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OPTB quer uma decisão do PSD
0  Partido Social Democrá

tico ainda não decidiu sua 
posição face ás eleições pa
ra o Senado. Incentivando a 
candidatura do sr. Plinio Sal
gado, os lideres pessedistas 
teem buscado alijar a can
didatura do sr. Carlos Gomes 
de Oliveira, declarando so
mente apoiá-la caso o PTB 
assuma compromisso para as 
eleições de governador do 
Estado.

Visando esclarecer a si
tuação, a Executiva Estadual

do Partido [Trabalhista Bra
sileiro, após reunião realiza
da na manhã de ontem, com 
a presença de representantes 
do interior, decidiu solicitar 
um pronunciamento inequí
voco e urgente de seu alia- 
do de 54 e 55. Através de 
oiicio, firmado pelo presi
dente Acacio Santiago, o P 
1B invoca o protocolo exis
tente desde as eleições em 
que concorreram como can
didatos da Aliança Social 
I rabalhista os srs. Benjamim

Galotti e Miranda Kamos, cu
ja cláusula sétima diz:

“ Os partidos signatários 
deste colaborarão mutuameDte 
paraquecada um conserve a 
representação que mantem 
atualmente, no Senado Fe
deral". 0 que equivale a di
zer: 0 PTB deverá manter 
dois senadores: Saulo Ramos 
e o substituto do sr. Carlos 
Gomes de Oliveira, e o PSD 
um, atualmente o sr. Benja
mim Galotti.

Luz para o B airro  Frei 
Rogério

Para Deputado 
Estadual

Evilasio N. Caon

Sr. Durval Melo 
Borner

Acompanhado do sr. Nel
son de Castro Brascher, a- 
gente do Consorcio Real-Ae- 
rovias-Nacional nesta cidade, 
esteve em visita no dia de 
ontem á nossa redação o Sr. 
Durval Melo Borner inspetor 
daquele consorcio, com sede 
em São Paulo.

0 Sr Durval Melo Borner 
encontra-se á vários dias em 
Dajes, intensificando os pre 
Parativos para a inauguração 
dos Voos do Consorcio Real- 
Aerovias-Macional, o que se 
dará na próxima terça feira 
dia 22.

Desejamos ao ilustre visi- 
mnte os nossos votos de -u 
®a feliz estada na Princesa 
da Serra.

Deverão seguir a qual
quer momento para o 
Rio de Janeiro os srs. 
José Baggio e Dr. Do
mingos Valente Junior, 
respectivamente, presi
dente e vice-presidente 
do PTB local. Ambos es
tiveram em Florianópo
lis na quinta-feira última, 
regressando ontem pelo 
avião da carreira. Cre
denciados pela Executi
va Estadual do PTB, 
junto da qual já diligeu-

ciaram diversas provi
dencias do interesse 
do p r ó x i m o  pleito, 
t r a t a r ã o  no Rio 
com o Dr. João Goulart, 
o Dr. Mario Meneghetti, 
e outras altas autorida- 
dades de ioteresses ad
ministrativos e também 
politicos. Seguirão, as
sim, como missão regio
nal, não restrita sómen
te a Lajes, devendo de
morar por alguns dias.

O vereador Evilasio N. 
Caon acaba de receber a 
solidariedade de grande 
parte dos moradores de 
Frei Rogério como re
conhecimento pelos rele
vantes serviços que tem 
prestado àquele bairro, 
especialmente no que 
concerne à iluminação 
pública. Desde novem
bro último o represen
tante do PTB vem bata
lhando para levar a re
de dé luz para Frei Ro
gério, chegando mesmo

obter a promessa de que 
seria atendido o subúr 
bio em abril deste ano 
por parte da Cia. Força 
Luz, o que entretanto 
não ocorreu. Sen tei 
sido propriamente um 
representaate de Frei 
Rcgério na Camara, o 
vereador Evilasio N.Caoi. 
ponteou na vanguaidt: 
para o atendimento das 
justas reivindicações dos 
habitantes daquele su
búrbio.

0  senador Carlos Go- após para a Região Ser-

DAEL PIRES LIMA 
CANDIDATO POR 

LAJES
O PTB decidiu dispu

tar o próximo pleito com 
legenda própria para a 
Camara Federal. Assim 
não se concretizará a a- 
nunciada composição 
PSD-PTB PRP. O Diretó
rio de Lajes, que ainda 
não havia indicado seu 
candidato, através de 
sua Comissão Executiva 
acaba de manifestar seu 
apoio ao sr. Dael Pires 
Lima, agronomo chefe do 
Serviço de Expansão do 
Trigo no Brasil.

Edição de hoje 
8 páginas

O sr. Irineu Bornhau
sen foi lançado candida
to ao Senado ida Repú
blica pela Convenção da 
UDN, recentemente rea
lizada em Florianópolis. 
0  ex-governador dispu
tará simultaneamente u- 
ma cadeira de deputado 
federal. O Diretório de 
Lajes indicou como can
didatos à Camara Fede
ral e Assembléia Legis
lativa os srs. Celso Ra
mos Branco e Laerte Ra
mos Vieira.

mes de oliveira, candi
dato à re eleição pelo 
Partido Trabalhista Bra
sileiro, iniciará hoje a 
sua campanha pessoal 
em Blumenau. Consoan

te telegrama que ende
reçou do Rio ao presi
dente do PTB catarinen
se, distribuiu assim o 
seu tempo: Até o fim do 
corrente mes visitará o 
Vale do Itajai, seguindo

NOVO MINISTRO 
DO TRABALHO

0  deputado Fernando 
Nóbrega é o novo Minis
tro do Trabalho. Em 
virtude do afastamento 
do sr. Parcifal Barroso,

que se desincompatibili- 
zou para concorrer às 
eleições de governador 
do Ceará, o PTB indicou 
o novo titular, que é de
putado federal pela Pa- 
raiba.

rana onde permanecerá 
até 15 de agosto. A  se
gunda quinzena desse 
mes passará no Oeste,

indo após para o Sul, 
onde se demorará por 
quinze dias. Após breve 
permanência em Floria
nópolis encerrará a pro
paganda no litoral, na 
zona de São Francisco.

Para Vereador

— Carteiras Profissionais
O Posto do Ministério do Trabalho, situado a 

praça João Costa, 42, está expedindo carteiras 
profissionais a todos os trabalhadores lageanos.

Domingos Valente 
Junior

Aguardem o próximo
a j , „ „ „  unha rPiTiiiar em nossa cidade do poderoso Consorcio Reala inauguração do primeiro voo de sua linha reguiai em uu»»a ^mau ,

com um grande show de João Dias.

— Agencia à Praça João Costa —

Aerovias - Nacional
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ÍHcUl SOCRAI
— N a d a d o r —

José SANTIAGO NAUD
Ora o arfantr ventre, 
ora n dorso, contraído e sagaz, 
e te conduzes, sòzinho 
como um ponto.

Intre o céu; junto ao abismo, 
teu ofégo resiste no teu próprio equilíbrio, 
e a cada avanço afirmas 
o teu corpo construído no equilíbrio por ti.

Buscador audacioso do exato.
Consciência abandonada à vastidão das vagas. 
Certeza, em que a determinação 
é um braço, e outro braço, a cabeça, '
no impulso total do que, total, 
te impulsiona e sustenta.

Crônica Médica
Valor da alimentação

Depois do 1° ano de vida, isto é, durante os periodos 
pre-escolares, escolar e na adolescência, a criança precisa co 
mer de tudo, ter alimentação variada, contendo todos os prin
cipais nutritivos de que o seu corpo necessita.

Algumas recomendações são úteis: cozinhar os alimentos 
com o minimo de água em panela tampada. Não escorrer 
jogar fora essa água de cozimento dos alimentos Aproveite 
na sopa do jantar. Essa água contém elementos preciosos co
mo sais minerais 'ferro, cálcio, magnésio). Eles são indispen
sáveis ao organismo, para o crescimento dos ossos.

Reduzir ao minimo o uso de alimentos pré-fabricados.

Sempre que possível usar verduras cruas, sob a forma 
de saladas, tendo o maior cuidado com a sua higiene.

Não usar bicarbonato de sódio nas verduras sob o pre
texto de torná-los verdes ou conservá-los verdes.

Evite as gulodices: balas, refrigerantes, sorvetes etc. .

Habituar a criança, durante o período de estudo à me
renda escolar (sanduíches de carne, queijo, goiabada, ôvo ou 
verduras cruas) frutas cruas, uma fatia de bôlo etc.

Deve haver sempre um liquido na merenda (mate, guara- 
na, suco de frutas porém de preferencia o leite).

Este líquido pode ser transportado pelo estudante em 
frascos apropriados, com rôlha. E, porque todo esse cuidado 
com a alimentação? Muito simples.

Sabem que a hipoalimentação, isto é a alimentação de
ficiente, tanto em qualidade como em quantidade predispõe O 
organismo para as doenças. Estas atacam e têm seu campo de 
ação favorecido nos que comem mal.

Eleva-se o indice de mortalidade nas raças que comem 
mal. Estes fatos são comprovados com as estatísticas de após 
guerra onde vimos as doenças ceifarem numerosas vidas, por
que sofreram privações alimentares durante a guerra.

Conselho útil e sábio é quando se quizer economizar 
nunca começar pelo estomago, e sim pelo supérfluo.

E melhor deixar de comprar uma roupa que pode ficar 
para amanhã do que deixar de comprar determinado alimen 
to que o organismo está pedindo ou necessitando.

Não deixe de comer bem para ter um sapato bom e bo 
nito, uma roupa cara. uma peça supérflua para satisfazer ao 
luxo é a aparência.

Garantindo a saúde, teremos fôrça para ganhar mais e 
com isto comprar hoje o que deixamos de comprar ontem, 

unca sacrificar o estômago para manter uma aparência. Ves- 
imenta limpa e estômago cheio é muito melhor.

Dr. Inaldo Mendonça

5apagina

A n i v e r s á r i o s
Para Vereador

Pedro Mello

Fazem anos hoje:

O Sr. Godolfin Nunes de
S iuza

No (üa “0

O Sr. Ataliba da Costa A- 
vila: O Sr. Osmar inhaia Go
mes; O Sr. Orlando Melegari, 
ind istrialista nesta praça

No dia 21.

O Sr. Álvaro Ramos Viei-

Sr. Arli Mortary
Transcorreu dia 17 o ani

versario natalício do Sr. Arli 
Mortari, redator esportivo do 
noaso confrade Jornal de La
jes, e pessoa bastante ben
quista em nossos meios es
portivos,

Auguramos ao Sr. Arli Mor- 
tari, os no sos votos de mui
tas felicidade--.

ra, alto prócer da UDn iop \ 
A Srta. Sara AAarisa. fí ha a ’ 
Sr. Ot.vio Cordova Ramos 7.1 
Tabelião de Notas desti 1 
dade. CM

No dia 22:

A Srta. Anita, filha d̂o sr 
Camilo Alves Correia, regí’ 
dente em Capão Alto.

A todos o- aniversariantes |
os no sos cumprimentos.

Menina Benvinda S 
Liz

Aniversariou na uliima quar- 
ta feira, dia 6, a saLnte 
menin Benvinda Santan* de 
Liz filha do Sr. Eurico de L:z 
alto funcionário do SESI t, 
cnl e de sua esposa d. Don- 
zilia Santana de Liz.

Apresentamos a menina 
Benvinda os nossos parabéns.

VENHA VER, NA ^
ELETROLÂNDIA

os últimos modelos de 
rádios e radiofones PHILIPS

BLIO FIDELIDADE • NG 1120 
CAIXA ACÚSTICA PORO 
OS TONS GRAVES
PROJETORES DE TONS AGUDOS

Ganhe 
êste modêlo

sem entrada
em 12 pagamentos

JOACY RIBEIRO *
LAGES -  Santa Catarina.

S
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JUIZO ELEITORAL d a  21a

e d i t a l
ZONA - LAJES - SANTA CATARINA
. ID - Com o despacho - Assine íolha de Votação

o  Doutor Clovis Ayres Gama t..;,
Zona do Estado de Santa Catarina,’ na forma'A % c21ã-

rio Eleitoraf desta Cidade* sS^no E d i f iS S * ^  
seguintes processos de qualificação eleitoral

no Cartó- 
Forum, os

A - Com o despacho - Apresente Fotografias
1 - Amalia Marim.
2 - Amauri Berreta.
3 - Bento Pereira
4 . Cenedino Francisco de Andrade
5 - Celio de Oliveira Liz.
6 - Doralva Costa Campos
7 - Eleutério Alves de Jesus
8 - Enedina Florência P. Medeiros
9 - Francisco Manoel Garcia
10 - Fani Wietorn
11 - Florisnal da Silva
12 - Francelina Melo de A. Azevedo
13 - Florisnal de Souza Machado
14 - Geni Rocha Borges
15 - Gelcy Tereza Michielin Guimarães
16 - Gelcy Rosa Flores
17 - Henrique Vitor
18 - Helena Pontelho
19 - Ivone de Paula
20 - Ivone Fava De Carlli
21 - Ines Werner
22 - Joaquim Proença de Lima
23 - Julia Mendes de S. Cordova
24 - Joaquim Estevão Carvalho
25 - Jacinto Ricardo Marques
26 - José Daniel de Liz
27 - Jair Freitas de Sá
28 - João Francisco de Moraes
29 - Liralina dos Santos Melo
30 - Leni Silveira Flores
31 - Maria Neves da Silva Matos
32 - Maria Bernadete Paizani
33 - Maria Herminia Moojen Ramos
34 - Maria Davina Neto
35 - Manoel Marques Filho
36 - Manoel Ribeiro Campos
37 - Maria de Oliveira Brunhago
38 - Nadir Rodrigues Guthier
39 - Nelí Souza Walter
40 - Noel Dias
41 - Nilza Back Henkel
42 - Oracides Machado
43 - Olga Siqueira G. Muniz
44 - Osmar Stefen
45 - Paulo Vergilio de Souza
46 - Sueli Ivone Siqueira
47 - Teresinha Silveira Anselmo
48 - Toinasia Neida Lima de Oliveira
49 - Ubá Vieira de Araújo Lemos
50 - Zenita de Souza
51 - Zulmira Cavalheiro

B - Com o despacho: Verifique fotografias:
1 - José Carlos Guimarães
2 - Orestes Becari

C- Como despacho: Junte fotografias e escla
reça sua residência:

1 - Jaime Costa
2 - Maria do Carmo Oliveira
3 - Soni Nunes

D ■ Com despacho: Junte fotografias e escla
reça seu Estado Civil:

1 - Vilma Maria Gargioni.

D Com despacho - Junte fotografias e assina titulo e folha 
de votação: -

\ * Antonio Muniz Araujo 
- - Adair Terezinha Ramos Stanck 

' Antonio Goulart Nunes.
\ ' Eduarte Ribeiro Borges 
5 " José Maria Fernandes dos Santos 

' João Dias Gonçalves 
- José Olidio da Silva 

q ‘ 'José dos Santos.
” ' João de Paula Magalhães 
. ' Eulu Cordova Muniz 
1 - Maria da Conceição Souza 
.* ' Neusa Ramos 
Id f.edr<> Evaristo 
’  ' Venericio Estácio Marcelino

1 - Alzira Alves da Silva Cordova 
E - Com despacho: Assine Titulo e folha de votação
1 - Antonia de Lourdes Albino
2 - Antonio Lemos de Jesus
3 - Domicio Estácio Marcelino
4 - Eni Maria Branco Valtrick
5 - Helena Rubi Pereira
6 - Hildegar Fiefansee
7 - João Batista Branco do Amaral
8 - José Benjamim Bertotti.
9 - Maria Ivonetti Laurentino.
10 - Nauri Schutz.
11 - Reno Rogério de Camargo.
12 - Udo Osair Gauche.
13 - Zelia Libera Estuani.
F Com despacho Assine o Titulo Eleitoral
1 - Adnei Vieira Madruga.
2 - Antonio Laurentino.
3 - Ernestina Varela dos Santos.
4 - Eronildes Antunes Cardoso.
5 - Tomasia Ferreira Sell.
6 - Maria Lenita da Silva Ramos
G -  Com despacho requeira novamente sob seu verdadeiro nome.
I - Aurora Ribeiro Noveloto. 
s - Etelvina Antunes Correia
3 - Elza Schiesti Ventura (também falta fotografia)
4 - Terezinha Machado Goulart.
5 - Georgina Vieira de Camargo.
6 - Juarez Anselmo de Oliveira,
7 - José Nunes.
8 - Lucinda Neves Flores.
9 - Maria Magna Alves,
10 - Maria Francisca da Silva
I I  - Oraldina Rodrigues dos Santos.
12 - Olindo Jó.
H -  Com despacho: Junte prova de idade'.
1 - Dautina de Diz Costa.
2 - Zulmira Antunes de Freitas
I - Com despacho: Esclareça divergência de seu nome.
1 - Julio Luiz de Freitas.
2 - Maria Rodena de Souza.
J -  Com despacho Complete sua assinatura 

Inês Rodrigues de Souza.
K -  Com despacho: Esclareça a data de seu nascimento.
1 - Arnaldo Koeche Castro
2 - Almira Lopes Correia.
3 - Adalcinda Vieira Arruda.
4 - Dorival Correia de Melo.
5 - Delson Ribeiro da Silva
6 - Erosina Wolff.
7 - Francisco Moreira Arruda.
8 - Geni Neves Varela.
9 - Iraci Araújo Vieira.
10 - Izolina Nunes do Amaral;
11 - José Maria Pereira.
12 - Deonar da Dilva Furtado.
13 - Maria Evandina Ramos
14 - Nascimenta R. dos Santos
15 - Normélia Boeira Bottini.
16 - Pedro Sossi.
17 - Rafael Garbelotto.
18 - Sebastião Lemos da Silva.
19 - Zulmira Fernandes da Silva
L - Despacho - Esclareça seu nascimento, data e nome de 

sua mãe.
Adalberto Dias Batista 

M -  Despacho Esclareça sua ridencia'.
1 - Andelina Andrade Cordova
2 Adalgisa Amarante Waltrick
3 - Ana Varela Koech
4 Antonio da Silveira
5 - Felizardo Joaquim de Morais
6 - João Maria Cardoso
7 - Jurací Rodrigues da Silva
8 - Manuel Antonio Ribeiro Ramos
9 - Maria Belina da Silva
10 - Nelson Lopes do Silva
11 - Nereu Proenço Branco
12 - Nazarino Salvador.
N - Despacho: Esclareça seu estado do civil'.
1 T” Eli Arruda Santos.
2 - Terezinha do Amaral
3 - Nelson da Silva.
0  Despacho: Esclareça sua profissão'.
1 - Gentil Motta
2 - Nelson Ramos Costa. .
Ditos Eleitores devem comparecer ôm Cartono,com ur
gência, para regularizarem seus processos de qualificação.

Lajes, 15 de Julho de 1958.

Clovis Aires Gama 
Juiz Eleitoral da 21a Zona.

Aposentadoria e pen
sões: o governo 
estuda novas bases 

para concessão
Rio —  Não houve mudan

ça de posições relativamente 
ao veto da extensão dos be
nefícios do artigo 3® e seus 
parágrafos da Lei *3.322, de 
26-11 197. aos segurados de 
todo» os institutos de previ
dência. Na reuoião do Con
gresso, os votos ao artigo 4o 
e seus parágrafos; bem como 
aos artigos 5o. 6o e 7o da 
lei em questão, náo foram a 
preciado-, por falta de i ú- 
rnero. Os lideres <io Govêrnn, 
contudo, defenderam cs ve
tos, manifestando, porém que 
ao tomar aquela providência, 
o Presidente da República 
não visou canct lar qualquer 
melhoria nos ^proventos e 
pensões dos segurado- das* 
autarquias, j  mas |reserva-se 
para um estudo mais minu
cioso do problema,' que 6era 
objeto de uma lei futura.

CÁLCULOS ATUARIAIS
Voltando a falar sôbre o 

aS6unto, declarou o Sr. João 
Guilherme de Aragão, diretor 
eocial do DASP: ]

— Pelo que sei o Govêrno 
proten le melhorar os pr ven- 
tes e pensões dos segurado«, 
mas não pode aceitar uma 
melhoria nas bases em que 
foi votada, sem ter obedeci
do aos cálculos atuariais, sem 
ao menos se atentar para as 
possibilidades financeiras dos 
institutos. A despesa seria 
fabulosa e ante a impossibi
lidade das jautarquias, teria, 
afinal, o G »vêruo, que assu 
mir a responsabilidade da lei 
votada, isto no caso da rejei
ção do veto pelo Congresso.

— O Serviço Atarial do 
Ministério do Tr balho - dis
se d tverá proceder a estu
dos visando á melhoria das 
pensões e logo que os nr s- 
mos estejam concluidos en- 
v iaJá  o Presidente da Repu
blica mensagem ao Congres
so a ompanhada do respec
tivo projeto de lei.

— Posso adiantar - con
cluiu o Sr. Guilherme d- A- 
ragão - que as novas pen
sões »-erão concedidos em 
bases conscienciosas, isentas 
de qualquer liberalidade de
magógica, que em última hs- 
lância, só traria desvantagens 
para os aposentaoos e pen
sionistas.

Carros a motoris
tas profissionais
Cinco mil automóveis 

da linha DKW-VEMAG 
deverão ser entregues, 
mediante financiamento 
do IAPTC, aos motoris
tas profissionais do Bra
sil. Esses veículos cus
tarão cerca de 340 mil 
cruzeiros e o seu paga
mento será de cinco a- 
nos.
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AERONAUTICA !Descontos nas passagens 
da ferroviária

Rio — A matéria não com
porta dúvidas - asseverou o 
eng. Antonio Almeida Neves, 
Diretor Comercial da Rêde 
Ferroviária Federal, quando 
indagado aôbre contraversias 
ultimamente surgidas a res
peito da concessão de passes 
nas estradas de ferro incor
poradas à R.F.F 

E continuou:
— O assunto está clara

mente regulado pela Lei 3.115 
que criou a Rède Ferroviária 
Federal e pelas disposições 
contidas no Regulamento Ge
ral de Transportes, que 6ão 
laxativas a respeito.

Assim é que o art. 31 da 
Lei 3.115 estabelece:

“ A Réde não fará nenhum 
transporte gratuito ou com a- 
batimento, salvo de seu pes
soal, nos têrmos de seu Re 
gulamento, excetuando-se de 
autoridades que forem indi
cadas em Lei e dos membros 
do Congresso Nacional!

De acôrdo com o Regula

mento da Rêde, todos os fer
roviários e membro* de suas 
famílias gozam do desconto 
de 75%; em todas as estra
das da Rêde, com axceção 
dos transportes por motivo de 
serviço e de doença, que são 
gratuitos.

E assinala.

—  Com relaçlo aos passes 
escolares, devem as értradas 
aplicar o que a respeito es
tabelece o Regulamento Ge 
ral de Transportes para as 
Estradas de Ferro, conside 
rado em vigôr pela Resolução 
n° 6 da Rêde Ferroviária Fe
deral, que prevê no |seu art. 
219 o seu fornecimento mes
mo a titulo gratuito, bastando 
para isto que as estradas fa
çam a regulamentação de 
seu fornecimento. Para os 
coletivos ainda deve ser apli
cado o art. 215 do R. G. T., 
que prevê os abatimentos nos 
casos específicos, incluindo- 
se nelas caravanas estudantis.

O Brasil acaba de â86inar 
com os Estados Unidos im
portante acôrdo aeronáutico, 
e sôbre engenharia..

Tal acôrdo entra ero vigor 
imediatamente. Deverá vigo
rar até primeiro de março 
de 1963.

O Brasil assinou o acôrdo 
por intermédio do Ministro 
da Aeronáutica, Brigadeiro 
Francisco Corrêia de Melo.

Os Estados Unidos o assi
naram por intermédio do Di- 
retordo Ponto Quatro no Bra
sil, Dr. Howard CoPam.

O primeiro ponto do acôr
do se refere a assistência no 
aperfeiçoamento de especia
listas.

Estes especialistas forma
rão um grupo de pelo menos 
12 professores.

Deverão trabalhar no Ins
tituto Tecnológico de Aero
náutica, em São José dos 
Campos.

Ü segundo ponto do acôr
do determina que os Estados

■ Unidos r oa prestarão assis- 
I tência na construção de uma 
univer>idade modelo de en
genharia

O qu. rto ponto é, em cer
ta forma, um corolário do an
terior.

Estabelece que os Estados 
Unidos no* prestarão assis
tência no desenvolvimento de 
um currículo moderno de en
genharia, destinado a satisfa
zer as necessidades do pais.

O acôrdo prevê a vinda ao 
Brasil de seis professores 
norte-americanos de engen
haria.

Durante quatro anos, êsses 
professores cooperarão com 
professores brasileiros, minis
trando cursos de várias na
turezas no setor da engenha
ria aeronáutica,

E6tes cursos incluem pro
jetos para a censtrução de 
aviões, fôrça motriz, física 
nuclear, tecnologia da pro-

Há ainda um capituln 
se refere a bolsas de estj

Também aqui os proies„
res norte-americanos dev
rão cooperar com os brasil,i 
ros na seleção dos candiik 
tos mais apropriados rZ 
irem fazer cursos de l8D‘ 
cialização nos próprios 
dos Unidos.

Esses bolsistas vão c o n 0 
compromisso de, quando re. 
gressarem ao Brasil, serví> I 
rem durante pelo menos doii I 
anos no Instituto de São 1 
6é dos Campos.

Desta maneira fica as8egu 
rada a continuidade no alto 
nivel do ensino naqueles es 
tabelecimentos.

O govêrno dos Estados u. 
nidos deverá contribuir, se
gundo os termos do acordo, 
através do Fuu o Quatro,com 
213 mil dólares.

Wíima Machado Carrilho
—  M É D I C A  —

DE SENHORAS E CRIANÇAS

Edificio Armando Ramos 1* pavimento 

RUA CEL. CORDOVA 

Telefone Residência 288

Cirilo Júnior preocupado 
com a reforma constitucional

RIO — O ministro da Justi
ça, sr. Cirilo Junior, em en
trevista à reportagem, confir
mou que está 8« preocupando 
Com a reforma constitucional

— Hoje a própria oposição 
fala sobre a reforma. Houve 
tempo em que, quando se to
cava no assunto, inclusive eu, 
diziam que era para se modi
ficar o capitulo de inelegibili
dade. Ao tempo de Getúlio 
Vargas disseram que preten
dia eu tornar possivel a elei
ção do sr. Amaral Peixoto, 
que era genro do presidente 
da República.

Depois de fazer essa decla
ração o Ministro da Justiça 
enumerou alguns pontos que o 
preocupam, ditando em pri
meiro lugar, 0 que se relacio
na com a maioria absoluta.

—  Precisamos esclarecer,

de uma vez por todas, as dú
vidas que cercara o problema 
da maioria absoluta estabele
cido pela Constituição — dis
se o sr. Cirilo Junior.

A seguir, abordou a questão 
do equilíbrio orçamentário e 
dos poderes ilimitados dos 
parlamentares para o desvir
tuamento do que preceitua a 
Constituição no particular, 
com votação de projetos, de- 
lei, criando despesas sem a 
correspondente receita, cria
ção de cargos não solicitados 
em mensagem presidencial 
etc.

Ao final, disse o ministro 
da Justiça que o que se pre
cisa rever é o poder Je emen
da os projetos de lei, resul- 
t«ntes de mensagsns do poder 
executivo sobre serviços já 
organizados.

Mario Teixeira Carriho
A D V O G A D O

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

SPRINGER
porque

com

sòbre q u a lq u e r  piso

?

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 fre io  para fixá-lo no 
local desejado, SPRINGER 
é agora o mais avançado 
dos refrigeradores nacio
nais. - E, além desíe novo 
dispositivo, (com patente 
requerida) S»r in c e R apre
senta ainda:

•  S.S pés cúbicos
•  Intorlor em côr azul lago
•  po ria  aproveitável
•  novo lècho de engate suave 
e S onos de garantia
•  Pr«Ço bem mais em conta

5
1

— DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA —
A E L E T R O L A N D I A
Rua Goronel Cordova s. n. LAGES, Santa C a ta r in a
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Brasil, poaiçào de absoluia neutralidade
porem, se o conflito se generalizar

CO
p*

RlO — Os meios diplomáti- 
i brasileiros estão acorn- 

.nhando com vivo interêsse 
os icoritecimentos desenrola
dos no Oriente Medio tendo 
hoje havido uma reunião se
creta dos diversos setores es
pecializados no ltamarati no 
gabinete do embaixador Melo 
Viana, secretário geral.

A posição do Brasil foi de
talhadamente estudada à luz 
d g primeiras noticias chega
i s  do locai, tendo, em prin
cipio, se fixado a atitude que 
t nossa chancelaria deverá 
to tar no Conselho de Segu
rança.

Todas is possibilidades fo
ra n examinadas, incluindo a 
nos-a participação no conflito 
ou a nossa posição de neu- 
trali laiie, como também mere- 
cpu detid» exame a situação 
do Batalhão Suez que integra 
a fôrça de emergência das 
NíÇÔes Unidas no Oriente 
Próximo. Em principio (pois 
a imprtcisãe oas noticias não 
permite um juizo completo da 
situação) acreditando-se que 
o Brasil não interviria num 
conflito no Oriente Médio. Es
sa decisão, entretanto, sómen
te poderia ser tomada pelo 
Conselho de Segurança Na
cional. Alegam os círculos di
plomáticos brasileiras que os 
ioterêsses do Brasil não fo
ram ainda diretamente afeta
dos.

Foi estudada, na tarde de 
hoje. a possibilidade do Bra
sil determinar o deslocamento 
do seu contingente da região 
de Gazza, no canal de Suez, 
pira o teatro das operações, 
no caso de qua a medida fos
se solicitada pelo Conselho

e expectativa
. .. essa posição sofrerá alteração de acordo com as circunstâncias, Gdianta ltamarati

je  heguransn das Nações UrJni-

A opinião no ltamarati é de 
qu; .  lei federal brasileba 
que criou o «Batalhão Suez ,
nriT 8eí l r,Sorosam**nte cum
prida. De acordo com essa

°  contingente brasileiro 
"ao poderá ser retirado da 
zona de pitrulhamento do ca
nal de Suez e autoriza, em 
caso de irrupção de um con- 
tl-to no Oriente Médio, ser o 
mesmo retirado de fôrça de 
emergência da ONU e tra
zido de volta ao Brasil.

Ainda na tarde de hoje, o 
*r. Liro Freitas Valle, repre
sentante brasileiro junto às 
Nsções Unidas, telefonou pa
ra a nossa ;hancelaria, dire
tamente de Nova York, pondo 
o nosso governo a par da si
tuação, de acôrdo com infor
mes oficialmente chegados da 
Casa Branca. Os Contatos te
lefônicos deverão continuar, 
pois o sr. Ciro Freitas Valle, 
em virtude da sqa posição na 
ONU deverá ser o orientador 
da nossa politica externa com 
relavão ao conflito do Libano 
e Iraque, se não fôr confir
mado a evolução da crise no 
Oriente.

Segundo fomos informados 
por um porta-voz do Itamara- 
ti ligado ao gabinete do sr. 
Negrão de Uma, o Brasil man
terá posição de absaluta neu
tralidade e expectativa, «o- 
bretudo porque nenhuma li
gação diplomátic mantém! na 
momento, com o Iraque. Caso 
o conflito se generalize, en
tretanto, a nossa posição so
frerá alteração de acôrdo com 
as circunstâncias.

Segundo nos informou o sr. 
Carl is José Rios Cunha, a 
crise no Oriente Medio não 
dfotnrá diretimente o Brasil, 
ao na nos nos três ou quatro 
primeiros meses. Isso porque 
possuímos, no momento, bas
tantes reservas petrolíferas e 
a «Petrobrás» Dão compra 
petróleo do Iraque, mantendo 
negociações para • compra 
do produto apenas cooi a 
Arábia Saudita. Da Venezuela 
e daquele pais chegam mais 
de 70 por cento do petróleo 
refinado no nosso piie, sendo 
a importação direta feita por 
outras companhias petrolífe
ras, como a Esso ê a Atlan
tic de pequenas proporções.

Informou-nos, ainds, o se
nhor Rios Cunha, «io Conse
lho Na;ional do Petróleo que

PARA VEREADOR

João Pelizzoni

JC /fO S  c3//Ag<S/sr?oQ

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  apôio de papel
v  inserção regulável e automática do papel
*  libertador de tipos 
v  mesa dc papel
v  estrutura blindada monobloco

Oor?/?GÇ9 C/ST&

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

t i

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS: 
«Orr^rmizacão Hélio Lida. '

se a crise se prolongar miis 
de quatro meses, mesmo as
sim o fornecimento de petró
leo ao Brasil não seria afeta
do, pois não sómeote a Ve
nezuela estaria apta a no« 
fornecer combustível como 
ainda o nosso acôrdo com a- 
quêle pais visinho permite .sua 
elasticidade.

Opina-se, ainda, que qual
quer crise de petrólec na Eu
ropa, pela quebra no« forne-

cimentos do Oriente Médio 
beneficiaria a produção e o 
comércio dêsse produto dos 
Estados Unidos e da América 
Latina, para onde afluiriam 
capitais destinados à explo
ração do produto.

Quanto à extensão d» cri
se parece não ser até agora, 
de molde a provocar o adia
mento da próxima visita ao 
Brasil do sr. Foster Dulles.

~ rm

passou

0 REUMATISMO 
CESSOU!
InfraRUB é a nova e moderna pomada 
analgésico que penetra profundamente na 
pele, e»timula a circulação e alivia  
a dor por hora j e horoj. InfraRUB é de 
eficácia provada contra reumatismo, 
dore> musculares, nevralgias, lumbago, 
artrites, torceduras e dores causadas por 
resfriados. Tenha um tubo se»pre ã mãol
•  N ão  m an ch a a ro u p a  o n ã o  o x ig o  ata d u ra s
•  P r o d u z  lig o ire  c a lo r, som  causar a rd o r
•  Tom  c h tir o  a g ra d á v e l

Modificação base de re
gistro incrementarão 

vendas de café

RUA CORONEL CORDOVA, 108 - Caixa
Postal 535 —  LAJES, S.C.

RlO —  As exportações bra
sileiras de café, com as modi
ficações operadas nas bases 
de registro, incrementarão as 
vendas do produto para <» ex 
terior — êsse é o pensamen
to predominante na Praça do 
Rio, recaindo às modificações 
introduzidos pelas autoridàde? 
cafeeiras no sistema de ven
das de caTé para os merca
do« internacionais. Não Obs
tante considerarem que 0 es
tabelecimento d» pa ita míni
ma nas exoortações do oro- 
duto simplificaria o mecanis
mo da exportação e evitaria 
a fraude cambial, por eliminar 
os controlas ** a fiscalização 
sempre imperfeita. O comércio 
dêsta praça acolheu com sa 
tisfaçlo as medidas adotadas 
pelo govêrno.

Nesse sentido, fizeram de
clarações à imprensa os srs. 
Azarias Martins Villela e 
Humberto Tavares, respetiva

mente presidente e secretário 
do Centro do Comércio do 
Café do Rio de Janeiro, afir
mando que o* critérios intro
duzidos no sistema de expor
tação, pelo govêrno; «são 
m»is acertadas, uma vez que 
se procurou excluir o prêmio 
da declaração de vand i».

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



LAGES, 19 7-58 CORREIO LAGEANO 6apagina

Importação de máquinas Rodoviárias: 65 milhões
. . .  . j _ r t    Dnnciil nrin nnmp « pacnn

RIO —  De acordo com re
cente decreto do presidente 
da República, foi fixado em 
65 milhões, o montante máxi
mo de dólares, para impor
tação de Máquinas rodoviá
rias.

A distribuição daquela im
portância far-se-á da seguin
te maneira: DNER, Us$ . . . . 
7.000,000,00; Departamento de 
Estradas de Rodagem dos 
Estados Us$ 18.000.000,00; 
Municípios Us$ 14.000.000,00; 
PJano Rodoviário Nacional, 
UsS 26.'IÜO.0OO,OO.

A utilização das cotas des

tinadas aos governos esta
duais e municipais, condicio- 
na-se à comprovação anteci
pada da existência de recur
sos em moeda nacional, para 
pagamento das importações, 
dentro dos respectivos pla
nos de financiamento, em 
moeda estrangeira, pelo pra
zo de 5 anos.

Nos casos em que as im
portações não comportem, 
pelo seu pequeno valor uni 
tário, a obtenção de finan 
ciamento em moeda estran 
geira diretamente em favo"

Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem

-  AVISO -
O D. N. E. R., Avisa aos motoristas de caminhão de 

carga superior a 6 (seis) toneladas, que a partir da próxi
ma 2a feira dia 21 próximo vindouro, será interrompido 
por lo dez dias, o trânsito da BR-36 no lugár denominado 
Rio Lajeado, tendo em vista a construção dos aterros de 
acessos à Ponte de concreto armado, sobre o mesmo Rio, 

Lajes, (SC) 18 de Julho de 1958.
Eng. Chefe do E.F-16-2.

da entidade importadora, se 
rá permitido o recolhimento 
prévio de uma só vez, do 
equivalente em moeda brasi 
leira à Carteira do Câmbio

do Banco do Brasil 
Na caso do recolhimento 

acima mencionado, a Cartei
ra de Câmbio do Banco do 
Brasil assumirá, em seu pró

prio nome, a responsabiliri» 
de da liquidação dos CJ T  
tos concedidos pelos fjnaai" 
ciadores estrangeiros. D'

AQC; ESTAMOS NOVAMENTE"

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

caminhonetas perua e forgào ieepes
revendedores autorizados para

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

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

Conheça seu DKYV, Mi-ite GEk a L DE PEÇAS E MAQUINAS Ltda. 

e solicite o plano de pagamento em prestações.

Fabricação de café 
solúvel no Estado de 

São Paulo
SÃO PAULO —  Será cons

tituída nesta capital pelo 
Standard Brands Inc e inte
ressados brasileiros uma fá
brica para a produção de 
café solúvel.

Tal organização se deno
minará Companhia Brasileira 
de Café Solúvel, pertencen
do a brasileiros 60% da pro
priedade, e os restantes 40% 
à Standard Brands.

O capital da referida em- 
prêsa será de 200 milhões de 
cruzeiros, devendo trabalhar 
com a capacidade inicial de 
400 mil sacas de café em 
grão por ano.

Dois grandes "trabalhadores 
para a sua fazenda

/#

O IAPI perde 1.5 bi
lhões por ano na 

arrecadação
RIO — A receita anual 

que o Instituto de Aponsen- 
tadoria e Pensões dos In- 
dustriários deixa de auferir, 
em consequência da falta do 
recolhimento das contribui
ções devidas por emprega
dores e pela União Federal, 
lhe causam prejuízos finan
ceiros que montam a bilhão 
e meio de cruzeiros.

De acordo com uma sín
tese de situação econômica 
financeira, efetuada pela Di
visão Atuarial, o Balanço 
Patrimonial do JIAPI, de 31 
de dezembro de 1957, con
signava nm Ativo total de 
40, 5 bilhões de cruzeiros, 
dos quais 8,6 bilhões reali
zados e 31,9 a realizar.

PERDEU-SE
Uma caderneta da Caixa 

Economica, pertencente a 
Clotilde Telles Costa, da 3a 
Série sob n° 30.616. Quem a- 
chou é favor entregar na A- 
gencia da Caixa Economica 
ou a proprietária.

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

O  F C -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 núm ero de horas- 
trabalho do que o comum em tratores 
déste tipo.

Por0 aquisição e «enriço déste« equipamento«, procure 0« concessionários em LA G ES, SA N TA  CATASIKA

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES G. SCGSS S. 3.



r e  q u a l i d a d e
) JUSTO...

Estas
marcas

comprando
ALTA QUALIDADE 

E DISTINÇÃO
a boa roupa ponto por ponto I

Belos padrões, talheïRFNNER tem tudo que V. deseja 
derno a tradicional DURABILIDADE RENNER.

la de variado sortimento de camisas sports, calças sports, calça
d o s, c h a p é u s . q u a l id a d e  e  d is t in ç ã o

cavalheiro dos pés à cabeça com o máximo de qualidade e distinção!

A roupa
ROUPA

RENNER

 ̂ rodada de amanhã na 
Jr.iod« divisão promete ser 
hjtaote sensacionil, pois es- 
ürã«i em ação 3 lideres do 
ítual certame, numa rodada 
* e vai provocar uma total 
transformação na tabela de 
pontos perdido*.

primeiro encontro da 
ro'lada, estarão em ação os 
lideres Cruzeiro e Atlético, 
num cotejo que e<tá desper 
tando grande interesse.

3 quadro atleticano venceu 
„ primeira rodada ao Flu- 
mm ase por 4 á 1, enquanto 
qUe o Cruzeiro derrotou o 
Flamt-Dgo p >r 3 á 2, lest^ndo 
portanto ambos ■ ompletamen- 
te aptos a proporcionar ao 
numeroso publico que se lo

comoverá ao Velho Estádio,
" j r ?  8tuaçiiü bastante e- 

quilibra la, já que não haverá 
IciVoritismo neste cotejo.

Os dois quadros deverão a 
tuar assim constituídos- Cru
zeiro: Ozair, Alcides e Zé O- 
tavio; Moacir. Juba e Deco- 
Aires, Geli, D,da. Adilson e 
Uico.

Atlético: Sebastião, Juarez 
e Nelson, Alceu, Alirio e Ha
milton; Silvio Miro, Eu<t;ilio, 
Edu e Nigemann.

No outro prélio da rodada 
intervirá o Popular lider tam
bém deste campeonato, dan 
do combate contra o Flamen- 
go “segundo colocado do 
mesmo.

2a Divisão Nota Oficial 5/58 
17 de Julho de 1958

1 -  PRESIDÊNCIA — O Senhor NEVIO {FERNANDES, 
Presidente da Liga Serrana de Desportos, no uso de suas 
atribuições. reso;ve:

Resolução 13/58: Tendo em vista os resultados dos jo
gos realizado n dia 13|7/58 contar dois pontos perdidos 
ao S.C. Flamengo e S. E. Palmeiras, respectivamente nos 
jogo* contra o S. C. Cr zeiro |e Fluminense F.C.

Resolução 14/58: Conceder inscrição ao atleta Elias Ro
sa Souza pela S. E Palmeiras.

2o DEPARTAMENTO DE FUTEBOL — Jogos a serem 
realizados domingo dia i0/7/58, entre as equipes:

ATLÉTICO l-“ C. X S. C, CRUZEIRO 
Loc»l: Estádio Velho de Ccpaeabana 
Horarin; 8,30 Sem tnlerancia 
Juiz: Sr. Cicero Varela
Auxiliares: A serem escolhidos no local em comum 

acordo
Representante da LSD: Sr. Névio Fern-ndes 

S.C. FLAMENGO X G.E, POPULAR 
Local Estádio Velho de Copacabana 
Horário: 10,30 
Juiz: Sr. Artenis Freitas
Auxiliares: A 6erem escolhidos no local em comum a- 

cordo
, Representante da LSD: Sr. João Carlos Leão Filho 

Saudações Esportivas 
Névio Fernandes —  Pres. LSD

Ne-te jogo, onde é espera 
do uma grande movimenta
ção, aposenta se com carac
terísticas equi ibradas onde
se nota de um lado a espe
rança de um Popular conser
var na sua posição invicta e

de outro o Flamengo, aocic- 
eo por uma reabilitação de 
seu ultimo revez contra o 
Cruzeiro.

Provavelmente os dois qua
dros atuem assim conBtitui- 
dos; Popular: Anildo Rent e

Juliâo; Domerval, Lino e V í
tor; Marco«, Zé, Tulio Wal- 
ter e Dorival.

Flamengo; Orli, Nene e Jo
sé; Luiziiiho, Sansão e Ru
bens, Siqueira, Peracio (Ari), 
Rui, Raimundo e Carlinhos.

Arco Iris x 
Vila Nova
O quadro do Arco Lis do 

Bairro da Vjia Nova aeveiá 
jogar amanhã a tarde no 
Campo do Ginásio contra o 
Vila Nova, de Correia Pinto, 
considerado na Vtualidade o 
melhor quadro do interior la 
jeano.

Será este o primeiro prélio 
de uma melhor de trez em 
disputa de uma taça.

Copa Névio Fernandes

Seleção da se
gunda rodada
De acordo com a atuação 

dos 44 jogadores, [que inter
vieram :na segunda rodada 
da segunda divisão realizada 
domingo ultimo, escalamos a 
seguinte seleção hipotética: 
Nicodemus (Fluminense), Ne- 
reu (Fluminense) e Cota (Pal
meiras), Aires (Cruzeiro) Hi
lário (Fluminense) e Gico 
(Palmeiras), Vicente (Palmei
ras), Geli (Cruzeiro), Rui (Fla
mengo), Aldori (Fluminense) 
e Cadinhos (Flamengo).

Como crack da rodada hi 
potecamos as honras ao so- 
lerte arqueiro Nicodemus do 
Fluminense com uma espe
tacular atuação.

Está positivada a realiza 
ção da Copa Névio Fernau- 
des. para o proximo dia 27. 
reunindo as equipes do Arco 
íris, Paissandu, Frei Rogaiio, 
Juventude, America e Brus- 
quenee.

As providencias finais des
te torneio deverão ser con-

crelizadas na r» união da pro 
xima quinta feira na L S D  
promovida pelo6 promotores 
do citado torneio

Falta apena assentar o lo
cal 1a competição, o <,ue 
provavelmente será no E-ia- 
dio d<> Ginásio no período da 
tarde.

Esportista l
Para Vereador, vote em

NEVIO FERNANDES
Na Câmara Municipal saberá defender a al

tura os interesses do esporte lajeano.

I io tut
Rio —  Naturalistas de re

nome ohegaram à conclusão 
de que o papaguaio vive ma
is de 50 anos. Fato curioso é 
que o sábio Humbold encon
trou uume região da Ameri
ca do Sul um papaguaio que 
ialava a liugua de uma tribo 
já extinta. Viu o naturalista 
com e-panto que a ave tinha 
mais de 100 anos. O pepa- 
guaio é da família dos Psi- 
tacideos. Ê a unica ave do 
mundo que imita bem a voz 
humana. Conhecem-se 500

espécie de aves da tribo dos 
papagaios. A maior de todas 
as espécie* é o androglossa 
farinho6a. da America do Sul.

Diz-se que na Venezuela 
há um tipo de papagaio que 
tem facilidade de repetir pa
lavras em quatro e 6eis idi
omas.

Não dê esmola 
contribua para SLAN
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CRÔNICA BI-SEMANAL
— Escreve Névio Fernandes —

Perversão de menores
Ultimamente a nossa cidade tem sido assola

da por uma grande onda de assaltos a residências 
e casas comerciais, e segundo conseguimos apurar 
a maioria destes assaltos são provocados por 
menores.

Conseguimos ainda apurar que há varias qua
drilhas de menores pelas nossas ruas com o in
tuito de mendigar comidas nas casas, e nestas o- 
casiões os menores estudam o ambiente para re
alizarem os seus intentos na parte da noite.

Temos recebidos constantes reclamações de 
routíos de galinhas, e que segundo se supõe nes
tes roubos são orientados por pessoas adultas.

Ainda em relação aos menores, temos notado 
a frequência dos mesmos em bailes, e principal
mente em bares e bilhares nos períodos da noite.

Há necessidade de uma melhor vigilância por 
parte de nossos comissários de menores, afim de 
sanar com a presença de crianças nos ambiente 
acima referidos.

Quanto a entrada de menores nos cinemas, os 
proprietários deste tem prestado a maxima co
operação, e graças também a ajuda de comissários 
têm sabido contribuir a altura no impedimento de 
crianças em salas de progeção.

Em nossa ultima crônica debatemos sobre a 
questão dos garotos engraxates que trabalham 
nas imediações da Rua Marechal Deodoro, e mui
to destes moleques dirigem piadinhas incoveni- 
êntes, a mulheres, numa verdadeira demonstração 
de falta de educação.

Estes menores assim criados, e mais tarde 
serão integrantes de quadrilhas de ladrões e as- 
áassinos, o que fatalmente iria influir na domina
ção da corrupção e da infração da lei em nossa 
cidade.

Chamamos, a atenção do Juizado de Menores, 
para que não cruze os braços diante deste afliti
vo problema, devendo utilizar de todos os seus 
recursos na moralização do menor lajeano, afim 
de preservar a nossa progressista cidade desta 
onda de malandragem e roubos, de menores aban
donados ao destino.

O problema do menor em Lajes não é dos 
mais complicados, com um pouco |de sacrifício e 
perseverança seria facilmente dominado.

A construção de um Abrigo de Menores seria 
a solução ideal e nada mais.

Voltaremos ao assunto em nossa próxima e- 
dição.

| Orgulho para os meios literários laieanos

Guido Sassi incluído em 
do conto moderno

maravilhas 
brasileiro

Segundo chegou ;io nosso 
conhecimento por intermédio 
da imprens* literária especia
lizada a EJitora CULTRIX, 
de São Paulo, está publincado 
uma antologia do conto uni
versal em 12 volumes. Já apa
receram as obras dedicadas ao 
conto francês, inglês, italiano, 
espanhol e outros O último 
lançamento dessa série intitu 
la se M ARAVILH AS DO C O N 
TO MODERNO BRASILEIRO, 
reunindo vinte <* seis histórias 
de nossos mais renomados e 
famosos contistas contempo 
râneos. Entre esses, para orgu
lho de nossa terra aparece 
com grande projeção e desta-

PARA VEREADOR

Patrício Bastos
‘ -  * *
Candidato que o PTB 
apresenta ao eleitora
do de Correia Pinto

que o nosso conterrâneo Gui 
do Wilmar Sassi, figurando 
nessa coletânea com um dos 
seus contos mais célebres 
AM IGO  VELHO, titulo aliás, 
do seu último livro publicado.

Com se sabe, Guido Wilmar 
Sassi iniciou sua projetividade 
nos meios literários do país 
com seu livro de estréia inti 
tulado PIA, obra que agradou 
a todos não só pelo seu con
teúdo humano e objetividade, 
como também pelo estilo vigo
roso do autor

Ombreando com
des nomes de no»? 

literatura

Aviso aos associados
A partir de Agosto pro

ximo as mensalidades 

serão cobrades na base 

de cr$ 100,00 de acordo 

com a ultima assembleia.

A Diretoria

Com Maravilhas do ç 
Moderno Brasileiro, onde 
ram nome de grande projê . 
nacional como Afonso Schimid? 
Anibal Machado, Peregrino J»' 
nior (presidente da AcademU 
Brasileira de Letras), Darn 
Azambuja, Origenes Lessa, £„- 
co Veríssimo. Marques Re(^ 
lo, Aurélio Buarque de Ri 
landa (filólogo e co-autor ^ 
Pequeno Dicionário Brasileiro 
da Lingua Portuguesa), Dinah 
Silveira de Queiroz, He!era 
Silveira, Lygia Fagundes Tele 
Ricardo Ramos, Joel Silvein e 
outros personagens de dest,. 
que, Guido Wilmar Sassi en 
tra definitivamente no rol da 
queles que, por meio do $eo 
talento literário e outras qua 
lidades pessoais, mereceram a 
consagração indiscutível dt 
todos os brasileiros amantes 
da boa leitura

Registrando tão auspicioso 
acontecimento, destas colunas 
enviamos os nossos cumpri
mentos ao «r. Guido Wilmar 
Sassi por mais essa brilhante 
vitória alcançada no terreno 
das letras

Negocio de Ocasião
O Petroleo Brasileiro S/A informa que encontra- 

se a venda em seu acampamento em Correia Pinto, 
constituído de 26 benfeitorias de madeiras, compren- 
dendo 21 casas sendo 17 de 6x6 mts, 4 de 6x8 mts, e 
6 barracões grandes.

Preço de ocasião. Tratar no local.

Horários dos seus vôos em nossa cidade, a vigorarem a par
tir do proximo dia 22:

Para Vacaria e Porto Alegie:
Terça, Quinta e Sabado ás 12,55 hs.

Si Pai e lio:
Quarta. Sexta e Domingo às 8,45 hs.

— AGENCIA: Praça João Costa -

C I N E  M A R A J O A R
Amanhã, domingo, 4, 7 e 9,15 horas veremos uma grande produção !

"LISBOA"
Naturama e Tecnicolor!com Ray Milland - Mauren Ohara — Claude Rains 

— Francis Lederer

AGUARDEM
“ 20 .O O O  Lé g u as 

Submarinas ”
celebre romance de Julio Verne 
com: Kirk Douglas - James Mas
son - Peter Lorre - Paul Lukas 
C IN E M A S C O P E  e TECN ICO LO R


