
’'QU.

dei
u3rn
tíJ
Keb».
“ Bs
ir 4
’ileii,
Dnu
Id*
Hit.
(ir,,

(1 
d da. 
sei 

qui- 
äQ 1 

de 
‘mea

rios«
unas
-pri-
Imai
ante
■ono

A Petrobrás explorará a borracha sintética
,SkQ

«Jerj, 
un

O Presidente da Republica aprovou no dia 
do2 corrente, a exposição de motivos que lhe foi 
e n c a m in h a d a  pelo Conselho Nacional do Petró
le0. a proposito da implantação da indústria de
borracha sintética no pais. ae

Nos têrmos da decisão tomada pelo referi, 
do orgão, em maio ultimo, com base em pare
cer do coronel Ernesto Geisel, e acolhida pelo 
Presidente Juscelino Kubitschek, a exploração

/
daquele importante produto da indústria petro
química caberá à PETROBRÁS, mediante ope
ração de uma fábrica de borracha sintética com 
capacidade para 40.000 toneladas anuais junto á 
Refinaria Duque de Caxias,* no Estado do Rio, 
em inicio de construção, cujo projeto prevê a 
possibilidade do empreendimento

De um lado, a PETROBRÁS virá atender

as exigências da indústria nacional de artefa
tos de borracha em crescente expansão. De ou
tra parte, contribuirá, de maneira decisiva, pa
ra impedir a evasão de cambiais com a impor
tação de borracha sintética, sem prejuízo para 
a borracha natural, uma vez que o mercado 
brasileiro comporta perfeitamente os dois pro
dutos.
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Solenemente inaugurada a 
Agencia da Real em Lajes

Presentes ilustres figuras da Real e Jornalistas de São Paulo

Ontem precisamente às | 
17 horas foi solenemente 
inaugurada a agência da 
Real à Praça João Cos
ta, agora integrando a 
nossa cidade na escala 
de sua longa rota pelos 
ceus do Brasil.

Sua Excia. Revda. D. 
Daniel Hostin, Bispo Dio
cesano procedeu a ben
ção da nova agência, 
sendo que em seguida o 
Dr. Emidio de Azevedo 
Trilha, Promotor Publico 
da Comarca ocupou a 
palavra para em nome 
do povo lajeano saudar 
os visitantes e realçar a 
importância que a Real 
trará para o desenvolvi
mento de Lajes.

Em seguida o Dr. O- 
mar Fontana dignissimo 
Diretor da Real agrade
ceu em nome daquela 
companhia, e salientan
do ser esta mais uma 
vitoria da aviação co
mercial e principalmente 
da Real, em ver a cida
de de Lajes integrada 
em sua escala.
. Logo após as entusiás

ticas orações dos orado- 
res foi servido aos pre
s t e s  apetitosos salga-

dos, regado com um 
cocktal.

A estas solenidades es
tiveram presentes as 
mais altas autoridades 
locais, destacando-se o 
Sr. Felipe Afonso Simão, 
representante do Prefeito 
Municipal, o Ten. Cel. 
Liberato Souto Maior, 
Sub Comandante do 2o 
Batalhão Rodoviário, o 
Rev. Frei Anacleto, Vi
gário Geral da Paroquia, 
Dr. Clovis Aires Gama, 
Juiz da la  Vara. Dr. Jo
sé Pedro Mendes de Al
meida Juiz da 2a Vara 
Dr. Olinto Campos, Pro
motor Pablico, Dr. Evi- 
lasio Nery Caon, Presi
dente da Camara de Ve
readores, Desembargador 
Mario Teixeira Carrilho, 
Vereadores Arnaldo Bor- 
aes Waltrick e Oscar 
Schweitzer, alem de re
presentantes da impren
sa escrita e falada.

A Real esteve repre
sentada no ato por uma 
comitiva integrada pelos 
Srs. Dr. Omar Fontana, 
Diretor da Real, Arno S. 
A. Fouquet, Diretor de 
Linhas, Deputado Fede
ral Atilio Fontana, Darci

| Campos Montes, Gerente 
da Sucursal de ltajaí, 
Heins Tallman, Gerente 
da Agência de Blumenau 
Dorval Mello Borner,ins-
petor da Real, e os se-

iguintes jornalistas, [todos 
êles procedentes de São 
Paulo: Lourival Siqueira, 
do Diário - Comercial e 
Industrial José Donon- 
zelo do Diário de São 
Paulo, José Natal do Es
tado de São Paulo, e 
outros. j

Assim está de para
béns a nossa cidade, por 
mais este acontecimento, 
que virá colocar a Prin
cesa da Serra nas rotas 
da Real, tornando-se La
jes uma cidade bastante 
conhecida graças ao in
tercâmbio que manterá 
com as maiores cidades 
do Brasil.

Desejamos cumprimen
tar o sr. Nelson de Cas
tro Brascher, esforçado 
Agente da Real em nos
sa cidade, em proporci
onar esta festa magnifi 
ca aos olhos de todos os 
convidados locais e os 
ilustres visitantes, que 
compartilharam da sile- 
ne inauguração da Real.

Encerra-se dincinhci c alisictmeníoencerra a renovação de mu.
Finda amanhã em todo o pais o f _

- nnvrm eleitores. Quem ainda não se muniu UOS e para a inscrição de novos ,
„„dprá faze-lo até amanha nao haven- iara o nróximo Dleito sómente poderá iaze

. próximo p p o ss iv e lm e n te  ficará em  primeiro
mais qualquer p r o r r o g a ç ã o . L ] P r  it ,

ugar no quadro geral do eleitor a u ____________ _________________

0 Trabalhismo em marcha
CONVENÇÃO DIA 16: Foi 

convocada para reunir-se no 
próximo dia 16 [de agosto a 
Convenção [Municipal do PT 
B. Nessa ocasião serão ho
mologadas as indicações de 
candidatos à Camara Muni
cipal. Deverão estar presen
tes diversos lideres estadua
is do partido.

DIRETÓRIO DE BRUSQUE 
- Foi organizado ontem o Di
retório do PTB do bairro da 
Brusque. Em reunião que foi 
bastante concorrida, além da 
eleição da Comissão Execu
tiva, foram tomadas outras 
medidas, como escolha de 
delegados à Convenção e in
dicação de candidatos, reca
indo nas pessoas dos sr. Jo
ão Rodrigues da Costa e Pe-

Para Vereador

D om ingos V alente  
Junior

dro Mello, para a Camara 
Municipal.

CANDiDÃTO A DEPUTA
DO FEDERAL — Com a vi
agem dos srs. José Baggio e 
Dr. Domingos Valente Jr. ao 
Rio deverá ficar assentado o 
inicio da campanha do can
didato indicado pelo Diretó
rio local à Camara Federal, 
Dr. Dael Pires Lima.

I Para Deputado 
Estadual
Vote em

Evilasio N. Caon

Problema do 
momento: A  

Senatória
O problema político de ma

is envergadura dos últimos 
dias tem sido a indicação do 
candidato a senador pelo 
Partido Social Democrático, 
em face de entendimentos 
ainda não concretizados com 
o PTB e o PRP. De ontem 
para cá circularam duas no
ticias contraditórias, uma de 
que o sr. Plinio Salgado será 
o candidato dos tres partidos, 
outra de que o PSD lançará 
o sr. Aderbal Ramos como 
seu candidato, tendo como 
suplente o mesmo sr. Plinio 
Salgado. Podemos tão só
mente informar que os enten
dimentos continuam se veri
ficando, inclusive no Rio, e 
dentro de poucos dias a si
tuação estará perfeitamente 
definida.

Frei Alberto Preiss
Após uma cruel enfermida

de, veio u falecer na manhã 
da ultim.i segunda feir* nesta 
cidade, o revdo. Frei Alberto 
Preiss da Ordem Franciscana 
Menor.

O extinto sacerdote contava 
62 anos de idade, e a quaze 
dois anos residia em nossa ci
dade, provindo da cidade de 
São Lourcnço no Estado de 

Minas Gerais.

A sua morte f veio deixar 
uma grande lacuna na diocese 
local, pois o Frei Alberto 
Preiss, gozava de grande esti
ma cm todo o circulo catolico 
da Princesa da Serra

Apresentamos à Diocese de 
Lajes, bem como ao povo ca
tolico'desta cidade as nossas 
mais sentidas condolências.
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iHda S O C I A L  
Esquecimento

Olegário Mariano
Para quem pelo amor se martiriza 
E perde pelo amor o último alento,
Dizem que o bem melhor é o esquecimento 
Que senão cura o mal, o mal suaviza.

Como esquecer se há um fixo pensamento 
Que à mulher que se amou nos escravisa?
Ela está presa a nós pelo tormento,
Em tudo, até no chão que a gente pisa.

Como esquecer alguém que está presente,
Na nuvem que o crespúculo escurece,
Numa folha que tomba na corrente?

Como fugir à dor de ouvi-la e vê-la?
Maldito esquecimento que se esquece 
Que é mais facil morrer que esquece la.

ANIVERSÁRIOS
Fazem anos hoje:

O Sr. Apio Fontanela, resi
dente ein São Joaquim: 'O Sr. 
Leopoldo Brascher Filho.

No dia 24:

A Sra. D. Tita Ribeiro, es
posa do Sr. Edmundo Ribei 
ro, alto prócer petebista des- 
|a cidade; O Sr. Otacilio 
Granzott, residente em Ani
ta Garibaldi;

Cadern inho . . .
_  Côres diversas. Já se foi o tempo em que as pare

des de uma casa deviam ter um a só eôr. Usa-se hoje di
versas côres, embelezando o ambiente.

— Capas de móveis. Confeccione, você mesma, capa« 
de fazenda para os seus móveis. Escolha^ estampados vis
tosos Ficam baratos e trazem a sensaçao de ambientes 
vários, além de protegerem do pó e da luz.

__ M a s s a g e m  fac ia l ,  antes de dormir ou logo ao le-
.mntnr <=. urrv- método excelente de melhorar a pele

_ Quebra-luz original pode ser conseguido com um
grande garrafão; adapta-se no bocal um porta-lâmpada ta- 
cilmente encontrado no comércios

No dia 25:

O Sr. Mario Bianchini, fa
zendeiro neste município: A 
Sra. d. Zemta, esposa do Sr. 
Amadeu Neves de Oliveira.

A todos os anivereariantes os 
nossos cumprimentos.

— Vestidos confecionados em casa, saem mais bara
tos se feitos nas horas vagas, com figurino simples. Os res
tos da fazenda podem ser aproveitado, para toalhas artís
ticas.

Não dê esmols
contribua paraSLA N

Crônica Médica
Alimentação Artificial

Cbama-se alimentação artificial das crianças feita com 
leite de vaca. de cabra ou de jumenta etc.

Esses leite* são bases para os filhotes da vaca, cabra 
e da jumenta.

São feito para êles.
Desde que sejam observados unidades da higiene nós 

podemos bebê los. O leite de vaca por exemplo é o que 
mais utilizado para a alimentação da criança na falta de 
leite materno.

O leite de vaca possui o dobro de albumina, o triplo 
em sais minerais e a met de de açúcar comparando-o com 
o leito da mulher.

Alem disso é de m is difícil digestão, porisso precisa 
ser comprendido e facilitado a sua alimentação.

A alimentação artif ciai só deve ser feita com a orien
tação de medico, de preferênci um pediatra, que é um 
medico especialista em doe 'ças de crianças.

O leite de vaca é o m is usado por ser o mais facil 
de se encontrar.

E usad » pouco (liquido) ou em pó, isto ê enlatado.
Ninguém deve tomar e principalmente dar leite crú 

as crianças
Por mais rigoroso que tenha sido o asseio na ordenha 

da vaca, no vasilhame que o transportou e embora tenha 
sido pasteurizado, deve ser .ado fervido antes.

É preciso também proteger o leite contra as poeiras, 
moscas e outros incetos.

O leite para ficar bem protegido mediante fervura, pre
cisa que sua temperatura em ebulição chegue a 100 graus. 
Quando se dá a subida do leite a temperatura está a 80 
grau6.

Pars atingir 100 graus é necessário que quando esti
ver «subindo» se tire a nata com uma colher e deixar fer
ver mais um pouco.

Não convem ferver o leite tod’is as vezes que a crian- 
ga fôr tomá-lo.

Se já foi fervido só resta quando no horário da ma- 
madura amorná-lo.

Muitas fervuras por dia estragam o leite.
a principal causa da doença e da morte de milhares 

de crianças brasileiras está na alimentação artificial errada 
dos bebês feita sem a orient ição do medico.

Entre as nossas mães comer de nosso peito, o pior é 
a mamadeir i feita apenas com agua e farinha. Esta mistu
ra não alimenta ninguém.

Assim quando for impossível a alimentação no seio da 
mãe, utilizaremos o leite da vaca„ O modo mais pratico e 
racional em linhas gerais é o seguinte: Nos 3 primeiros me
ses de vida vamos utilizar o leite da vãca diluido ao meio 
(1/2); do 4o ao 5o mês diluir aos 2/3: do 6o mês em diante 
não precisa diluir. Assim por exemplo, ao invés de dar 
100 gramas de leite puro, damos diluir ao meio (1/2) que fi
ca 50 gramas de agua e 50 gramas de leite. Colocar na 
mamadeira e dar para a criança beber.

Na diluição do leite devemos sub9tituir a agua que é 
mistura inteira e usar a agua de arroz para diluir o leite.

Continua
Dr. Inaldo Mendonça

1

ií
?
«
?(

VENHA VER, NA
ELETROLÂNDIA

os últimos modelos de 
rádios e radiofones PHILIPS

ALTB FIDELIDADE - NG 1120 

CAIXA ACÚSTICA PARA 
0S TONS GRAVES

PROJETORES OE TONS AGUDOS

Ganhe 
ôste modelo

FR 676-A
RADIOFONE BI-AMPU 
ALTA FIDELIDADE

sem entrada
em 12 pagam entos

JO A C Y  RIBEIRO
LAGES - S



LAGE.S 23 7 58
CORHEIO LAGEANO 3a pagina

Investimento de 3.5 milhões de dólares

Propiciará uma produção de 40 mil 
jipes no ano de 1980 e 20 mil aulo-

móveis em 1961

Delegado à Assembléia 
Mundial das Teslemu- 

nhas de Jeová
27 de julho a 3 de agosto

IMPULSO A INDUSTRIA NACIONAL DE CARROS
VVashington — A Corpora

ção Financeira Internacional e 
dos organismos financeiros par
ticulares — «American Over
seas Finançe Company» e «Cha 
se International Investimento 
Corporation» — anunciaram, 
um investimento conjunto de 
3 500.000 dólares, na companhia 
brasileira «Willys-Overland do 
Brasil S.Á » que fabrica jipes 
e carros transporte, perto de 
São Paulo

Esse investimento será uti
lizado para o programa de ex
pansão da companhia progra
ma cujo custo se elevará a 22 
milhões de dólares, com a fi
nalidade de obter, em 1960 )u- 
ma produção de 4(1 <>00 unida
des

Comentando essa colocação 
de capital, o sr Robert L. Gar
ner. presidente da CFI frisou a 
importância da produção bra
sileira de automóveis para o 
desenvolvimento da industria
lização daquele país. tendo 
destacado que a CIF se sentia 
particularmente feliz por estar 
associada a essa colocação, pe
los seguintes motivos:

1) — A produção da com

panhia «Willys-Overland do 
Brasil» contribuirá de maneira 
decisiva para melhoria do 
transporte rodoviário sem que 
a companhia tenha de despen
der divisas estrangeiras;

2) — A «Willys» será uma 
das mais importantes emprêsas 
industrias do país, e a distri
buição dos seus estoques está 
particularmente bem dividida:

3) — A criação de uma as
sociação internacional em que 
a CIF se junta a Bancos parti 
culares, e uma forma que cor 
responde exatamente aos ob
jetivos da corporação.

— «Estou convencido de que 
êsse sistema flexível de colo
cações, poderá ser aplicado à 
uma grande variedade de ‘em
presas não apenas no Brasil, 
mas em todos os paises em via 
de industrialização» — conclu
iu o sr. Gorner.

Por oufro lado um comuni
cado hoje publicado pela su 
cursai, nesta capital da Willys- 
Overland do Brasil», anuncia 
que o programa de expansão 
dessa companhia prevê para

1960 um ritmo de produção de 
carros de passeio que permiti
rá atingir em fins de 1961 a 
20 0000 viaturas.

Acrescenta o comunicado que 
a produção de jipes e de car
ros transportes atingirá a um 
total de 12,000 neste ano e de 
40 000 unidades em 1930

Reduz Hemorroidas Sem Operarão 

\ Ciência Anuncia Novo Tratamento Pedro Mello

A srta Alice Blauth. filha 
de nosso concidadão sr. Edvino 
Blauth é um dos 15o delega
dos do Brasil ao Congresso 
mundial das Testemunhas de 
Jeová em Nova Iorque, de 27 
de julho a 3 de agosto.

Fará esta viagem como mis
sionária das Testemunhas de 
Jeová.

"Jamais pensei que faria u 
ma viagem assim quando co
mecei a pregar, ha 6 anos a- 
trás,” disse a srta. Alice Blau 
th falando sôbre sua obra cris- 
ã .

“As Testemunhas de Jeová 
me têm mantido bem ocupada 
em felizes e alegrias atividades 
cristãs. Este Congresso a que 
vou assistir, no Estádio Ianque 
e no Campo de Pólo, será o 
6o entre grandes Congressos a 
que já tenho assistido até ago- 
■ia. Mas, acrescentou será o 
mais grandioso de todos Terei 
oportunidade de associar me 
com ministros cristãos de mais 
de 16o países e ilhas do mar ” 

Explicando as finalidades do 
Congresso, nossa concidadã 
disse que era para estreitar 
ainda mais os laços fraternais 
entre as múltiplas raças e na

cionalidades que compõem a 
sociedade do Novo Mundo das 
Testemunhas de Jeová. No seu 
último Congresso Internacional, 
em 1953, est veram presentes à 
sassão principal 169.829 pessó 
as. As Testemunhas de Jeová 
totalizam agora mais de 700.(1' > 
ministros e evangelistas, tend > 
cêrca de 14.000 no Brasil.

Entre os relatórios das a! vi- 
dades do Brasil que serão a 
presentados no Congresco a- 
cha se o da campanha de lei 
tura para adultos que realizam 
gratuitamente em suas congr.- 
gações, sendo beneficiadcs 2. 00 
brasileiros.

e>

Mario Teixeira Carriho
A D V O G A D O

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

Cientistas americanos descobrem e provam 
uma nova substância cicatrizante que reduz 

as hemorroidas e faz desaparecer a dor
Nova Y ork (Especial) — Final
mente a ciência encontrou uma 
substância cicatrizante com a ex
traordinária propriedade de per
mitir a redução das hemorróidas 
e o pronto alívio da dor -  sem 
cperação.

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

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

De fato, os resultados foram tão 
marcantes que os pacientes tive
ram expressões como esta: “As 
hemorróidas já não são mais pro
blema !”. Note-se que grande 
número destes pacientes eram 
portadores de casos crônicos, al
guns de io  a 20 anos.

Tudo 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 mundialmentc famo
sa. O FRP já está sendo larga
mente empregado como cicatri
zante dos tecidos em qualquer 
parte do corpo.
Agora esta nova substância cica
trizante é apresentada na forma 
de pomada para hemorróidas, sob 
o nome de Preparado  //■ Cada 
tubo vem acompanhado do res
pectivo aplicador. Basta pedir 
P reparado H  — em todas as 
boas farmácias e drogarias

Os fabricantes do Preparado H 
têm tanta confiança 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  Ana ko l  L tda .  
Caixa Postal, 400 — Curitiba

Lm marcha ascendente
— Sôbre a alta dos preços 

i.os gêneros de primeira ne
cessidades, discorreu longa- 
niente da tribuna do Senado, 
0 sr Lino Maltos Disse o se- 
üsdor paulista que não acredi- 
*3 que haja termômetro capaz 
de suportar a febre delirante 
do custo da vida. Salientou, 
este particular a repercussão 

do geslo da Confederação Na
cional dos Trabalhadores no 
co Comércio sntidade que re

solveu por unanimidade, inter
pelar as autoridades governa
mentais e o próprio presidente 
Juscelino sôbre os últimos au
mentos de ‘utilidade e de gê 
neros alimentícios, como sejam 
a carne, o leite o pão trans
porte, telefones etc. O orador 
se manifestou também de a- 
côrdo com sugestão daqueles 
trabalhadores no sentido de 
que sejam estabelecidos novos 
níveis do salário-mínimo.

5 1  E M  A D
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As máquinas de escrever Siemag possuem: 
v  regulador de toque 
v régua de marginadores 

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 c papel 
v- estrutura blindada monobloco

@0/?/?GÇc? C //T&

Porque dara mais! 
Porque cusla menos! 
Porque trabalha melhor'

II

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS: 
«Organização Hélio Lida/'

RUA CORONEL CORDOVA 1 >3 — Caixa Postal 535 — LAJES, S.C.



Brasília é alvorada de 
suas riquezas e

lizador do interesse nacional' 
De Brasilia irradiam tôdas as 
esperanças e tôdas as idéias 
criadoras do Brasil do futuro. 
Brasília já não é hoje apenas 
um sonho de idealistas, tal 
como o foi durante mais de 
um século. Brasília já não é 
mais hoje apenas um retân
gulo colorido nos mapas do 
Brasil, a imagem de uma 
idéia potencial na simboliza- 
ção gráfica do país. Brasília 
é, hoje, a mais pujante das

um Brasil novo o mais forle © n 
em seu potencial humano

RIO Parafraseando uma ex
pressão famosa é possível di
zer-se que, em nossos dias, 
todos os caminhos do Brasil 
levam a Brasília. Tome se o 
mapa do Brasil: assinalem-se, 
nessa reprodução de um país 
que é ura continente, o seu 
centro geográfico e a zona do 
Planalto Central em que se 
situa a futura Capital. A li
ção que deriva dêsse traçado 
de pontos e retas na carta do 
pais é mesmo essa: Brasilia 
constituiu-se em p«lo centra-

Wilma Machado Carrilho
—  M É D I C A  —

DE SENHORAS E CRIANÇAS

Edifício Armando Ramos 1* pavimento 

RUA CEL. CORDOVA 

Telefone Residência 288

Fazem mais propaganda as 
firmas progressistas

Todos sabem que a publici
dade é a alma do negócio e 
que o capital invertidc em 
propaganda reverte em bene
ficio do proprie anunciante. 
No corrente ano, as empresas 
industriais, comerciais e de 
«erviços, em todo o Brasil, 
despenderam em publicidade 
e propaganda mais de *5 bi
lhões oe cruzeiros, conforme 
recenseamento do IBGE. To
davia, as reservas potenciais 
do mercado de publi ;idade em 
nosso Pais são ainda muito 
grandes, pois em 1950 apenas 
10% dos estabelecimentos re
censeados haviam declarado 
utilizar-se do veiculo máximo 
de jsua expansão comercial. 
Num total de 540.292 unida
des econômicas, apenas 52.8U7 
declararam ter realizsdo des
pesas com publicidade e pro
paganda. Há. no entanto, ca
sos excepcionais como o dos 
estabelecimentos do ramo de 
«^eguros e Capitalização» 
87,4% do* quais efetuaram 
g stos pub’icitário». São tam
bém rGativamente altas av 
taxas de participação nos ra
mos d  ̂ Diversões e de Cré
dito, 24.7% e «Comércio Ata

cadista», 24.2%. Na indústria, 
upesar de suas verbas serem 
mais elevadas, em têrmos 
absolutas, que as de quais
quer outros ramos, sómente 
9,4% dos estabelecimentos 
declararam ter efetuado gas
tos de publicidade e propa
ganda, cota quase idêntica à 
do comércio varegista, 9,2%. 
Os setores mais atuantes na 
propaganda de seus produtos 
são, pela ordem decrescente 
das quantias despendidas, os 
seguintes: Industrias químicas 
e farmacêuticas, de bebidas, 
de produtos alimentares e a- 
baíxo dês-es os setores da in
dustria metalúrgica, editorial 
e grafica, têxtil, vestuário, 
calçado, tecidos, mobiliário e 
indústria mecânica.

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

C lassificados os m u n ic í
pios de m aior progresso

Três municípios paulistas - Piracicaba, Americana e 
Bauru - foram classificados do IV Concurso de Municípios 
Brasileiros de Maior Progresso, sendo os outros sete os de 
Mandaguari e Curitiba, no Paraná; Porto Alegre, no Rio 
Grande do Sul; Montes Claros, em Minns Gerais; São Lou- 
renço da Mata, em Pernambuco; Piancó, na Paraíba e Ser
ra Negra do Norte, no Rio Grande do Norte. Ouiro muni
cípio de São Paulo, Tupã, recebeu menção especial, valen
do assinalar que Tupã já havia sido classificado no ano 
pa6sado en re cs municípios de maior progresso

realidades nacionais: porque 
Brasília é o símbolo da capa
cidade construtora dos nos
sos técnicos e dos nossos ope
rários, a expressão da nossa 
fôrça criadora e o sentido 
substancial de nossa civiliza
ção. O Brasil sempre c t- 
minhou para o Centro e para 
o Oeste. Das praias do Atlân
tico partiram o* gigantes de 
botas que devassaram a selva, 
transpuseram ’as montanhas, 
atravessaram os rios e recua
ram o meridiano de Tordesi- 
lhas. Mas as proporções con
tinentais do pais determina
ram que à altura de maiores 
contingentes humanos, ficasse 
o território nacional cheio de 
desortos sociais de espaços 
vazios que, até nossos dias, 
não entram em contato com 
os benefiçios da civilização. 
Para criar no centro do pais 
o núcleo de irradiação das 
atividades e do povoamsnto 
para a conquista |dêsses de
sertos e para o preenchimen
to dêsses vazios é que hoje, 
no Planalto Central, vão sen

do abertas as ruas e as ave
nidas monumentais de Brasí
lia, estão sendo cavados os 
alicerces de prodigiosas es
truturas em que se obrigarão 
os Poderes da República a

PARA VEREADOR

João Pelizzoni

partir de 21 de |abril de 1969 
o estão sendo levantados ,os 
conjuntos residenciais, obras 
singulares que atestam as 
perfeições da nossa arquite
tura e (Comprovam o arrôjo 
dos nossos empreendedores. 
Muitas obras já foram termi
nadas e inauguradas.

Pela estrada Brasilia-Anápo- 
Ijs já circula a seiva nova do 
progresso, como que urna 
imagem do que será em br*- 
ve tempo, a :ntercomunicavão 
de Brasilia cora todos os pon
tos da atividade nacional. No 
BraSil de hoje, 'todos os ca
minhos levam a Brasilia: o 
futuro já deixou de ser tão 
remoto, do desertos serão 
vencidos, os vazios serão po
voados, as fôrças vivas da 
Nação serão colocadas ao 
serviço do povo brasileiro em 
todo o território nacional. Bra
sília é a alvorada de um Bra
sil novo mais forte em suas 
riquezas e em ssu potencial 
humano e mais capacitado pa
ra cumprir sua missão histó
rica no concerto das Nações.

SPRINGER
!•«

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 freio para tixá-lo no 
local desejado, SPRINGER 
è agora o mais avançado 
dos refrigeradores nacio
nais. - E, além deste novo 
dispositivo, (com patente 
requerida) S°RINGER apre
senta ainda:

9,5 pés cúbicos
Interior em cór azul logo
porto  ap rove itáve l
novo fôct-.o oe engate suave
5 ano* garantia
preço bom mais om contu

_  DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA -

A E L E T R O L A N D I ARua Coronel Cordovas, n. T
LAGES, Santa Catari
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Dois empates na 2a Divisão
Inalterada a posição dos clubes líderes

Atlético  1 (Eustalio) x Cruzeiro 1 (Vallu) e Popular 2 (Dorival e Marquinho) x Flamengo 2 (Siqueira e Luizinho
prosseguiu domingo pela 

roaoh5 no Velho Estádio de 
Copacabana, o certame da 
oa Divisão, com a realização 
de duas partidas, jogos estes 
qUe encerraram se empata
dos, ficando em consequência 
disto inalterada a posição dos 
3 lideres do campeonato.

Mo primeiro encontro entre 
o Cruzeiro e o Atlético, ve- 
rifícou-se um empate de 1 
gol, marcador bastante justo 
que veio premiar a boa con
duta ie estralados e atletica- 
dos no referi 1o jogo.

No primeiro tempo o alvi

rubro vencia por 1 á 0, ten
to conquistado por intermédio 
de Eustalio aos 9’ sendo que 
aos 16' desta etapa este jo
gador desperdiçou uma pena
lidade maxima, chutando pa
ra fora do arco de Ozair,

Na fase derradeira, o Cru 
zeiro empatou Aquando eram 
decorridos 25’ de ações, nu
ma cabeçada do meia Vallu, 
numa falha clamorosa do ar
queiro Sebastião.

Os dois quadros jogaram 
assim constituídos: Atlético 
Sebastião 8, Juares. 9 e Al
ceu 7; Nelson 6,5, Alirio 7 e

Hamilton 8,5; Silvio 6, Miro 6, 
Eustalio 7, Edú 5 e Nige- 
mann 7.

Cruzeiro: Ozair, 8 Alcides 9 
e Zé Otávio 9, Jairo 5, Juba 
10 e Deco 8; Aire6 6, Geli 7, 
Vallu 8, Adilson 6,5 e Dico 9.

Funcionou na arbitragem o 
Sr. Sergio Santana, com uma 
regular atuação.

No prélio de fundo da ro
dada, num cotejo bastante 
sensacional Popular e Fla
mengo empataram por 2 á 2, 
marcador que consideramas

justíssimo, pois as ações 
ram equilibradissimas.

fo-

Siqueira abriu a contagem 
aos 9’ para o Flamengo, sen
do que aos 15' Dorival ^em
patou para o Popular. Com 
este marcador encerrou-se a 
primeira fase.

No periodo derradeiro que 
foi o mais movimentado da 
peleja. Luizinho aos 5’ mar
cou o segundo gol do Fla
mengo, sendo que aos 20’ 
Marquinhos empata para o 
Popular fixando o placard fi

nal de 2 para o Flamengo e 
2 para o Popular.

Os quadros atuaram assim 
constituídos: Popular; Auildo
6, Reni 8 e Juliâo 7; Nicacio,
7, Lino9 e Demerval 8: Wal- 
ter 6, Zé 7, Tulio 8, M&x 6 e 
Dorival; 7.

Flamengo: ürli 7, Nene 7 
e Zé 7; Tenebre, 6, Sausão 5 
e Nelson 7; Siqueira 6, Ari 
6.5 Luizinho 8, Carlinhos 9 e 
Rui 6.

Como refere desta conten
da funcionou o Sr. Àrtenís 
Freitas com uma estupenda 
atuação.

Grande entusiasmo pela Copa Névio Fernandes
inusitado interesse vem 

despertando desde já a rea
lização da Copt Nevio Fer
nandes, que está marcada pa 
ra o proximo domingo a tar- 
dt no Velho Estádio de Co
pacabana.

Este torneio que a princi
pio esteve restrito som-nte a 
6 equipes, deverá contar a- 
gora com a participação de 
12 equipe«, incluído clubes 
varzeanos e extra varzeanos.

É esperada a participação 
das seguintes -equipes. Az de

Ouro, Juventude, America, 
Frei Rogério, Avenida, C. A. 
Popular, Arcolris; Brusquen- 
se, União. Paissandu, Corin- 
ga e 11 Garotos.

Será a maior competição 
esportiva até hoje realizada 
no esporte menor da Prince
sa da Ser a, esperando que o 
Velho Estadic de Copacaba
na ap nhe uma enurme as
sistência para assi-tir o des
file dos 12 clubes, com seus 
150 atletas garbosamente u- 
niformizados.

Esportista!
Para Vereador, vote em

NEVIO FERNANDES
Na Câmara Municipal saberá defender a al

tura os interesses do esporte lajeano.

Ao campeão do Torneio 
será oferecida uma Copa. do
ada pelo Sr. Névio Fernan
des, Presidente da Liga Ser
rana de Desportos.

De acordo com a produção 
dos 44 atletas que estiveram 
em ação na 3a Rodada do 
certame da segunda divisão 
apontamos a seguinte seleção 
da rodada:

Ozair (Cruzeiro), Juarez 
(Atlético) e Zé Otávio (Cru
zeiro), Nicacio (Popular). Ju
ba (Cruzeiro) e Hamilton (A- 
tletico). Walter (Popular), Zé 
(Popular). Luiziubo (Flamen
go), Carlinhos (Flamengo e 
Dico (Cruzeiro)

Com o maior crack da ro 
dada apontamos a figura do 
Centro medio Juba do Cru 
zeiro, com uma estupenda a 
tuação.

Estatística da 2a Divisão
Colocação por p i t s  « d i t e

lo Atlético Cruzeiro e Popu-
lar 1 pp

?o Fluminense 2 pp
3o Flamengo 3 pp
4o Palmeiras 4 pp

Ataque mais positivo
lo Popular 7 Gols
2o Atlético 5 ”
3o Cruzeiro e Flamengo 4 ’’
4o Palmeiras e Fluminense 3’

Defesa menos vazada
lo Atlético 2 Gols
2o Cruzeiro 3 ”
3o Popular, Flum e 

Flamengo 5 ”
4o Palmeiras 7 ”

Artilheiros
lo Tulio (Popular) 4 Gols; 
2o Luizinho (Flamengo) 3 gols 
3o Silvio ( Atlético ) 2 Gols;

(Popular), Miro, Edu e Eusta
lio (Atlético), Geli, Moaeir, Di
co e Wallu (Cruzeiro), Hilário 
Caon e Aldori (Fluminense). 
Plinio, Roberto e V cente 
(Palmeiras) e Siqueira (Fla
mengo) 1 gol .

Taça eficiência
lo Atlético e Popular 3,5 pts.
2o Cruzeiro 1,5 ”
3> Fluminense 1
4o Flamengo 0,5 ’’
5o Palmeiras 0 ”

Arbitragens
lo Cicero Varela e Artenis 

Freitas 2 vezes
2o Remi Carlos de Melo e 

Sergio Santani 1 vez
Próxima rodada

Cruzeiro x Palmeiras e Flu
minense x Popular

UUá

C o m p q u a l i d a d e
A PREÇO JUSTO...

C O ]

ALTA QUALIDADE 
E DISTINÇÃO

•RENNER
a boa roupa ponto por ponto I

rnvTKTCD tem tudo aue V. deseja: Belos padrões, talhe mo- A roupa R EN N M ^em  tad^ DURAB1L1DAUE RENNER.

. j a  .„niaHn sortimento de camisas sports, calças sports, calça 
Casa RENNER - Dispõe, ainda, de va ■ ^  chapéus qualidade e distinção

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

I Ti*!ir
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CRÔNICA BI-SEMANAL
— Escreve Névio Fernandes —

Abrigo de Menores
Era nossa última edição havíamos debatido al

guns pontos relacionados com o problema do me
nor lajeano, consequência dos últimos aconteci
mentos que têm envolvido crianças de nossa ci
dade .

Várias foram as fórmulas aventadas para so
lucionar êste grave enigma, sem que até o momen
to encontrasse a fórmula ideal.

Mesas redondas no Rádio são realizadas, por
tarias do Juizado de Menores são baixadas, mas 
estas fórmulas são insolúveis, porque não são cum
pridas.

Trataremos nesta crônica da criação de um 
Abrigo de Menores em nossa cidade, fórmula pro
videncial e que acarretaria grandes proveitos pa
ra a nossa próspera comuna.

A construção do Abrigo de Menores viria be
neficiar a nossa juventude transviada, que adquiri
riam naquele estabelecimento correcional novos 
élos de vida para enfrentar um futuro.

Os menores ali internados receberiam estudos e 
a educação necessária, que fariam dêles homens 
resolutos e úteis á sociedade.

A nossa cidade desenvolve-se assustadoramen
te, e vemos à necessidade de um Abrigo de Me
nores, para abrigar estas míseras crianças lajea- 
nas, boje atiradas ao infortúnio do roubo e da 
malandragem.

São questões morais que muito nos afetam, 
porque estas crianças, talvez amanhã, sejam inte
grantes de bandos na prática das mais absurdas 
desordens.

Devemos para isto, em combinação com o po
vo lajeano e com instituições caritativas de am
paro á criança propugnar para levarmos avante a 
idéia da construção de um Abrigo de Menores, 
para a proteção das infelizes crianças, que não 
receberam a necessária educação dos seus subor
dinados.

Fazemos também um apêlo aos nossos gover
nantes, que atentem para êste aflitivo problema 
que domina a nossa cidade, auxiliando-nos da me
lhor maneira possivel, na cassação da imoralida
de do menor lajeano.

Edifiquemos um Abrigo de Menores em nos
sa urbe, e podemos considerar extinto o problema 
do menor transviado.

tribunal Regional Eleitoral
Eleitores inscritos até 30 de junho de 1958

Joinvile
Florianopolis
Lajes
Blumenau
Itajai
Rio do Sul
Tubarão
Criciúma
Laguna
Brusque
Palhoç i
Concórdia
Jaraguá do Sul
Curitibanos
Chapecó
Urussanga
Caçador
Porto União
Turvo
Joaçaba

26.940 
26 114 
23.812 
22 766 
19.111 
18 30 
16.200 
11.500 
10.141 
10. 61 
10.010 
9 914 
8 042 
7.841 
7 602 
7.433 
6.905 
6.605 
6 555 
5.551
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Patrício Bastos
Candidato que o PTB 
apresenta ao eleitora
do de Correia Pinto

Aviso aos associado
A partir de Agosto pro

ximo as mensalidade 
serão cobradas na base 
de cr$ 100,00 de acord 
com a ultima assembleia.

A Diretoria

Consorcio Real - Aerovías ■ Nacional
Horários dos seus vôos em nossa cidade,

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

Itijai - tuia ■ São Pilo e
Quarta, Sexta e Domingo às 8,45 hs.

—  AGENCIA: Praça João Costa ------

Tijucas 6.419 Gaspar 3 900
Indaial 6.158 Biguaçu 3.528
Canoinhas 6.000 Bom Retiro 3 495
São Francisco do Sul 5 83Ü Araquari 3.438
Guaramirim 5 606 Itaiópolis 3.348
Timbó 5.591 Piratuba 3.340
Taió 5.526 Nova Trento 3.181
Orleães 5.444 Lauro Muller 3.156
São Joaquim 5 407 Rio Negrinho 2.971
Araranguá 5 357 Seára 2 965
Rodeio 5.304 Xaxim 2.620
Videira 5.304 São Miguel D'Oeste 2.597
Mafra 4.918 Camboriu 2.357
Capinzal 4.737 Mondei 2 344
Xanxerê 4.580 Vidal Ramos 2.332
São José 4 523 Jaguaruna 2 323
Palmitos 4.484 Papanduva 2 145
Braço do Norte 4.353 Urubici 1.987
Campos Novos 4.344 Campo Alegre 1.681
Imarui 4.291 Herval D'Oeste 1 559
Ibirama 4 269 Tangará 1 469
Sombrio 4 152 Itá 1.451
São Carlos 4.145 Porto Belo 1 254
Presidente Getúlio 4.127 Dionisio Cerqueira 1.129
Ituporanga 4 047 Descanso 918
São Bento do Sul 3 883 |
Itapiranga 3 842 1 T O T A L 455.352

RONDA POLICIAL
Prisões de gatunos
Segunda feira a tarde na Es

tação Rodoviária, os soldados 
Dilermando Ferreira e Lauro 
Lemos Pereira do destacamen 
to policial, efetuaram a prisão 
dos indivíduos Plaulo Machado 
e José Domingos, refinados 
gatunos, autores de roubos nas 
cidades de Blumenau, Itajai, 
Rio do Sul e em Lajes.

Os larapios foram trancafia 
dos no xadrez, aguardando 
processos.

Outra prisão foi realizada na 
noite daquele mesmo dias nas 
proximidades do Cemiterio Mu
nicipal, quando foi preso o in
divíduo Mariuo Subtil de Oli
veira, autor de roubo de uma 
lona numa firma do Bairro 
Coral e de um extintor de in
cêndio da firma Comercio de 
Automóveis Tito Ramos S/A.

Morto conhecido jo
vem de nossa cidade

Foi encontrado morto na 
manhã de ontem nas proximi
dades do Rio Pelotas, fronteira 
com o Rio Grande do Sul, o 
jovem Antonio Alexandre Sou
za de 18 anos de idade, filho 
do Sr. José Paulino de Souza 
morador no Bairro do Morro 
do Posto.

A vitima segundo se supõe 
teria sido assas-inada com dois 
tiros, e o criminoso teria se 
evadido para o Rio Grande do
Sul.

•

O infeliz jovem residia na
quela localidade com um seu 
irmão de nome Walter Souza.

A policia já foi 
do fato e tomou 
providências.

cientificada 
devidasas

Nova Diretoria do Rotary Clube
Em reunião festiva re

alizada no Grande Ho
tel Lajes, e contando 
com o comparecimento 
de elevado número de 
rotarianos e convidados 
especiais foi empossado 
no último dia 5, a nova 
diretoria do Rotary Clu
be de Lajes, a qual fi
cou assim constituída: 
Presidente: Mauro Ner- 
bas; Vice Presidente: Dr. 
Wolny Delia Rocca; lo  
Secretario Dr. Alberto

Santos; 2o Secretario: Dr. 
Cleones V. C. Bastos; lo 
Tesoureiro: Ervin Marks; 
Diretor de Protocolo; Ro
dolfo Costa Netto; Dire
tores Sem Pasta: Mario 
Nabuco Cruzeiro, Dr. Ce- 
lio Ramos e Mario Var
gas .

Almejamos a nóvel di
retoria do Rotary Clube 
de Lajes, os nossos vo
tos de muitas felicidades 
no transcorrer de seu 
mandato.

Negocio de Ocasião
ü 1 etroleo Brasileiro S/A informa que encontra 

se a venda em seu acampamento em Correia Pinto 
constituído de 26 benfeitorias de madeiras, compreD 

endo _1 casas sendo 17 de 6x6 mts, 4 de 6x8 mts, < 
b barracões grandes.

Preço de ocasião. Tratar no local.


