, na forma da iei, etc.

Faço saber aos que o pre
sente edital de notificiçáo vi
rem, dei» conli cimento tive
rem ou iteressur possp. que, 
por parte de ClBEL RIBEIRO 
DELFES, por seu pfocurador 
Joutor Edezio Nery ^aon, me 
foi dirigida a seguinte petição: 
- “Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di
reito da la Vara da Comarca. 
Cibei Ribeiro DeRes, brasilei
ro, desquitado, proprietário, re
sidente e domiciliado nesta ci 
dade, por seu procurador a- 
baixo assinado (doc. junto) , 
vem, com o devido acata
mento perante V. Excia. para 
dizer e afinal requerer o se
guinte: 1 —  Que, por instru
mento público passado no 
Cartório Distrital de Cerro 
Negro, desta Comarca, e Es
crivão Otavilino Kley, no Li
vro de notas n° 33 forlas 133 
a 124, em 26 de agosto de 
1949, contituiu seu bastante 
procurad r os senho.es" “GO" 
L1N IRMÃOS” , firma comer
cial e com sede no Município 
e Comarca de r.ntonie Prado, 
Estado do Rio Grande do Sul’, 
para o fim especial e c< m 
poderes da clausula “ ad judi
cia” fazer venda a quem qui-

zer e pelo preço qua conven
cionar de um mil e quinhen
tos pinheiros, na bitola de 
trinta (30) centímetros acima, 
situados nas terras de sua 
propriedade da Fazenda des 
Pinheiros Ralos, no Distrito 
de Cerro Negro, desta Cornar 
ca de Lajes; (‘‘doc, junto); 2—  
Q ue, dentre os demais po e- 
res concedidos pelo referido 
mandato, consta que slo “ o- 
brigados uR outorgados a re
tirar os (pinheiros) , com o 
prazo de cinco anos a contar 
desta data", havendu pois de
corrido o prazo, sem ‘ que os 
outro gados retirassem os pi
nheiros objeto de procuração; 
3 — Assim sendo, não ms s 
convem ao Spte., que o refe
rido procurador continue no 
exer icio de mandato, 'porque 
o prazo estabelecido era c  n- 
dis-ão essencial e não retira 
dos os pinheiros não > etá 
mais o Spte. obrigado a man
ter uma procuração cujos ob
jetos ultrapassem o que nela 
ficou estabelecido expressa- 
mente; 4 — Nesta condições, 
vem a V. Excia. para reque
rer se digne em mandar to 
mar por termo a presente pe
tição de revogar o aludido 
fLondato, ordenando que dele 
se notifique o Suplicado, p r 
precatória para a Comarca de 
Antonio Prado, Rio Grande do 
Sul, para todos os efeitos le
gais, publicando-se, pela im
prensa local, todo o teôr d* 
revogação, para Conhecimento 
de terceiros e de quem inte
ressar; Requer outro assim, se
jam notificados na forma da 
lei os srs. Oficiais do Regis
tro do Io e 2o Ofícios desta

Oomarca, bem como n sr. O- 
ficial do Registro de Titulos e 
documento, e aindá o Escri
vão distrital de Cerro Negro, 
para que procedam como de 
lei, no caso de quaisquer 
transcrições ou registros qu-, 
de futuro, venham os Suplica
dos a fazer em seus assentos 
e notas; Assim feito, requer 
sejam, após os trâmites legais, 
devolvidas ao Spte., indepen
dentemente de .translado, 0 
autos desta revogação, par 
o fim que fôr necessário; Po 
ser de Direito, E. D. Lajes, 7 
■lê julho de 1.958. (a) EdezU 
Nery Caon” . — DESPACHO: 
‘A; como pede. Lajes, 7.7.58 

(a) C. Gama.” — Despachada 
a petição, foi lavrado o se
guinte termo: “TERMO DE 
REVOGAÇÃO DE PROCU
RAÇÃO Aos sete dias do 
mês de julho do ano de mil 
novecentos e cincoenta e oi
to, nesta cidade de Lajes, em 
meu cartório, no Edifício do

Forum, às quato ze hotas, pe
rante mim, e-crivão e na >re- 
-sença das duas teítemunh s 
abaixo <ssinadas, compareceu 
• i ivog do dr. Edezio Nery 

Ca «o, na qualidade do bastan
te procurador de Cibei Ribei 
ro Delfes, nos presente« au
tos, e disse que na forma de 
sua petição de folhas duas e 
três, despachada peio M.M. dr. 
Juiz de Direito desta la. Va
ra, que fica fazendo integran
te t inseparável dêite têrmo, 
vinha, em nome de seu cons
tituinte,'revogar, como revo
gado, tem para todos os efei
tos legais, a procuração de 
falas cinco destes autos, pas
sada por seu constituinte á 
“Golin Irmãos” e lavrada nas 
notas do Escrivão Octaviano 
Keli. do distrito de Cerro Ne
gro, desta Comarca, às fls, 133 
à 134, do Libro n. 33 — Do i 
que, para constar, lavrei o 
presente termo que, lido e a- 
chado conforme, vai devida-1

mente assinado, — Eu, W al- 
d<-ck A. Sampaio, Escrivão do
Civel a datilografei, subscre
vi e também assino. |‘‘(aa) E- 
dezio Nery Caon procurador
Evilasio Ribeiro Koche-teste- 
munba-Agnelo Francisco Pe
reira -  testemunha-Waldeck
Aurélio Sampaio Escrivão do 
Civel”. Assim sendo, é expe
dido o presente edital de no
tificação e para conhecimento

de terceiros e de quem inte
ressar possa, a fim de que, de 
futuro, não aleguem Ignorân
cia sobre o pedido de revo
gação de procuração, nos ter
mos da petição acima trans

crito Dado e passado nesta 
cidade d« Lajes, aos nove di
as do mês de Julbo de mil 
novecentos e cincoenta e oi
to. — Eu, Waldeck Aurélio 
Sampaio, Escrivão do Civel»

o datilogiofei, subscrevi e 
sino .

Clovis Ayres Gama 
Juiz de Direito da la Van 
Waldeck Aurélio Sampaio 

Escrivão do Civel

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 fuD. 
dos.

Tratar nesta redação

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

■ ■ ■  ■

Dois grandes "trabalhadores 
para a sua fazenda

/#

O  DG D -4 . apesar do seu põtte 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 atê 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 
dèste tipo.

Pom aquisição e serviço dtstes equipamentos, procure os concessionários em LAGES, SANTA CATARifJA-

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES G. SOSSS S. 3.
Rua Coronel Cordova, 439

Entrega imediata

DGO-4

-------"T-sra* —

I
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Estreiam Cruzeiro e Flamengo na 2a. Divisão
Amanha cedo no Estádio i quais promete 
elbode Copacabana, terá movimentação 
r0Sseguimento o certame da 

Lunda divisão, com a rea- No primeim h

IM » .  da dole P ^ 1108' L l  estarão , í  defrontado

Copa Néyio Fernandes
Estará em disputa uma be- 

liMima taça oferecida pelo 
>r. Névio Fernandes, Presi
dente da Liga Serrana de 
Desportos, alem de ser con
tenda uma medalha ao arti
lheiro do Torneio.

Afim de esclarecer aos 
clubes disputantes, o regu- 
lamento e outras providenci- 
as para este Torneio, haverá 
no proxirao dia 16 uma reu
nião na sede da LSD.

Deverá ser realizado no
próxima dia 27 á tarde no 
Campo do Ginásio Diocesano 
adi interessante torneio de
nominado C >pa Névio Fer- 
Don les, no qual estarão em 
penbados 6 equipes do nosso 
futebol menor.

Deverão participar do r e 
ferido torneio as esquadras 
do Arco íris, Bru-quense, 
Paissandu, Juventude, Frei 
Rogério e America.

os’ conjuntos do Flamengo e 
do Cruzeiro, ambos fazendo 
a sua estreia neste campeo
nato.

Provavelmente os dois qua
dros alinham os seguintes e- 
lementos: Flamengo: Orli, ,\'e- 
Nê e Jose; Luizinho, Sansão 
e Nelson, Siqueira, Ari, Ani- 
bal, Peracio e Carlinhos.

Cruzeiro: Ozair, Alcides e 
Ze Otávio; Moacir, Juba e 
Deco; Pilila (Jango) Geli, Di- 
da, Adilson e Dico.

Acrostico dos nossos 
craks, enviado pelo 
leitor JoséCidney Fa

rias ao Correio 
Lageano

No outro prélio da rodada 
fixado para a* 10,30 horas, 
estarão se »'defrontando os 
quadros do Fluminense e do 
Palmeiras, atuais lanterninhas 
da segunda divisão.

Não há favorito para este 
j< go, pois ambos vem de 
contundentes reveses na pri
meira rodada.

Os dois teams ainda não 
estão escolhidos, mas possí-

xelmente os dois antagonis
tas coloquem / em campe os 
seguintes jogadores: Flumi
nense: Ivaldo, Nereu e Ro
berto; Nelson, Aldori e Hilá
rio: Caon, Celio, Machado, 
Wilson e Farias.

Palmeiras, Juarez, Moacir e 
Vanei, Vicente, Tide e Gico: 
Alfredo, Plinio, Lancbão, Ro
berto e Vanderlei.

Independente x Universi
tários f m Cu: ítibanos

Amanhã a tarde na cidade 
de Curitibanos, aerá realiza
do um interessante match 
inler-estadual entre o Inde 
pendente local, campeão da 
Taça Cidade de Lajes e os 
Universitários da Faculdade 
de Ciências Econômicas de 
Curitiba.

Para este prélio o quadro 
curitibanense daverá se a- 
presentar com a sua força

maxima pois o esquadrão vi
sitante vem precedido de 
grande cartaz visto contarem 
suas fileiras com grandes a- 
zes do futebol paranaense.

Está sendo aguardado uma 
arrecadação que varia entre 
os dez e doze mil cruzeiros, 
o qu^ constituiria a m dor 
renda verifidada nos últimos 
tempos no vizinho município.

Esportista!
Para Vereador, vote em

NE V í  O  FER N A N D ES
Na Câmara Municipal saberá defender a al

tura os interesses do esporte lajeano.

CA S TILHOS 
ORL A NDO 
DJA L MA S. 
VA  V A 

B E LINI

ZIT O
NIl.TuN S ANTOS

ORE C O
G A RINCHA 

GIL m  a r  
PE P E 
JO E L 

MAZZ O  LA 
P E LÉ 

DE S ORDI

Dl D I 
M O  ACIR

ZOZ1 M O 
M a  U RO 

Dl N  O 
Dl D A 

ZAGAL O

0  A T L É T IC O  El
O esquadrão do Atlético F. 

C. que domingo ultimo estre 
ou vitoriosamente no certa
me da segunda divisão, de
verá atuBr amanhã a tarde 
na cidade de B- m Retiro 
dando combate contra o qua
dro local do Vera Cruz, con-

VI B O M  R E T IR O
siderado na atualidade como 
um dos mais completos clu
bes da regiio serrana.

A delegação ftileticana- 
leixará a noss cidade ama, 
nhã mesmo em ombus espe
cial.

0  Atlético receberá ho
Vencendo o Fluminense no 

ultimo domingo por 4 á 1, o 
team do Atlético F. C., ficou 
de posse definitiva da Taç< 
oferecida pela firma Pocai & 
Cia .

Hoje a noite, em 6ua sede

jea T aça Pocai 8c Cia.
social sito no Bar e Restau
rante Avenida, o Alvi rubro, 
deverá receber este trofeu, 
m soleoidade que contará 

indusive com a presença do 
Sr Nevio Fernandes. Presi
dente da Liga Senana de 
Desportos.

Baile em homenag
do rr

Ho-e a noite o Clube Re
creativo Juvenil, fará realizar 
em seus salões um empol
gante baile carnavalesco em 
homenagem aos cracks bra-

;em aos campeões 
íundo
sileiros, campeões do mundo, 
>ca8Íão em que deverão com
parecer g ande numero de 
le-portistas, especialmente 
convidados.

Mario Teixeira Carriho
A D V O G A D O

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

h.vfr E tta s  
'  V V I L  m ir cgs

dl I , ò
Compr e  q u a l i d a d e

A  PREÇO J U S T O . . .

comprando BENNER
a boa roupa ponto por ponto 1

a t j f m n f r  tem tudo que V. deseja: Belos padrões, talhe mo-
A roupa * ™ r̂ ate^ ' S n a I  DURABILIDADE RENNER.

r

(*

RENNER
A BOA Inous*

QUALIDADE E DISTINÇÃO
Casa RENNER - Dispõe, aluda, de variado sortimeut^de camisas sporis, calças sports, calça 

p r T V n V T F P  -  veste o cavalheiro dos pés à cabeça com o máximo de qualidade e distinção!
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CRÔNICA BI-SEM ANAL
— Escreve Névio Fernandes —

O problema do Irôco
Segundo informações oriundas do Rio de Ja

neiro, a Casa da Moeda, orgão subordinado ao 
Tesouro Nacional, acaba de colocar em circula
ção, cerca de trez milhões de cruzeiros de moe
das de cincoenta centavos, elevando-se a quaze 
cincoenta milhões o montante de moedas postas 
em circulação no paiz.

Cremos nós, que isto virá sanar em parte o 
problema do trôco em nosso paiz, -assunto de 
grande complexidade em todas as rodas.

O comercio brasileiro vem lutando a vários 
anos com esta questão da carência de moedas di
visionárias, mal este que vem afetar inteiramente 
o freguez, que estaria sendo prejudicado em seus 
direitos.

Onde estão as moedas divisionárias postas 
em circulação a anos atraz no governo do Presi
dente Dutra e posteriormente na gestão do fina
do Presidente Vargas?

Foram recolhidas ou estão sob o jugo dos 
colecionadores dle moedinhas?

Já está se tornando um caso corriqueiro a 
questão dos trocos em nosso comercio, nos cine
mas e nas repartições publicas, pois o freguez se 
vê obrigado a aceitar como troco grampinhos de 
cabelo, colchetes, balas, chiclets, selos etc.

São ultra-trocos de valores infimos, mas que 
vai afetando os bolsos das pessoas menos prote
gidas pela fortuna, e isto vai tomando proporção 
até chegar ao abuso.

Em Lajes, principalmente em determinados 
lugares já não se tem o trôco dos chicletes, dos 
selos e outras cousas, porquanto se ura indivíduo 
compra um artigo por cr$ 9,70 e dá uma nota de 
cr$ 10,00, o comerciante nem dá mais bola para 
o freguez, tornando-se um caso irritante.

Sugerimos ao Diretor da Casa da Moeda, que 
efetivasse um movimento no sentido de coibir es
tes problemas de moedas, e colocasse a mesma 
em circulação em proporções iguais em todos os 
estados do Brasil, porque o irritante problema do 
troco é igual em todo o paiz.

Vamos aguardar os acontecimentos, caso o 
prDblema do trôco não melhore, seremos obriga
dos a comprar cr$ i3,00 de chiclets ou gram
pinhos de cabelo e solicitarmos uma entrada de 
cinehia, e nem siquer admitimos que haja qual
quer repulsa do bilheteiro. Elas por elas.

O PT3 disputará sete dos onze
que se renovarãogovernos

O PTB decidiu, pelo 
menos em princípio, ter 
candidato ao governo da 
Bahia; caso prossiga nes
sa rota, disputaria o sé
timo dos onze governos 
que se renovarão a 3 
de outubro. Trata-se de 
um fato sem dúvida im
portante: tais decisões, 
por si mesmas — inde
pendentes dos resultados 
eleitorais — já signifi
cam como é crescente a 
ofensiva política brasi
leira. Demonstra-se fa
cilmente como o P T B

Para Deputado

Estadual

Evilasio N. Caon

Sr Carlos Jofre 
Amaral

Festejou seu aniversário 
natalício, dia 10 do corrente 
o sr. Carlos Jofre Amaral, 
diretor da Radio Clube de 
Lajes e candidato à Camara 
de Vereadores sob a legenda 
do PSD.

Elemento dinâmico e tra
balhador, o prezado aniver
sariante grangeou, desde ce
do, a simpatia e fo respeito 
de todos pelas suas iniciati
vas em benefício dos diver
sos setores da Princesa da 
Serra.

Registrando o acontecimen
to, destas colunas cumpri
mentamos o sr. Carlos Jofre 
Amaral, augurando-lhe inú
meras felicidades.

ganha terreno no país - 
pois de uma agremiação 
que até o ultimo pleito 
geral não foi além de 
grupo auxiliar de outras 
legendas, na disputa dos 
governòs. Em tão pouco 
tempo o trabalhismo sen
tiu-se bastante forte pa
ra enfrentar as urnas 
com a sua legenda, pois 
as combinações que pô
de efeíuar decorrem na
turalmente da sua posi
ção forte em cada Esta
do Em São Paulo o P 
TB tentou o possivel pa
ra liderar um movimen
to interpartidário contra 
o governador e o prefei
to: e agora na Bahia a- 
parece com candidato 
proprio e talvez não se 
componha com o P S D 
ou a UDN para benefi- 
ar essas legendas. Não 
se esperava que o tra
balhismo baiano chegas
se a tal solução, a me
nos que obtivesse, antes 
compromissos do sr. Bal- 
bino e do sr. Juraci Ma
galhães. E’ também cer-

O Cine Avenida deverá e- 
xibir amanhã em sua tela 
nos horários das 14, 16 e 20 
horas, a grande produção do 
cinema nacional “ O Capan-

to imaginar que, apare
cendo com candidato pP(j. 
prio, o PTB da Bahia a. 
penas assuma uma posi
ção mais firme da quaj 
poderá negociar com 
maiores vantagens. N0 
entanto, se sua candida
tura se firmar - então 
surgem oporíu íidades 
raras para o sr. Juraei 
Magalhães. Ninguém i«. 
nora que o sonho do se
nador é retornai jj ao go
verno da Bania. Dividin
do-se eventualmente a 
frente pessedo-trat alhís- 
ta e o PSD correndo o 
risco de possuir dois 
candidatos - as oportu
nidades do sr. Juraci 
Magalhães cresciam r, ui- 
to. Os trabalhistas en- 
carrando a divisão do 
PSD, como intável vira n 
igualmente a sua chance, 
inclusive porque imagi
nam poder contar com 
os diferentes, ou co i a- 
queles de outras legen
das insatisfeitos com a 
marcha da política elei
toral.

as simpatias do publico do 
Rio e São Paulo é a primei
ra produção nacional em ci- 
nescópio, e aqui em Lajes 
deverá se constituir em au
tentico sucesso.

Este filme, que conquistou

Conferência sobre a vida do Dr. Cesar
Sartori

Hoje às 20 horas no salão nobre da Escola Normal e 
Ginásio Vidal Ramos, será proferida uma conferencia so
bre «A  vida do Dr. Cesar Sartori», pelo renomado Profes
sor Cesar Avila., atendendo a convite formulado por diver- 
sas instituições locais.

M ISSA  DE 30 DIAS
CONVITE

A Família ViDAL RAMOS JUNIOR convida os 
parentes e admiradores do saudoso

SENADOR NEREU RAMOS
para assistirem a missa de 30o dia, que será ce

lebrada às 7,30 horas, na Catedral, no próximo dia 16.

O C A P A N G A

Amanha, domingo às 4, 7 e 9 horas no Marajoara
TEREMOS: C A N T I N F L A S  e CRISTIANE MARTEL NO ESPETACULAR FILME

A B A I X O  O P A N O
Cristiane Martell e CANTINFLAS na melhor comédia do ano 11 (Cens. Livrei)

Aguardem para este mês « A o  Despertar da Paixão »  Cs. e Tech.
«L I S 6 O A» Naturama e Tech.

«20.000 Léguas Submarinas** cs.Tech*


