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LUT A A R M A D A  N O  O R IE N T E
A situação política in

ternacional está se agra
vando desde os últimos 
meses com os aconteci
mentos verificados no 0 -  
riente Médio. Abdel Nas- 
ser, lider da República

Árabe, está exercendo 
forte pressão sobre pe
quenos paises orientais, 
em consequência do que 
resultou um golpe de Es
tado no Iraque e o de
senvolvimento de uma

revolução no Libano. As 
atividades nacionalistas 
ali verificadas são de 
franca hostilidade à dou
trina Eisenhower. Acre
ditam os observadores

politicos internacionais 
que a situação criada é 
dificílima, podendo até 
mesmo resultarJem guer
ra. Tropas norte-ameri
canas já foram enviadas

para o Oriente. Os mo
tivos [centrais da luta 
são as jazidas petrolífe
ras orientais, cuja posse 
é disputada pelos grupos 
politicos internacionais.
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Em Frei Rogério novo diretório do PTB
Em reunião que contou 

com grande número de pes
soas, realizada domingo últi
mo pela manhã, foi organi
zado o Diretório do Partido 
Trabalhista Brasileiro do 
Bairro Frei Rogério. Contan
do com mais de cincoenta 
membros, o novo Diretório 
tem a seguinte Comissão 
Executiva:

Presidente: Leopoldo de 
Souza; I o Vice: Alfredo de 
Souza; 2o Vice: Edmundo da 
Silva; 3o Vice: Orival Alves 
de Moura; 4o Vice: Osni Al-

ves de Moura; Secretário Ge
ral: José Stanislau; I o Secre
tário: Mario da Silva; 2o See.: 
José Cardoso; Tesoureiro 
Geral: Sebastião Elias Schnei
der; I o Tesoureiro: Hernani 
Gaudencio Siqueira, e 2°Tes.: 
Osni Subtil de Oliveira.

Para o Conselho Fiscal fo
ram eleitos os seguintes tra
balhistas: Manoel Batista dos 
Santos, Romeu Oliveira da 
Silva, Leovegildo Cardoso de 
Oliveira, Renato Manoel da 
Silva, Manoel da Silva, Ma
noel Matos e Afonso Wolff.

Além dos trabalhistas re
sidentes em Frei Rogério a 
reunião contou com o com- 
parecimento dos srs. Pedro 
Mello, Otto Baggio, João 
Martins, Henrique Chaves 
(PTB Morro do Posto) e ou
tros, e foi presidida pelo ve
reador Evilasio N Caon.Após 
terem os eleitos sido empos
sados discursaram os srs 
Leopoldo de Souza e Pedro 
Mello, o qual foi indicado 
candidato a vereador pelo 
Diretório eleito.

CELEBRADO NOVO ACORDO ENTRE 0 BRASIL E  ROMANIA
Com a presença de repre

sentantes do Itamarati do 
Banco do Brasil e da dele
gação comercial da Rumânia 
no Brasil foi celebrada no 
gabinete do presidente, des
se estabelecimento de cré
dito, a assinatura do acordo 
bancário entre o Brasil e a 
Romênia.

da Silva, pelo Banco do Bra
sil, o seu presidente Sr. Se
bastião Paes de Almeida, e 
pelo governo rumeno, o Sr. 
Miguel Clobanu.

Pelo departamento Econô
mico do Itamarati assinou o 
o Ministro Edmundo Barbosa

Por êsse convênio, insti- 
tuiu-se nos livros do Banco 
do Brasil, que ali ficarão 
registrados os pagamentos 
relativos as operações de co
mércio entre os dois paises.

Os rumenos oferecem uma 
lista de produtos, encabeça-

Acordo Ademar de Barros
e PSD no Paraná

Estão plenamente con
solidadas as negociações 
entre o Sr. Ademar de 
Barros e o PSD do Pa
raná. 0 Governador Moi
sés Lupion já anunciou 
que o Prefeito da Capi
tal paulista será o su
plente na chapa de Se
nador com o Sr. Munhoz 
Melo.

Neste sentido o PSP 
fará um manifesto den
tro de poucos dias.

Por outro lado é bas
tante provável que surja 
ums cisão no ademaris- 
mo paranaense, porquan
to há uma ala dentro 
do partido que apoia o 
candidato da U D N ao 
senado Sr. Paula Soares.

da por petróleo |e derivados, 
seguindo-se equipamentos 
para a indústria petrolífera, 
material naval (barcos de 
pesca rebocadores, carguei
ros de cabotagem e barcos 
de pesca); motores Diesel e 
semi-Diesel: Máquinas ope
ratrizes; produtos eletrotécni
cos, instalações pneumáticas 
e elétricas, tratores e máqui- 
nrs agrícolas. Em contrapar
tida, estariam dispostos a 
adquirir matérias primas bra
sileiras, café, algodão e fi
bras grossas.

Sr. Ruy Rizzotto
Esteve em visita a nossa 

redação no dia de hoje, o 
Engenheiro Agronomo Sr. 
Ruy Rizzotto, Gerente da fi
lial da Cia Rio Grandense de 
Adubos de Caxias do Sul.

Nestes proximos dias o Sr. 
Ruy Rizzotto deverá visitar as 
cidades de Curitibanos e 
Campos Novos, em viagem de

Para Vereado

Domingos Valente 
Junior

estudos sobre a possibilida
de de instalação de uma fi
lial daquela conceituada fir
ma rio grandense nesta re
gião.

Desejamos ao visitante os 
votos de uma feliz perma
nência em nossos meios.

— VISITANTES -
Encontram-se a passeio 

por esta cidade e estiveram 
em visita a nossa redação 
no dia de ontem, os Srs. E- 
duardo Dellatori, Secretario 
da Prefeitura de Cascavel no 
Paraná, e o Vereador José 
Bernardo Bertolli, também 
residente naquela prospera 
comuna paranaense.

Desejamos aos ilustres v i
sitantes uma feliz estada na 
Princesa da Serra.

População do Brasil: 
62.725.000 habitantes

Segundo informa o Institu
to Brasileiro de ‘Geografia e 
Estatística a população atual 
do nosso paíz é de 62.725.000 
habitantes. Conforme adianta 
o referido Instituto em 1960 
somaremos perto de 66 mi
lhões de habitantes.

Br i z o l a  e i e n i v e l
O procurador geral da 

Justiça Eleitoral, Dr. Car
los Medeiros da Silva, 
emitiu parecer [favorável 
ao registro da candida
tura do sr. Leonel Brizo
la ao governo do Rio 
Grande do Sul. Como se 
sabe foi impugnado ore-

gistro, e tendo o Tribu
nal Eleitoral gaúcho re
jeitado a impugnação, 
houve recurso para o Su
perior Tribunal Eleitoral. 
Funda-se o recurso no 
fato de ser o sr. Leonel 
Brizola cunhado do sr. 
João Goulart. Acredita-

se que não venha ser a- 
ceita a arguição, pois a 
inelegibilidade só se ve
rificaria se o sr. João 
Goulart houvesse assumi
do a presidência da Re
pública nos últimos seis 
meses anteriores ao 
pleito.

Aguardem para o próximo dia 22
a inauguração do primeiro vôo de sua linha regular em nossa cidade do poderoso Consorcio Real

com um grande show de João Dias.

Aerovias - Nacional

— Agencia à Praça João Costa —

• »
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ÍHcUl SOCIAL
No bar da varzea

CELSO DREU

Eu procuro e acho, em ti,
Boêmio de quinta classe,)
Tôda a loucura de sonhar e de viver,
Com êste cigarro no ranto da bôca 
Não 6ahee <fue és, para mim.
Filho das noites de Paris.
E u  m e  p e r c o  e  m e  a fu n d o  
N u m  a b is m o  d e  s u p o s iç õ e s ,
Olhando te! Sinto em teu rosto 
Expressa tôda as taras, todos os vicios 
E tôdas as tendências atávicas 
Do teu cosmopolitismo de metrópole.
De onda vens, para onde vais?
Eis ai, tôda a minha cogitação?
Serás bom amante 
ou, simples errante 
como eu?

Crônica Médica
H i g i e n e  m e n t a l

A higiene mental é um novo ramo, tão util quanto os 
mais antigos.

Em que consiste a higiene mental?
Consi6te em prevenir loenças e perturbações psíquicas.
Consiste ainda em a formação e enrigamento do cara 

ter, desenvolver e firmar a personalidade. Com isto adqui
re-se um ajustamento satisfatório mental e emocional ao 
meio em que vive. Corrigir conflitos e desgastações, causas 
frequentes de fracasso, que trazendo dano à saude psíquica 
e a eficiência, perturbam a felicidade do viver.

É velho o famoso preceito «Mens sana in corpore 
sano». Alma sã em corpo são, foi o que veio fazer a hi
giene mental. •

Cuida a higiene mental ao lado da eugenia de impe
dir o casamento dos afetados por doenças graves.

Atravez do exame pre-nupcial consegue-se evitar que 
casamento sejam realizados entre pessoas que possam tra
zer à descendência consequências graves.

Após o nascimento, durante toda a vida, a higiene po
de interferir com segurança, evitando doenças e perturba
ções.

O álcool afora a embriagues patológica, o ciume de
lirante, o «delisium tremens» os estados alucinatórios são fa
tores que inibem as funções mentais.

Favorece os acidentes, traz baixa no rendimento do 
trãbalho, desorganiza a vida social, leva a pobreza e ao 
crime.

Vai em crescendo o numero dé pessoas afetadas, à 
conta em parte das condições de vida.

Estão bem justificadas as campanhas contra o uso ex
cessivo do álcool e dos toxicos em geral.

Com a regularização dos hábitos da criança - alimen
tação, --ono, evacuação intestinal, vida em ambiente calmo, 
ar e sol, está se fazendo a higiene mental.

E necessário em casa desenvolver os bons hábitos.
A casa é o principal fator para desenvolver a perso- 

nldade
Aqui é bem acentuada a influencia fisica e moral da 

criança.
As dissençõs e conflitos entre os pais, quando presen

ciados pela criança traz insegurança e infelicidade para 
criança.

Na escola e em casa tem a higiene mental um grande 
campo de ação e de emprego.

E dever de todos, principalmente pais e professores 
procurar aplicar os conhecimentos básicos da higiene men
tal à criança. Cem isto a defeza da geração infantil estará 
garantida, dando a sociedade, ao paíz, pessoas sadias e for 
tes quer no fisico como no psíquico.

sociaíem  ge? ^ 6 °  progre80°  de um paiz 6 0 bem estar

Dr. Inaldo Mendonça

Para Vereador

Pedro Mello

n i v e r s a r i o s
----- u_:~. No dia ,0-Fazem anos hoje:

O Dr. Armando Muniz, qui- 
mico'industrial residente nes
ta cidade; O Sr. Pompeu Ss- 
batinî, Juiz de Paz desta Co
marca; o Sr. Pompilio Fonse- 
ca, criador neste município: 
O Sr. turachio Fiúza Junior.

No dia 17;
O Sr. Angelo Rossi, indus

trialist* nesta 1 idade; O De
putado Rubens Nazareno Ne
ves, ex >er.retario da Educa
ção e Cultura;

Jovem Teimo 
Campolim

Aniversariou na ultima se
gunda feira dia 14, o Jovem 
Teimo Campolim, correto 
funcionário deste Jornal e 
desportista militante em nos 
sa cidade.

Apresentamos ao feliz ani
versariante os no6sos para- 
ben s.

.[rí,
O Sr. Moisés da SiU B d *  C! 

tado; O Sr. Ary Ratnog í5* L técD 
tins; a Sra. D. Celine T  «o»"830 
do Sr.
mos 
Costa.

s “  í i b u V M
0;sr. Julio BuarigMl'  #« r » g

A todos os anivermriâmj
os noisos cumprimentos (

Lar em
Acha-se em festa desde 

dia 12 do corre; te o lar 
Sr. Alicio Alcantara e det* 
esposa d. Teresa do Cara 
Alcantara, com o naecimeoi 
na Ateternidade Teresa R, 
mos de um robusto gar- 
que na pia batismal receber 
o nome de Paulo Gush

Ao feliz casal enviamos 
nossas felicitações.

„oocif“
„íritos
ipuraC

poucos

*-:.0

VENHA VER, NA

ELETROLÂNDIA
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lá não 
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os últimos modelos da 
rádios e radiofones PHILIPS

l ____

ALTA FIDELIDADE • NG 1120 
CAIXA ACÚSTICA PARA 
OS TONS GRAVES
PROJETORES DE TONS AGUDOS

sem entrada
em 12 pagamentos

Ganhe 
êste modélo

g r a tis

BR 117-U

JOACY RIBEIRO ,
LAGES - Santa Catarina.

FR 676-A
RADIOFONE BI-AMPU 
ALTA FIDEUDADE
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fRAUDE NA SAFRA DE TRIGO MAIS DE 20./*
.n __ A fraude na comer- ficacõp« ^  j -j  « v i f

pagina

fraude na comer- 
do trigo, na última 

\ atingiu a 187 mi! tone- 
r̂>' conforme apuração 

técnicos do Serviço de 
9ào do Trigo

f apuração d* fraude fo i 
Uinada pelo Ministro
io Meneghetti, o quai jà 

..„„ciara que, mesmo sem 
•iéritos e «larde, a referi- 

„ipureçào seria efetugda e 
J/us autores responsabili
ados. .

uma comercialização 
menos de 800 mil!$t ̂  poucos

.j,das, sobre as quais o 
do Brasil pagou boni-

ficações que se deveriam des
tinar aos produtores 
cou-se um comércio 
ordem de 187 mil 
uuase 25% da 
cipio, a safra

verifi- 
ilicito da 

tonelada«, 
í>afra. A prin-

estimnda em um milhão^de 
toneladas aproximadamente,
mas devido a pragas e fato
res climáticos, viu-se redu
zida em cêrca de 40% e sua 
estimativa passou a 
609 mil toneladas 
cializar-ee o produt«, cons- 
tatou-«e porém que o Banco 
do Bra_«il pagara bonificações 
sobre <91 mil toneladas. Evi
denciou-se, assim, uma enor-

ser de 
Ao comtr-

usa-se, 
do ho-

Uma c a r t a
Lajes, 110 de Julho de 1958

Jofre amigo
A data de hoje marca, como diz o velho chavão, «mais 

jjj flor no j irdim da existência» do caro amigo.
Ê tradição dar-6e parabéns, oferecer números musicais, 

jcer a saúde do aniversariante, ("ótimo pretexto para os 
r fotos de agua que pa«sarinho não bebe) e até 
a ocasiões que tais, discursos exaltando os dotes 

■jnageado.
I I  Nada di»so, porem, desejo fazer nesta data.

Nao bebo a sua saúde.
Não lhe ofereço música 
Sem presente.
Nem parabéns.
Nem vou exaltar lhes os dotes poi3 que como cidadão, 

mão chefe de família, como profissional e quejando, você é 
r io  o são todos os homens de bem.

Nem assim procedo p.»r excentricidade já que não fu- 
t » «o comum dos homens.
v Nesta altura você estará curioso por me conhecer o 

atento.
Ouça então:
Lá pelo ano de 1939, Você aportava nesta Princesa da 

Serra quasi um menino ainda, procedente da mesma terra 
le Correia Pinto, o Bandeirante.

Era Você, então, Rádio-Técnico e com tal se estabe 
tíia em nossos meios.

lá não me recordo de nossos primeiros contactos. 
Lembro apenas que desde aqueles bons tempos Você 

*r onrou com 6ua amizade. 
d rém seria outra história.
Quero relembrar suas atividades a partir daquela data
roi ali, no prédio da Telefônica, que Você instituiu a 

»ud sa “Voz da Cidade.
uma id<*ia nascente.

Um pequeno núcleo de improvisados amadores do mi- 
® que, com Você à frente, se ensaiava para vôos mais
utog.

’a gente boa não acreditava em tal- 
P sonho do Jofre, diziam.
E utopia.

castelos ao ar,
Nãn vinga.

'"e  fraude, da parte do co
mércio especulador. inter
cept ndo consideráveis fun
dos destinados à produção.

Estas 187 mil toneladas 
consistiam em trigo contra
bandeado pela fronteira do 
Uruguai e Argentina, ou sim
plesmente não existia o pro
duto, verificando-se então a 
fraude que se denomina «tri
go papel«.

PORTARIA REVELOU

A fraude d «  

ção do trigo 
conhecido há

comercializa 
era um fato 
vários anos, 

lesde que o Govêrno conce
de 6ubsidio á produção nacio
nal. Entretanto, sua devida 
apuração torna-se difícil em

virtude da permuta e reven
di do produto. Uma portaria 
do Ministro da Agricultura, 
em fms do ano passado, proi
biu aquelas modalidades de 
c merc o, possibilitando uma 
apuração menos dificil da 
fraude ocorrida ne6ta última 
safra, fraude que chegou a 
ser estimada em 230 mil to
neladas,

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

PARA VEREADOR

Pelizzoni

"AQUI ESTAMOS NOVAMENTE

- D. K. W. - =
(A pequena Maravilha)

caminhonetas perua e forgáo jeepes
revendedores autorizados para

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

t Maquinas
Rua Cel. Otacilio Costa, (fundos jardim Vidal Ramos)

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

. e solicite o plano de pagamento em prestações.

Morre na casca.
Quase dua décadas slo passadas.

, Ai estão os frutos doa seus sonhos; da sua “ utopia , 
ír>eu8 castelos ao ar como se dizia, Jofre. A RADIO CLU- 
1 1 F LAJES ZYW 3 !
, Qrleg, falam mais alto o comércio, a indústria, o mun- 

8°ci*l, a opinião pública.
fcnt mPre. como é imprescindível, com voce à testa, o- 
otando, dirigindo, criando imagioando, realizando.

-Agulhamo-nos,nós os lajeanos, dessa realização cuja 
u ® concretização são devidas simplesmente a \ o- 

amigo.
t observamos, com satisfação, que Vocé ‘‘nao marca 

jJ?°, não se acomoda, não se contenta com o muito ja 
ePuido no setor Radio-Emis»ão.
tv o lú i.
QUtmiza.Cri«,
JNeta.
Ex e c u ta

tlo.i1 e8tá, Jofre, o que com sinceridade ° bB7 ' 0mem8.Frrro 
na - ^°cê nesta data que, afinal de contas, é u 

'l i  via. n
isto, neste dez de julho, uma expontânea ho 

®o prezado amigo, 
um grande abraço,

Pedrinho Ghiorzi

« v|da.
1onstitua.

Co©

5 I E M A E«- .

J C / f O S  c 3 //A g < s /s r ? o g /

As máquinas de escrever Siemag possuem: 
^  regulador de toque 
v régua de marginadores 
v  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 d papel 
v  estrutura blindada monobloco

Porque dura mais' 
Porque custa menos' 
Porqui» trabalha me ! or!

I

DISTRIBUIDORES 
« Organização

EXCLUSIVOS: 
Hélio Lida/'

R U A  CORONEL CORDOVA, 108- Caixa Postal 535 —  LAJES, S.C.
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Descobertas pela Sumoc agências 
de bancos clandestinos e m  S. Pauio

Reduz Hemorroidas Sem Operarão 
\  Ciência Anuncia iloio Tralanienit

RIO —  Já está pronto o le 
vEnt.iinento que a lnopetoria 
(j«ra l dos Bancos da SUMOC 
em São Paulo, fez de toda a 
lêde bancária paulista, abran
gendo tsmbem as agências 
clandeitinas, que funcionam 
principalmente no interior rio 
Estado — informou u;n porta- 
voz da SUMOC, acrescentan
do que ê te levanto rento a- 
tinge também outros Estados. 
Minas Gerais e Estado do 
do Rio já estão tendo suas 
rêdes btncárias inspecionadas 
pela Superintendência da Moe 
da e ao C rédito.

Segundo a mesma fonte a 
lei promove sanções contra 
cs bancos que iniistem nesae 
expediente ilegal. Há uma 
graduação d* penalidade, que 
vai desde a multa, no caso 
primeira infração à cassação 
da carti-patente do estabele
cimento que reincidir no cri
me de abrir agência sem car
ta-patente de autorização.

Há bancos que estão usan
do dêsse expediente há algum 
tempo e que são reincidentes 
— acrescentou —  informando 
que até hoje nenhuma medi

da contra êles havia sido to
mada.

COMO FUNCIONAM

Instalar uma agência ban
cária é mais ou menos igual 
a abrir uma quitanda na es
quina: basta local e mercado, 
comprador e fornecedor. Nor
malmente certas bancos — 
qu * têm limite baixo de ope
rações —  instalam-se em ci
dades do interior por iniciati
va exclusiva de seus diretores, 
pois nor^ialmente^ nessas ci
dades menores há dinheiros 
de lavradores e a fiscalização 
bancária — quer da FIBAN, 
quer da lnspetoria Geral dos 
Bancos da SUMOC — torna- 
se muito díficil. Sómente a- 
través do controle de escrita 
d j mitéria é que muitas agên
cias são localizadas.

Em São Paulo muitas agên
cias que estavam funcionando 
ilegalmente foram descobertas 
agora.

CASSAÇÃO DEPENDE DO 
MINISTRO

Pavor e Realidade nas 
Páginas de Conan Doyle
No Livro «Contos de Terror e do Mistério»

Na coleção das obras de 
Cinan Doyle, as Edições Me
lhoramento* vêm de lançar o 
livro «Centos de Terror e de 
Mistério», como terceiro vo
lume da série dedicada a 
• Contos e Novelas Fantásti
cas» do famoso criador de 
Sherlock Holmes.

A trama do terror e do 
mistério, que sempre teve 
cultores até entre os maiores 
nomes da literatura mundial, 
encontrou também em Conan 
Doyle um criador de fino 
gôsto e esmerade estilo. Disso 
constituem prova as páginas 
empolgantes e de extraordi
nária emoção agora apresen
tadas.

A tradução do volume é de
vida a Oscar Mendes, que se 
desempenhou brilhantemente 
dêsse dificil trabalho. A quem 
já conheçe as demais obras 
de Canan Dovle constituídas 
pelos volumes das series 
«Sherlock Holmes» e «Ficção 
Históricb», já lançadas pelas 
«Edições Melhoramentos», não 
causará grande surprêsa o nú
mero sempre crescente de 
novidades que o laureado au
tor escocês, falecido em 1930, 
costumava acrescentar a ca
da uma das suas criações, 
fôssem elas romances históri
cos, novelas de detective,

crônicas de guerra eu contos 
de curta duração, como é o 
caso, tratando-se do livro em 
aprêço>

Neste volume está i incluí
dos seis contos de terror: O 
horror nas «Ituras, O funil de 
couro, A Catacumba nova. O 
caso de Lady Sannox, O ter- 
rer da gruta de João Azul, e 
O gato brasileiro. Entre os 
contos de mistério encontram- 
se: O trena especial desapare
cido, O caçador de besouros, 
O homem dos relógios, A cai
xa laqueada, O Doutor M-i- 
rono, O peitoral do Judeu, O 
quarto do pesadelo.

Para cada uma das histórias 
procurou Conan Doyle ba
sear-se em algum aconteci
mento real, fundamentado pe
la ciência, pesquisando e d<>- 
cumentando-se o mais possí
vel, e at páginas ora ofereci
das pelas «Edições Melhora
mentos» bem podem ter sido 
decalcadas da realidade. As 
situações, por mais incríveis 
que se nos afigurem, nelas 
vividas por pessoas transidas 
de pavor, devem ter aconteci
do, uma vez que o arcabouvo 
do* esplêndidos contos é de 
tal arte construído que nos 
leva a crer na sua veracidade.

Apresenta-se o volume com 
256 páginas.

Mar o Teixeira Carriho
A D V O G A D O

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

Ao que fomos informados 
há bancos reincidentes ua in
fração que sofrerão séria* pu
nições. Não se sabe, porém, se 
a SUMOC pretende sugerir ao 
ministro da Fazenda — que é 
quem autoriza a licença para 
fornecimento de carta-patente 
— a medida extrema contra 
alguns dêsses estabelecimen
tos.

POLÍTICA

Por outro lado, funcioná
rios do Banco do Brasil infor
maram à reportagem que mui
tas cartas-patentes são con
cedidas por mjunções políti
cas e que isso neutraliza tô- 
das as medidas punitivas ten
tadas por algum órgão do go
verno. Disseram que o Banco 
do Brasil tem conhecimento 
da existência de muitas des
sas agências de bancos par
ticulares que oferecem van
tagem de conceder taxas de 
juros mais altos aos seus de
positantes.

Cientistas americanos descobrem e provam 
uma nova substância cicatrizante que reduz 

as hemorroidas e faz desaparecer a dor
N o v a  Y o r k  (E s p e c ia l) -  Final- 
mente a ciência encontrou uma 
substância cicatrizante com  a ex
traordinária propriedade de per
m itir 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 fo i aliviada de 
pronto, verificando-se ao mesmo 
tem po verdadeira redução ou re
colhim ento das hemorróidas.

O  mais surpreendente, porém , é 
que esta melhora se m anteve em 
caso em que as observações mé
dicas se prolongaram por muitos 
meses I

D e fato, os resultados foram  tão 
marcantes que os pacientes tive
ram expressões com o esta: “ As 
hemorroidas já não são mais pro
b lem a!” . Note-se que grande 
número destes pacientes eram 
portadores de casos crônicos, al
guns de io  a 20 anos.

T u d o  isto, sem o uso de narcó. 
ticos, anestésicos 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  FR.P já está sendo larga- 
mente empregado como cicatri
zante dos tecidos em qualquer 
parte do corpo.

A gora  esta nova 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 aplicador. Basta pedir 
P re p a ra d o  I I  -  em tôdas as 
boas farmácias e drogarias.

Os fabricantes do Preparado fí 
têm tanta cortiança no produto 
que, se o  Sr. não ficar inteira
mente satisfeito com  os resultados 
o  seu dinheiro lhe será devolvido.

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

Não dê esmola
contribua para SL A N

porque deslisa sòbre qualquer piso

com

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

•  V,5 pés cúbicos
•  Interior em cõr azul lago 
e porta aproveitável'
e novo fècho de engate suave 
e 5 anos do garantia
•  preço bem mois em conta

Ç ISÍ ? IS JI° P R NESTA p r a ç a  -
A E L E T R O L A N D I . f i

Rua Coronel Cordova s. n. LAGES^ Santa (
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CRÔNICA BI-SEMANAL
— Escreve Névio Fernandes —

Aglomerações e piadas nas 
esquinas dos cafés

Varias vezes, temos debatido através deste 
orgão sobre um abuso que a muito tempo vem 
se verificando em nossa cidade, sem que qualquer 
providencia fosse tomada. Este abuso que vem 
ferir os nossos foros de civilização, refere-se ao 
intrincado problema da aglomeração nas esquinas 
dos cafés, com a interditação completa do transi
to para os pedestres.

São pessoas desocupadas que se postam nas 
esquinas, formando grupo de varias pessoas, on
de atravez de conversas fiadas, esquecem-se que 
há pessoas com outras ocupações, que desejam 
transitar pelas calçadas.

Nas esquinas dos cafés Cruzeiro, Comercio e 
Brasil, forma-se aglomerações tão compactas, que 
os transeuntes são obrigados a transitar pelo meio 
da rua, sujeitando-se ao risco de ser colhido por 
algum veiculo.

Mais abusivo se torna este problema, que os 
estacionantes, dirigem piadinhas a senhoras e 
senhoritas que por ali passam, num verdadeiro a- 
tentado á moral publica.

São pessoas desprovidas de qualquer edu
cação, podendo até denominar-lhes de< “ desocupa
dos” , pois há necessidade de respeitarmos o sexo 
feminino, sem qualquer distinção.

Escrevemos estas linhas, porque diariamente 
temos presenciados estes fatos, causando-nos a 
mais viva repulsa.

Não é somente naqueles locais que tivemos o- 
portunidade de presenciar referentes fatos, em ou
tras ruas centrais também se repetem as falsas 
piadinhas, principalmente partidos de engraxates 
postados na Rua Marechal Deodoro, a quem ro
gamos providencias ao Juizado de Menores.

Pedimos providencias para os estacionantes 
que tenha mais ocupação e sejam mais respeita
dores á moral publica, afim de não ferir os nos
sos brios de cidade super civilizada.

Estas pessoas procurem não estacionar nas es
quinas, lembrando-se que há pessoas ocupadas e 
de mais responsabilidade que ali desejara transitar.

Quanto a questão das piadinhas pedimos pro
videncias á policia, para que tome as providenci
as cabiveis, se possível trancafiando no xadrez 
os portadores de piadinhas às senhoras e senho
ritas.

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

Assembléia Geral Extraordinária
la. Convocação

Convidam-se os srs. Acionistas da Construtora Imobiliá
ria Catarinense S/A. - «COIMCA S/A », a se reunirem em 
Assembléia Geral Extraordinária, na sede social, à rua Mare
chal Deodoro s/n., Edifício Gamborgi, sala n° 7, na cidade de 
Lajes, Estado de S. Catarina, às 14 horas do dia 26 de Julho 
de 1858, afim de deliberarem sôbre a efetivação do aumento 
do capital social aprovado na assembléia geral extraordinária 
de 10 de julho de 1958 e a consequente reforma dos estatu 
tos sociais, em virtude de já se achar totalmente subscrito, o 
aumento proposto pela Diretoria, pelos mesmos acionistas, res
peitada a prioridade estabelecida pela legislação em vigor.

Lages, 15 de julho de 1958
Celso Ramos - Dir. Pres. Newton Ramos - Dir Superint

Álvaro Querzoli - Dir. Geral

O P.T.B é realmente o par
tido politico que mais cresce 
no Brasil, é tamanho seu 
crescimento que vem per
turbando os grandes da po
lítica nacional.

Uma prova de seu extraor
dinário desenvolvimento é o 
numero de governadores e 
senadores que irão disputar 
o pleito de 3 de outubro em 
sua legenda. /

No Rio Grande do Sul pa
ra governador do Estado o 
P.T.B. lançou a candidatura 
do Sr. Leonel Brisola.

No Paraná o ex diretor da 
Carteira Agricola Sr. Souza 
Naves disputará uma cadeira 
no Senado da Republica.

Em São Paulo concorrerá 
a Senatoria o sr. Frota Mo-

Celebrà-se hoje em todo o 
Brasil, a data consagrada ao 
Comerciante, verdadeiro veiculo 
do progresso e das relações 
entre os povos.

Esta laboriosa classe, pelo 
seu trabalho e operosidade tem 
contribuído decididamente pa
ra o desenvolvimento e pro
gresso de Lajes e do Brasil.

Desde os mais remotos tem
pos, o Comerciante tem se so
bressaído como uma alavanca 
inerte na ampliação e difusão 
da civilização atravez dos tem
pos.

Por este meio, congratulan
do nos com os comerciantes 
lajeanos, pela ação e trabalho 
cotidiano que tem devotado a 
causa de progresso de Lajes.

Lar em festa
Encontra-se enriquecido des

de o dia 13 do corrente o lar 
do Sr Ozair José Rosa e de 
sua esposa d. Nilza Rosa. com 
o nascimento de uma linda ga
rota, ocorrido na Maternidade 
Teresa Ramos, e que na ben
ção batismal receberá o nome 
de Zoraia Aparecida.

Enviamos ao feliz casal os 
nossos cordiais cumprimentos.

Faleceu v o homem 
mais gordo do mundo

Faleceu no ultimo dia 10 
na cidade de Bremen (Indis- 
na), o Sr. Robert Farl Hughes 
que pesava 483 kilos, poeeu 
indo o titulo de homem mais 
gordo do mundo.

Muito corpuleDto para ser 
internado no hospital local 
o Sr, Hughes ficou em sua 
casa rodante, construída sob 
medida, encostada a porta do 
hospital.

O Sr, Hughes e6tava ataca
do de urenta. Muito gordo 
para os carros funerários, o 
6eu corpo foi transportado a- 
té o Cemitério de Enden 
(Missouri na sua própria 
casa rodante.

O Sr. Hughes, que ganha
va a sua vida se exibindo 
num circo, tinha 3 metros e 
5 centímetros de cintura, e 
contava 32 anos.

reira apoiado pelo Sr. Ade
mar de Barros.

No Distrito Federal o De
putado Lutero Vargas rece
be o apoio do Sr. Ademar 
de Barros para uma cadeira 
no Senado.

No Estado do Rio o Sr. Ro
berto Silveira concorrerá a 
a Governança do Estado a- 
poiado por coligação de di
versos partidos.

Em Espirito Santo concor
rerá a Governança do Esta
do o Sr. Floriano Robim.

Na Bahia o Dr. Romulo de 
Almeida ex sub chefe da ca
sa civil do Saudoso Presiden
te Vargas disputará o Go
verno do Estada.

Em Piaui o deputado De- 
merval Lobão apoiada por 
diversos partidos disputará 
também a Governança do 
Estado.

Em Pernambuco o deputa
do federal Barros de Carva-

ligação para concorrer a ç 
natoria da Republica

No Ceará O Sr. , 
Barroso e Ministro do t * 
balho concorrerá a Gov̂  
nança do Estado.

No Amazonas onde o Ptd 
detem 80% do eleitorado 
concorrerá com candidato 
a Senador e Governador h! 
Estado. a°

Em Goias e Mato Grosso n 
P.T.B. apresentará candidate» 
a senador.

Em Santa Catarina o set» 
Carlos Gomes de Oli/eirã 
tentará a sua reeleição.

Possivelmente o P.T.B a- 
presentará candidatos tá-" 
bem nos estados de Min« 
Gerais Alagoas, Sergipe, Fa| 
raiba, Rio Grande do N0r;e 
Maranhão e Pará dependen
do somente das decisões to- 
madas nas respectivas con
venções que se realizarão 
ainda este mês.

Providencias para 
o Transito

Em nossa edição do dia 
31 de maio, haviamos alerta
do a direção da I.V.T.P. so
bre providencia que deveri
am ser tomadas em relação 
ao transito em nossa cidade, 
principalmente no entronca
mento da Rua Marechal Deo-

Para Deputado 
Estadual

Evilasio N. Caon

doro com a Avenida Mare
chal Floriano.

Nenhuma providencia foi 
tomada a respeito, o que 
vem revelar a displicência 
deste orgão em Lajes.

Ontem as 12 horas, quando 
era mais intenso o movi
mento naquele local, houve 
uma colisão de dois veícu
los, só não havendo vitimas 
devido a providencia divina.

Um caminhão do 2o Bata
lhão Rodoviário conduzindo 
cerca de 30 homens trafega
vam rumo a Avenida Mars- 
chal Floriano, quando ao re
alizar uma curva nas proxi
midades do Bar Avenida, te
ve uma colisão com um ca
minhão Chevrolet que descia 
a Avenida MareelialjFloriano.

Quem mais sofreu foi o 
Chevrolet que teve ja parte 
dianteira completameute da
nificada, enquanto ;que o Ca
minhão do 2o BR sofreu al
guns arranhões também na 
parte dianteira.

Exigimos providencias ime- 
üa^as da IYTP  na solução 

do transito naquele local, 
porquanto a continuar assim 
haverá muitos acidentes de 
proporções drásticas.

No proximo dia 22 a Real 
iniciará os seus vôos eifl 

nossa cidade
Atendendo motivos de força 

maior, o Consorcio Real Aero- 
vias-Nacional. somente no pro 
ximo dia 22, iniciará os seus 
voos com escala em Lajes.

Nesta ocasião deverá estar 
em nossa cidade o renomado

cantor brasileiro João Dias- 
qual apresentará um in0' 1 
mentado show artístico n
Praça João Costa. Outras fes

tividades estão 
para este dia, o 
remos com detalhes em 
edição do proximo sabado.

programada!'
qual not eia

nossa

jaiiÉÉMiiar^tiMiíiiifiirÉbiTiMâ
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Novas
O campeonato ria segundâ 

divisão da Liga Serrana de 
Desportos, já e*tá tomando 
ares de sensação, com as 
constantes surpresas que se 
vem verificando neste certame 

No domingo ultimo, verifi
cou-se a maior surpresa dc 
atual campeonato coro a v i
toria do Cruzeiro sobre o 
Flamengo, campeão do ano 
pasmado pelo escore de 3 á 2, 

No primeiro tempo o es 
trelado n arcou 3 gols, pare
cendo até que ia golear o 
seu adversário, mas no se- 
gun o tempo o rubro negro 
real zando uma sensacional 
reviravolta quaz-* empatando 
a parti 'a.

Os grls do Cruzeiro foram 
m rc dos por mtermedio de 
Gely, Moacir e Pico, enquan
to que Luizinho consignou os 
dois leato« do Flamengo.

Os dois quadros atuaram 
assim constitu dos - Cruzeiro: 
Ozair, A cides e Ze Otávio;

CORfíEIO LAGEANO

surpresas
7a pagina

Aires jDrco e Moacir. Nliti- 

Dic°; y> D'de' Aaíl» ° °  e

Flamengo; Orli, NPne e Jo
sé; Luizmho. Sansãò e RU-
ens, Siqueira, gPeracio Rui 

Kaimundo e Carlinhos.

Na arbitragem funcionou o 
Sr. Cícero Varela, com uma 
regular atu ção.

No principal jogo da rodada, 
notou-se outra «• surpresa com 
a vhoriu do Fluminense so
bre o Palmeiras por 2 á 1. 
v it-ria que foi consumada a 
apag .r das luzes do prélio.

No primeiro tempo o Pal
meiras vencia por l á 0, ten 
to marcado por intermédio 
de Vicente aos 45.

No segundo período, o 
Fluminense realiz ndo uma 
excepcional atuação conse
guiu a marcação dos seus

Segunda Divisão
dois tentos, qu-- lhe consoli
dou a vitoria sobre o vice 
c. mpeão do uno pa-sado.

Caon a> s 30’ e Aldnri aos 
44’ ambos de ,cabeça, . con
quistaram os ,gols do tricolor 
sendo que tV  ’ duas equipes

atuaram a*sim formadas: 
Fluminense: Nicodemus, Ne- 
reu e Reni; Nelson, ,-Hilario e 
Ulisses; Wilson, Celio, Caon. 
Aldori e Farias.

Palmeiras, Juarez, Moacir 
e Cota,- V. nei Muniz e Gico:

Vicente, Roberto. LanchSo, 
Florisnaldo ej Elias.

O Sr. Artenis Freitas arbi
trou este coteje com uma o  
tima atuação.

Derrotado o A -|£ st at íS| j ca Ja 2 a DlViSãO 
merica na

varzea
Em jogo amistoso efetiva

do domingo a tarde no Ve
lho Estádio de Copacabana, o 
Juventude, campeão do Ex
tra varzeano venceu ao Ame- 
rira por 3 á 1, conservando 
a suo hegemonia de melhor 
quadro da atuslidade no fu
tebol menor da Princesa da 
Serra.

Caiu o Independente 
em seus dominios

Utn.i derroto que o publi
co esportivo de Curitibanos 
não esperava, verificou-se 
domingo a tarde naquela ci
dade quan lo a seleção Uni- 
versitan do Paraná inflingiu 
uma d. rrota sobre o Indepen-

dente por 3 á 1.

Um placard que refletiu 
com justiça a melhor atua
ção do ^quadro paranaense 
sobre o melhor quadro da 
região serrana.

Esportista 1
Para Vereador, vote em

N E V IO  FERNANDES
Na Câmara Municipal saberá defender a al

tura os interesses do esporte lajeano.

Vitorioso o 
sandu em Gorraia 

Pinto
Atuando domingo a tarde 

na vizinha localidade de Cor
reia Pinto, o Paissandú do 
Bairro da Vargem venceu o 
Vila Nova por 2 á l.

B A N C O  N A C IO N A L 
C O M E R C IO , S. A.

L I M I T E
200.000,00

RETIRADAS SEM AVISO.

P Atlético, Cruzeiro e Popular 0 pp
2‘ Fl«mt-ngo e Fluminense 2 pp
3‘ Palmeiras 4 pp

Ataque mais positivo
1' Popular 5 go!s

-2’ Atlético 4 «
3‘ Cruzeiro. Fluminense e Palmeiras 3 «
4' FPmengo 2 »

Defesa menos vazada
P Atlético 1 pp
2’ Cruzeiro e Popular 2 pp
3’ Flamengo 3 pp
4‘ Fluminense 5 pp
5‘ Palmeiras 7 pp

Artilheiros
P Tulio (Popular) 4 gols; 2‘ Luizinho (Flamengo) e Silvio 
(Atlet co) 2 gols,- 3’ Zé (Popular), Miro e Edu (Atlético), Ge- 
li, Moacir e Dico (Cruzeiro), Hilário, Caon e Aldori (Flumi
nense), Plínio, Roberto e Vicente (Palmeiras) 1 gol.

Taça Eficiência
♦

1* Atlético e Popular 3 pontos
2. Cruzeiro e Fluminense 1 «
3‘ Flamengo e Palmeiras 0 «

Arbitragens
1* Cicero Varela 2 vezes
2‘ Remi Carlos de Melo e Artenis Freitas l vez

Proxima rodada
Cruzeiro x Atlético e Flamengo x Popular

0 *
. » V  tas

-  V CS. marcast V  x«. r,t

i / ,  - \ P k

• â '
1 V vvBBa, \ 4

ALTA QUALiCADE 
E D ISTINÇ ÃO

Casa RENNER

Compre qual i dade
A PREÇO  j u s ro . . .

comprando •RENNER
a boa roupa ponto por ponto 1

» „ „  r f n N FR  tem tudo que V, deseja: Belos padrões, talhe mo-
A roupa R E N N E R ^  DURAB1LIDADE RENNER.

n icn õp  ainda de variado sortimento de camisas sports, calças sports, calça 
Dispõe, ainda, ae vai dog chapéus> q u a l id a d e  E d is t in ç ã o

cabeça com o máximo de qualidade e distinção!RENNER -  veste o cavalheiro dos pés a
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CRÔNICA BI-SEMANAL
— Escreve Névio Fernandes —

Aglomerações e piadas nas 
esquinas dos cafés

Varias vezes, temos debatido através deste 
orgão sobre um abuso que a muito tempo vem 
se verificando em nossa cidade, sem que qualquer 
providencia fosse tomada. Este abuso que vem 
ferir os nossos foros de civilização, refere-se ao 
intrincado problema da aglomeração nas esquinas 
dos cafés, com a interditação completa do transi
to para os pedestres.

São pessoas desocupadas que se postam nas 
esquinas, formando grupo de varias pessoas, on
de atravez de conversas fiadas, esquecem-se que 
há pessoas com outras ocupações, que desejam 
transitar peias calçadas.

Nas esquinas dos cafés Cruzeiro, Comercio e 
Brasil, forma-se aglomerações tão compactas, que 
os transeuntes são obrigados a transitar pelo meio 
da rua, sujeitando-se ao risco de ser colhido por 
algum veiculo.

Mais abusivo se torna este problema, que os 
estacionantes, dirigem piadinhas a senhoras e 
senhoritas que por ali passam, num verdadeiro a- 
tentado á moral publica.

São pessoas desprovidas de qualquer edu
cação, podendo até denominar-lhes de« “ desocupa
dos” , pois há necessidade de respeitarmos o sexo 
feminino, sem qualquer distinção.

Escrevemos estas linhas, porque diariamente 
temos presenciados estes fatos, causando-nos a 
mais viva repulsa.

Não é somente naqueles locais que tivemos o- 
portunidade de presenciar referentes fatos, em ou
tras ruas centrais também se repetem as falsas 
piadinhas, principalmente partidos de engraxates 
postados na Rua Marechal Deodoro, a quem ro
gamos providencias ao Juizado de Menores.

Pedimos providencias para os estacionantes 
que tenha mais ocupação e sejam mais respeita
dores á moral publica, afim de não ferir os nos
sos brios de cidade super civilizada.

Estas pessoas procurem não estacionar nas es
quinas, lembrando-se que há pessoas ocupadas e 
de mais responsabilidade que ali desejam transitar.

Quanto a questão das piadinhas pedimos pro
videncias á policia, para que tome as providenci
as cabiveis, se possivel trancafiando no xadrez 
os portadores de piadinhas às senhoras e senho
ritas.

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

Assembléia Geral Extraordinária
la. Convocação

Convidam-se os srs. Acionistas da Construtora Imobiliá
ria Catarinense S/A. - «COIMCA S/A », a se reunirem em 
Assembléia Geral Extraordinária, na sede social, à rua Mare
chal Deodoro s/n., Edifício Gamborgi, sala n° 7, na cidade de 
Lajes, Estado de S. Catarina, às 14 horas do dia 26 de Julho 
de 1858, afim de deliberarem sôbre a efetivação do aumento 
do capital social aprovado na assembléia geral extraordinária 
de 10 de julho de 1958 e a consequente reforma dos estatu 
tos sociais, em virtude de já se achar totalmente subscrito, o 
aumento proposto pela Diretoiia, pelos mesmos acionistas, res
peitada a prioridade estabelecida pela legislação em vigor.

Lages, 15 de julho de 1958
Celso Ramos - Dir. Pres. Newton Ramos - Dir Superint

Álvaro Querzoli - Dir. Geral

um partido que evolue
O P.T.B é realmente o par

tido político que mais cresce 
no Brasil, é tamanho seu 
crescimento que vem per
turbando os grandes da po
lítica nacional.

Uma prova de seu extraor
dinário desenvolvimento é o 
numero de governadores e 
senadores que irão disputar 
o pleito de 3 de outubro em 
sua legenda. /

No Rio Grande do Sul pa
ra governador do Estado o 
P.T.B. lançou a candidatura 
do Sr. Leonel Brisola.

No Paraná o ex diretor da 
Carteira Agricola Sr. Souza 
Naves disputará uma cadeira 
no Senado da Republica.

Em São Paulo concorrerá 
a Senatoria o sr. Frota Mo-

Celebrà-se hoje em todo o 
Brasil, a data consagrada ao 
Comerciante, verdadeiro veiculo 
do progresso e das relações 
entre os povos.

Esta laboriosa classe, pelo 
seu trabalho e operosidade tem 
contribuído decididamente pa
ra o desenvolvimento e pro
gresso de Lajes e do Brasil.

Desde os mais remotos tem
pos, o Comerciante tem se so
bressaído como uma alavanca 
inerte na ampliação e difusão 
da civilização atravez dos tem
pos.

Por este meio, congratulan
do-nos com os comerciantes 
lajeanos, pela ação e trabalho 
cotidiano que tem devotado a 
causa de progresso de Lajes.

Lar em festa
Encontra-se enriquecido des

de o dia 13 do corrente o lar 
do Sr Ozair José Rosa e de 
sua esposa d. Nilza Rosa. com 
o nascimento de uma linda ga
rota, ocorrido na Maternidade 
Teresa Ramos, e que na ben
ção batismal receberá o nome 
de Zoraia Aparecida.

Enviamos ao feliz casal os 
nossos cordiais cumprimentos.

Faleceu ' o homem 
mais gordo do mundo

Faleceu no ultimo dia 10 
na cidade de Bremen (India
na), o Sr. Roberi harl Hughes 
que pe6ava 483 kilos, possu 
indo o titulo de homem mais 
gordo do muDdo.

Muito corpulento para ser 
internado no hospital local 
o Sr. Hughes ficou em 6ua 
casa rodante, conBlruida sob 
medida, encostada a porta do 
hospital.

O Sr, Hughes estava ataca
do de urenta. Muito gordo 
para os carros funerários, o 
seu corpo foi transportado a- 
té o Cemiterio de Enden 
(Missouri na sua própria 
casa rodante.

O Sr. Hughes, que ganha
va a sua vida se exibindo 
num circo, tinha 3 metros e 
5 centímetros de cintura, e 
contava 32 anos.

reira apoiado pelo Sr. Ade
mar de Barros.

No Distrito Federal o De
putado Lutero Vargas rece
be o apoio do Sr. Ademar 
de Barros para uma cadeira 
no Senado.

No Estado do Rio o Sr. Ro
berto Silveira concorrerá a 
a Governança do Estado a- 
poiado por coligação de di
versos partidos.

Em Espirito Santo concor
rerá a Governança do Esta
do o Sr. Floriano Robim.

Na Bahia o Dr. Romulo de 
Almeida ex sub chefe da ca
sa civil do Saudoso Presiden
te Vargas disputará o Go
verno do Estada.

Em Piaui o deputado De- 
merval Lobão apoiada por 
diversos partidos disputará 
também a Governança do 
Estado.

Em Pernambuco o deputa
do federal Barros de Carva-

ligação para concorrer a s°‘ 
natoria da Republica.

No Ceará O Sr. pars. 
Barroso e Ministro do t, 
balho concorrerá a Oov 
nança do Estado.

No Amazonas onde o Ptd 
detem 80% do eleitorado 
concorrerá com candidate« 
a Senador e Governador h!  
Estado.

Km tioias 0 Mato Grosso 0 
P.T.B. apresentará candidato« 
a senador.

Em Santa Catarina o sena- 
Carlos Gomes de Oliveira 
tentará a sua reeleição.

Possivelmente o P.T.B. a- 
presentará candidatos tam
bém nos estados de Mina* 
Gerais Alagoas, Sergipe, FU 
raiba, Rio Grande do Nor.e 
Maranhão e Pará dependen
do somente das decisões to
madas nas respectivas con
venções que se realizarão 
ainda este mês.

Providencias para
0 Transito

Em nossa edição do dia 
31 de maio, havíamos alerta
do a direção da I.V.T.P. so
bre providencia que deveri
am ser tomadas em relação 
ao transito em nossa cidade, 
principalmente no entronca
mento da Rua Marechal Deo-

Para Deputado 
Estadual

Evilasio N. Caon

doro com a Avenida Mare
chal Floriano.

Nenhuma providencia foi 
tomada a respeito, o que 
vem revelar a displicência 
deste orgão em Lajes.

Ontem as 12 horas, quando 
era mais intenso o movi
mento naquele local, houve 
uma colisão de dois veícu
los, só não havendo vitimas 
devido a providencia divina.

Um caminhão do 2o Bata
lhão Rodoviário conduzindo 
cerca de 30 homens trafega
vam rumo a Avenida Mar#- 
chal Floriano, quando ao re
alizar uma curva nas proxi
midades do Bar Avenida, te
ve uma colisão com um ca
minhão Chevrolet que descia 
a Avenida MarechaljFloriano.

Quem mais sofreu foi o 
Chevrolet que teve |a parte 
dianteira completamente da
nificada, enquanto ;que o Ca
minhão do 2o BR sofreu al
guns arranhões também na 
parte dianteira.

Exigimos providencias iine- 
lia-as da 1VTP na solução 
do transito naquele local, 
porquanto a continuar assim 
haverá muitos acidentes de 
proporções drásticas.

No proximo dia 22 a  Real 
iniciará os seus voos em 

nossa cidade
Atendendo motivos de força 

maior, o Consorcio Real Aero- 
vias-Nacional. somente no pro 
ximo dia 22, iniriará os seus 
voos com escala em Lajes.

Nesta ocasião deverá estar 
em nossa cidade o renomado

cantor brasileiro João Dias, ° 
qual apresentará um mo'1 
mentado show artístico na
Praça João Costa. Outras fes
tividades estão programada 
para este dia, o qual noticia
remos com detalhes em n°ssa 
edição do proximo sabado.


