
Firmado acordo PSD - PTB - PRP
Noticias procedentes de Florianónnii* h- 

d0 firmado um acordo político entre PSD m T ™ ?  si_ 
j próximo pleito. Em consequências dw i’/ í  * 1 RP para
senador Carlos Gomes de Oliveira panHm* i * * * S * **entendmientos o 
lançado à reeleição, terá o apoio do PSD e do PRP T  
a esta ultima agremiação indicar o sunlanto „ PRP’ cab<rndo 
pessoa de seu presidente, o sr Erico MuSer S f ,  reca' í / a
Lutarão juntos o pleito governamental de 1960 s^ndS ocandidato das fileiras do PSD. u’ samd0 0

0 ambiente político em Sta Catarina 
iamente definido. A Aliança Social Trabalhista“ 8 r™ebe“ P̂ a 
colaboração do partido do sr. Plinio Salgado, o que s S i c a  
ampla margem de vitoria, levando-se em conta q u e  o linado

governador Jorge Lacerda vencera as eleições com a dife
rença de tres mil e poucos votos e recebeu a votação maci
ça dos integralistas, de mais de quinze mil votos, que agora 
não mais irão para a Frente Democrática.

O candidato é um homem digno e capaz, tendo repre
sentado com brilhantismo o nossso Estado no Palácio Monro- 
e, o PTB está crescendo dia a dia, o PSD está desenvolven
do um esforço notável de arregimentação de seus filiados, 
e o PRP é uma agremiação de reconhecida disciplina. Uni
dos esses fatores não restará dúvida que o senador Carlos 
Gomes de Oliveira será eleito, e estará dado o] primeiro pas
so para a retomada do governo Estadual em 1960 das mios 
da U D N.
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Manifesto dos Catarinenses de Porto Alegre:

“Nosso apoio e para 
Brizola e Mondín”

«Não será com m anobras que conseguirão interferir em nossa 
livre decisão» — «O engenheiro Leonel Brizola nunca deixou de 
atender um filho da gloriosa terra de Anita Garibaldi» — Insta
lação de Comités Catarinense para apoiar os candidatos da

Coligação Populista _____

P. T. B.: Partido que mais 
cresce no Brasil

Diante das insistentes pu
blicações que surgem na im
prensa local envolvendo a 
coletividade catarinense ra
dicada neste Estado, julga
mos necessário, para evitar
i exploração que pretendem
lazer, definir públicamente
nossi posição perante os can
didatos às eleições de 3 de 
outubro próximo.

Em primeiro lugar, quere
mos dizer que não se justi
fica essa distinção que estão 
procurando fazer. Entre ca
tarinenses e gaúchos não há 
ucm nunca houve lugar para 
nenhuma idéia de separação, 
e muito menos ainda para 
intrigas. Vivemos, gaúchos e 
catarinenses, fraternalmente 
identificados. Nossas glórias 
e nossos problemas são co 
muns. Sómente os poucos di- 
v°rciados dessa realidade é 
('ue poderão engendrar pla
nos que visam incorapatibi- 
Zar 08 catarinenses aqui re- 
mdentes com a maioria da 
c.Pinião pública riograndense. 
‘ 08 condenamos essa tenta- 
wa e repelimos esse proces- 
°..<le angariar prestigio. . . 
NoS80 ap0j0 £ para LEO-

&DfNW!!0LA ° GU1D0
Nascidos em Santa Catari- 

a e aqui residente, cabe-
8 cumprir aqui, como bra- 

ii,eir°s> ° dever do voto.
Com 0 dever de votar, 

at)e-no8 também o direito 
„ f,8cdher livremente os 

ndidato8 de nossa prefe

rência. Foi no uso dêste di
reito democrático, que a nin
guém transferimos, que esco
lhemos e elegemos para o 
nossos candidatos a 3 de ou
tubro o engenheiro LEONEL 
BRlZOLA, o economista GUI- 
DO MONDIN e o professor 
GERALDO LINDGREN. E não 
será com manobras escusas 
que não viram outra coisa 
senão envolver nossos con
terrâneos numa intriga de
plorável e descabida, que 
conseguirão interferir em 
nossa livre decisão. Perde 
seu tempo quem se colocar 
a serviço dessa inglória e 
ridícula empreitada, pois não 
somos um rebanho que pos
sa ser conduzido e explora
do ao sabor de interesses a- 
lheios. Acima das explora
ções falam e são mais im
portantes os atos. O eminen
te prefeito Leonel Brizola 
nunca deixou de atender um
filho da glo r io sa .terr“ Hp Anita Garibaldi. Milhares de 
catarinenses encontraram nos 
serviços e obras da Prefei
tura de Pôrto Alegre o tra
balho que aqui vieram pro
curar com suas laminas.

Catarinenses ou gaúchos, 
uão podemos deixar de aa- 
mira? e aplaudir a notável 
administração que o• eng. 
Leonel Brizola vem realizan 
do na Prefeitura da Capitai, 
especialmente nos serviços 
dpPáirua nos transportes co 
letiv?s no asfaltamento de 
S  m  -Cinturão Verde, e

na construção de novas es
colas. É êie, como já o ha
via demonstrado na Secreta
ria das Obras Públicas, o 
administrador capaz, dinâmi
co, empreendedor e experi
mentado, cuja vitória a 3 de 
outubro representa uma ga
rantia de progresso e de fe
licidade para o Rio Grande.

Para finalizar, conclama
mos nossos conterrâneos que 
desejarem cerrar fileiras ao 
nosso lado e com a maioria 
do povo gaúcho marchar pa
ra a grande vitória d? 3 de 
outubro que levará LEONEL 
BRIZOLA ao governo do Es
tado. GUIDO MONDIN ao Se
nado da República e GE
RALDO LINDGREA àsuplen- 
cia do Senador, a se inscre
verem nos Comitês que pro
pugnam por essas candida
turas ou, se o preferirem, 
nos COMITÊS CATARINEN
SES de apoio aos nossos 
eminentes candidatos LEO
NEL BRIZOLA, GUIDO MON- 
DIN e GERALDO LINDGREN.

Segue-se a assinatura de 
200 pessoas e endereços de 
15 comités catarinenses.

Siga o símbolo de 
valor!
Peças e Acessó
rios «FORD» legí- 
ti rro£.

Enquanto outras agre
miações políticas perdem 
terreno e se desgastam, 
o Partido Trabalhista 
Brasileiro é o que mais 
evolui em todo o pais. Os 
principais comentaristas 
políticos teem como cer
ta um excepcional pro
gresso do partido de ‘Jo
ão Goulart a manifestar- 
se no próximo pleito. In
vocam para isso diversos 
argumentos, entre os 
quais o fato do PTB ter 
candidatos próprios em 
sete dos onze Estados 
onde se processarão e- 
leições para governado
res. São os seguintes os 
candidatos trabalhistas:

Amazonas: Gilberto
Mestrinho; Piaui: depu
tado Demerval Lobão;

Para Vereador

Domingos Valente 
Junior

Ceará: ministro Pareifal 
Barrozo; Bahia: deputa
do Romulo Almeida; Es
pirito Santo: deputado 
Floriano Rubim; Estado 
do Rio: vice-goveruador 
Roberto Silveira e Rio 
Grande do Sul: prefeito 
Leonel Brizola.

o

Como foi amplamente noti
ciado por este jornal, foi mor
to á tiros no dia 24 de janei
ro do corrente ano, o indiví
duo Irineu Calixto dos Santos, 
o qual havia assassinado na 
mesma data o Sr, Otávio Vai- 
láte, elemento trabalhador e 
de grande relações em nossa 
cidade.

Ontem num gesto, digno de 
verdadeiro demente o indiví
duo Pedro Calixto dos Santos, 
tio de Ir n -u estava desenter
rando o c rpo deste, no perío
do da tard.', quando foi sur- 
preadido em sua ação treslou
ca ia pela a gento do desta 
camento lo« a! Jardelino Nasci 
mento e [ elos soldad s Acari 
Lopes e Sérgio Almeida, In 
tcrpelado a respeito ( e sua a- 
titude, Pedro Caiixto declarou 
que sua finalidade ao desenter
rar o defunto, era levar o mes
mo para tirar fotograf a sua 
junto ao monumento do sau
doso Nereu Ramos; e em se
guida no local onde foi morto, 
para que o acontecimento pas
sasse a historia.

Edição de hoje:

áginas
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iH ík i S O C IA L
Fazem aoos hoje:

O Sr. Neleon Vieira da 
Costa: O Sr. Mario Ramos Lu- 
cena, funcionário da Prefei 
tura Municipal 

No dia 31:
A Sra. d. Terezinha, espo

sa do Sr. Clovis Rosa; A Sra. 
d Iracema Melegari, esposa

do Sr. Orlando Melegari, in- 
dustriali6ta nesta praça/

No dia Io de Agosto 
O Dr. Joâo Pedro Arruda 

Engenheiro Civil e Presiden
te do Diretorio /Municipal da 
União Democrática Nacional.

A tod s \OS aniversariantes 
os nossos cumprimentos,

L A G R I M A
CELESTE AURIA MASERA 

Quando nos foge a luz de uma esperança 
E algo de triste nosso ser invade,
Quando se extinguem dias de bonança;
De paz repleta, de felicidade.

Quando o que é triste volva á reletnbrança, 
Quando no peito temos ansiedade,
Uma lagrima vem serena e mansa,
Filha da neve, prima da saudade.

Lágrima pura, tênue, transparente,
Que traz consigo uma bendita calma,
Misto de belo, puro e |diferent«,

Por Deus mandada. E como nos acalma! 
Consolação do aflito e do indigente. 
Limpida gôta dos orvalhos da alma!

Crônica Médica
Falaremos hoje da peste branca que assolou o mun

do e ainda hoje continua a dizimar milhares de pessoas. 
Trata-se da tuberculose.

A tuberculose na sua forma pulmonar é uma doença 
social. Social tanto por suas causas condicionantes, como 
por sua6 causas consequentes.

Daí compreende-se que qualquer organismo com boas 
condições fisicas e hiegiênicas dificilmente será cometido 
por esta doença.

Sabemos que a hipoalimentaçlo, o trabalho excessivo, 
a vida insalubre e o esgotamento são fatores que não favo
recem o contágio e dificultam ao organismo,Jo aparecimen
to da doença tub°rculosa.

Sabemos que esta doença ocasiona graves prejuízos 
economicos, tais coroo, incapacida te para o trabalho, ho
norários médicos, despeia de medicamentos.

É fato conhecido que a tuberculose é uma das doen
ças mais mortíferas.

Convém 6aber que a mortalidade por tuberculose va
ria segundo os paises, regiões, ano, sexo, idade, profissão, 
raça e situação economica.

Citaremos Pangas, para termos uma idéia da importa
ção economica da tuberculose.

O homem é o único criador de riquesas, que as rea
liza por meio de seu trabalho. Portanto tem um valor eco
nômico.

Sob o ponto de vista economico existem na vida do 
homem 3 períodos. O lo periodo vai desde o momento da 
gestação até a idade de 20 anos aproximadamente (é o pe
riodo de consumo-alimentação, roupa e educação).

O 2o periodo vai de 20 anos até os 60 anos, (é o pe
riodo dp produção a produção sobrepassa o consumo). O 
3o periodo vai dos 60 anos até uma certa idade (é o perio
do social, novamente predomina o consumo).

Spn io assim a morte de um indivíduo no Io periodo ê 
a perda de capital invertido e no 2o periodo é perda de 
capital em produção e de utilidade futura.

Está devidamente estudado que a tuberculose ocorre 
com maior frequência entre os 15 e 40 anos. Fica assim 
comprovada a maior incidência de mortalidade-tubercnlose 
no periodo de produção.

Comprende-se agora, a extraordinária repercussão 
economica, verdad eiro flagelo social.

E, não fica sómentó nisto, pois além de que o faleci
mento de um tuberculoso é perda de capital invertido, em 
produção e de utilidade futura.

Resta ainda a sociedade a manutenção dêste indivíduo 
com assistência médica social de alto custo.

Continua >r 7 
Dr. Inaldo Mendonça

Para Vereador
Baile da Neve no S.C. 

Cruzeiro

Pedro Mfcno

Com grande brilho, foi r e a 
lizado no ultimo sábado 
SDort Clube Cruzeiro, o Baile 
da Neve, que contou com a 
animação do Conjunto Sinco
pado, dirigido pelo Maestro 
Renato Floriani.

Nesta noite foi realizada a 
eleição para a Rainha da Ne
ve, cuja escolha recaiu oh 
Srta. Selma Hermele, que to
talizou 1.300 votos, seguido 
pela Srta. Alice Antunes com 
1.229, e em ultimo lugar co- 
locou-se a Srta. Dulce Freitas 
cem 477 votos.

Neste grandioso baile do 
S.C. Cruzeiro, houve também 
o desfile de modas de diver
sas senhorita*, cabendo tam
bém o Io lugar a Srta. S e l
ma Hermele, seguido até o 
4o lugar pelas srtas. Lígia 
Pncinrlin. M aria  Neev Rosa e

Etelvina Ourioues, cujos tr 
je« mereceram também «m 
pios aplausos.

Assim está de parabéns 
S .a  Cruzeiro pela realizaeä! 
do Baile da Neve, cuja 
ciedade embora pequr-na, tem 
sabido proporcionar grandes 
acontecimentos sociais an< 
seus inúmeros associados
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f$sino de Advocacia
esiá fraco

0|s mil profissionais se reunirão na la. Con-
igjência Nacional Vão debater salario e

previdência — Nada de política
RlO, 26 (Ü.P.) — A insti- breve possivd. Isto porque 0 
,80 de um regime previ- S.T.E. eacontra-se num defi- 
n̂ciário para os advogados cit de julgamentos muito 

srasileir° e aproveitamento centuando o que prejudica a 
L  Caixas de Assistência no ação dos advogados cujos 
■fffuro social é um dos pro* constituintes tem processo na- 
ble(1,8S que serão debatidos quela côrte de justiç». Acen- 
P r cêrca de dois mil advo- tuou que o Supremo recebe 
Ljos Da Conferência Naclo- anualmente três a quatro mil 
'3I a realizar-se, no Rio, de processos que tem de ser 

' a. QCTÔtfr, F.d o nn» migados por apenas Onze jui
-pciai uu M wi— - r*----
osr. Alberto Barreto de Mel
lo secretirio-geral do concla- 
Tf. Acentuou que nenhum 
:ssunto de política ou religião 
(Piá debatido c que tôdas as 
t(;es discutidas deverão ter 
estreita ligação com o temá- 
fio e versar sôbre assuGto de 
ioterêsse profissional da clas-
ie.

A opinião do sr. Barreto de 
Mello: «A meu ver o proble
ma a remuneração mínima 
pari o advogado deve *er de
batido. Não podemos afirmar 
que a praposta de três vêzes 
o salário minimo da região 
dêva ser açeita, mas e uma 
sugestão».

Prosseguindo, disse o *r. 
Barreto de Mello que quase 
todos os Estados mandarão 
d“l*gados e representantes à 
Cenlirência. Sera a primeira 
> ser realizada era território 
nacional porém a Ordem es
pera programar outras a fim 
de propiciar maior estreita
mento de relações «nire os 
profissionais da advocacia. 
Disse quo ate o momento 
vinte teses já foram enca
minhas à secretaria. A seu ver 
ô de grande Importância para 
Selasse «A crise do Supremo 
tribunal Federal», cujo relator 
é# sr. San Thiago Dantas. 
Sôbre o assunto, disse o sr. 
“arreto de Mello que o pro
blema é realmente complexo e 
®erece uma solução o mais

Juizo de Direito da 2a. Vara da Comarca de Lajes, Santa Catarina

Edital de Convocação de Juri

tou, que os magistrados pro 
duzem muito, pois julgam 
diáriamente trinta a quarent 
processos. Mas mesmo assim 
são insuficientes para dar con
ta do volume de trabalho».

Prosseguindo, disse que ou
tro tema que será debatido 
com grande interêsse será o 
referente ao ensine da advo
cacia no Brasil.

Declarou: «A proliferação 
de Faculdades de Direito em 
regiões onde multas vézes 
faltam recursos culturais a fim 
de assegurar a formação de 
um bom advogado tem feito 
com que e nivel do nosso «n- 
sino baixe acentualmente. 
Umas das soluções seria a de 
obrigar ao bacharel egresso 
da Faculnade a se submeter 
a exames ou efetivação de 
um estágio (de dois por exem
plo) a fim de habilitá-lo ao 
exercício da profissão».

Finalizando disse o entre
vistado que as recomenda
ções aprovadas pela Confe
rência ssrão cumpridas pela 
Ordem ou comunicadas por 
esta ao pader público com
petente a fim de que sejam 
tomadas providências.

A instalação solene será 
no dia 4 às 20 horas, no au
ditório no IAPC (rua do Mé
xico n. 28), e as demais reu
niões serão realizadas na As 
sociação Brasileira de Impren
sa*

Mario Teixeira Carrilho
A  D V O G A D O

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

Wilma Machado Carrilho
—  M É D I C A  —

DE SENHORAS E CRIANÇAS

Edifício Armando Ramos 1 pavimento 

RUA CEL. CORDOVA 

Telefone Residência 288

O Doutor José Pedro Men- 
d-s de Almeida. Juiz de Di
reito da 2a Vara da Comar
ca de Laj 8, Estado de San
ta Catarina, na fórma da 
lei, etc.

FAZ SABER que foi desig
nado o dia vinte e cinco (2ô) 
do mês de Agosto proximo 
vindouro, às onze horas, para 
reunir se nesta cid de de La 
jes, a terceira sessão oniiná- 
ia do Tribu .a 1 do Juri da Co

marca, que funcionára em 
dias úteis suces-ivos, para 
, ulgamento dos processos 

reparados. E, que havendo 
procedido ao sorteio dos vin
te e um jurad s que deverão 
,ervir oa’  mesma sessão, fo 
ram sorteados os cidadões e 
senhoras seguintes: — ]o) An 
t mio de Castro Andrade, 2o) 
Ivanir Montenegro, 3o) Nilda 
Olinger Ribeiro, 4o) Paulo 
Wolui Broeriog, 5o) Cecília 
G. Krebs. 6o) Aid, Neves Go- 
doy, 7o) Oddio Ribeiro, 8o) 
Teimo Ramos Burger, 9o) Al
ba Rosa Couto, lüo) Helena 
\rruda Gamborgi, 11 o) |Maria 

Candida Ramos Neves, 12o) 
Ely Waltrick Caon, 13o) Leo
poldo Miguel Casagrande, 14o) 
Waschington Nicolau, 15o) 
Llbório Schweitzer, 16o) Ru
bens Almeida, 17o) Lauro An
tunes Ramos, l8o) Lourival 
Ramos Lisboa, 19o) Lourival 
Amaral, 29o) Epaminondas do 
Valle e 21o) Sebastião Ma
chado, todos domiciliados e 
residentes nesta cidade, sen
do que os nove primeiros, fo
ram sorteados de acordo com 
o art. 445 3o do C. P P., por 
terem sido dispensados nas 
sessões anteriores do corren

te ano. Todos domiciliados e 
residentes nesta cidade de 
Lajes. Todos esses cidadãos, 
bem como os interessados em 
geral, são por esta fó ma ci c- 
vidados a < omparteerem na 
sala das sessões rio Tribunal 
do Juri, Fdifirio do Forum não 
SÓ no c tado dia e hora, como 
no? seguintes; enquants durar 
as sessões, E para que che
gue ao e nhecimento de todos 
mandei passar o preseDte e- 
dital, que será publicado na 
imprensa local e afixado na

fó^ma da lei. Dado e passado 
nesta cidade de Lajes, aos 
vinte e quatro dias do mês 
de Julho do ano de mil no
vecentos e cincoenta e oito, 
(24/7/1958). Eu Helio Bosco 
de Castro Escrivão do Crime 
e Juri, que o datilografei, su
bscrevo e as8iao
José Pedro Men ies de A meida 
Juiz de Direito e Pr. si i «ne 
do T ibunal do Juri.

Hél o Bo co de Castro 
Escrivão d» Crime e L ri.

Reduz Hemorroidas Sem Operarão 
\ Ciência Anuncia Novo Tratamento
Cientistas americanos descobrem e provam 
uma nova substância cicatrizante que reduz 

as hemorroidas e faz desaparecer a dor
N o v a  Y o rk  (E special) — 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 
operação.

Em caso após caso, foi constatada 
e comprovada uma melhoria sur
preendente. A  dor foi aliviada de 
pronto, verificando-se ao mesmo 
tempo verdadeira redução ou re
colhimento das 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 com o 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 mundialmente famo
sa. O  FRP já está sendo larga- 
mente empregado com o cicacri- 
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 P rep a ra d o  H. Cada 
tubo vem acompanhado do res
pectivo aplicador. Basta pedir 
P rep a ra d o  H  — em tôdas as 
boas farmácias e drogarias.

Os fabricantes do P rep a ra d o  H 
têm tanta confiança no produto 
que, se o  Sr. não ficar inteira
mente satisfeito ccm  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  L td a .  
Caixa Postal, 400 —  Curitiba

5 I E M A E
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As máquinas de escrever Siemag possuem: 
v  regulador de toque 
v régua de marginadores 
v  ajuste de fita em 4 posições 
v  proteção de tipos 
v* apôio de papel
v  inserção regulável e automática do papel 
v  libertador de tipos 
^  mesa dc papel 
v  estrutura blindada monobloco

(2o/y/?G Ç á? C //T &

Porque dura mais! 
Porque cusla menos! 
Porque trabalha melhor!

I
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS: 

"«Organização Hélio Lida/'
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“Não acredito niuis <a>jj 
Ãdhemar de Barros» diz 0 

Sen. Lino de Matos
S PAULO — «Não acredito 

mais no político Ademar de 
Barros. O episódio da atual 
sucessão governamental mos-

GOIANIA — Chegou ao co
nhecimento da reportagem que 
o cabo José dos Reis, do des
tacamento de Rio Verde, en
contra-se prêso. nesta capitai 
por. haver feito ciente o presi
dente da República da verda 
deira situação dos vencimentos 
dos militares do Estado de 
Goiás Chamado pela coman
do Geral da Policia Militar o 
cabo confirmou a carta envia 
da ao chefe do Governo, sen 
do, então prêso. Embora em 
sala livre, o cabo José dos 
Ueis, encontra-se detido desde 
o dia 15 do corrente.

trou me, em toda a dura r 
lidade. que foram inúteis  ̂
vinte anos que o acomp.1nhe°- 
porque não me fiz compreen’ 
dido, e a êle de nada valera, 
os próprios sofrimentos» ® 
disse o Senador Lino de M, 
tos, em sua declaração escrita 
à imprensa, oficializando 0 seu 
rompimento com o chefe pes 
sepista. Revelou, ainda, ,,,Je 
intercedeu junto ao Sr Geiú- 
lio Vargas para nomear Ade 
mar interventor em São Pau 
lo

V E N D t-S L
Vende-se um terreno si

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

Tratar nesta redação

Prêso o cabo que 
escreveu ao presidente

Desembarque de locomotivas Diesel 
eletricas para a rede ferroviária

federal

Juizo de Direito da 2a 
Vara da Comarca de 
Lajes. Santa Catarina

Extrato de Edi
tal de praça:

O Doutor Jose Pedro Men
des de Almeida, Juiz de Di
reito da 2a. Van» da Co
marca de Lajes, Estado de 
Santa Catarina, na fórma da 
lei, etc.
FAZ SABER a quem inte

ressar possa, que, no dia de
zoito do digo, no dia dezeno
ve do corrente mês de Agos
to, as dez horas, o Porteiro 
dos Auiitorios, desta comar- 
ea, trará a público pregão de 
venda e arrematação; por 
quem mais dér e maior lance 
ofererer «lem da avaliaçío, o 
imóvel penhorado a Claro F. 
Cardoso, nesta comarca de 
Lajes, pira pagamento de im- 
post >s, selos e custas devidas 
a Fazenda do Estado, na exe
cução movida contra o m^s- 
DfiíO, estando os bens penho
rados avaliados por dez mil 
cruteiro. E, para que nin
guém alegue ignorância se 
passou o presente extrato, que 
será publicado na imprensa 
local, em ditamento ao edi
tal de praça, já publicado. 
Dado e passado nesta cidade 
de Lajes, aos vinte e quatro 
diao do mês de Julho do ano 
de md novecentos c ci 'côen- 
ta e oito (24/7/1958). Eu. Hé
lio Boscn d * Castm, Escrivão 
dos Feitos da Fazenda, que o 
datilografei, subscrevo e tam
bém assino.

José Pedro Mendes de 
Almeida

Juiz de Direito da 2a. Vara
Hélio Bosco de Castro 

Escrivão dos Feitos'da Fazenda

lòdas de 40 a 70 ano* de ida
de, passando a tração a va
por e representar menos de 
20% no parque trativo das 
estradas.

A substituição desse mate
rial obsoleto criaiá, por outro 
lado condições favoráveis a 
um aumento substancial na 
capacid. de global de trans
porte, além de realizar uma 
economia de lit) milhões de 
cruzeiro* mensais e dar um 
rendimento multo maior a 
seus vagões.

As 57 locomotivas que es
tão sen io deseuib»rcadas des
tinam à Rêde Mineira Je Via
ção (7), à Noroe-te (38) e à 
Paraná Santa Catarina (12); 
as parcel s resta tant* 8, to
talizando as 195 unidades, 
chegará» até o mê* de outu
bro próximo.

Entrega imediato

RiO, 26 — As primeiras lo
comotivas Diesel elétricas, 
adquiridas pela Rêde Ferro
viária Federal aos E.U.A. co
meçaram a ser desembarca
das, hoje no pier da praça 
Mauá. Tra»a-se da parcela ini
cial de 67 unidades da enco
menda de 195, por conta do

PARA VEREADOR

empréstimo de 100 milhões de 
dólares do Exitnbãnk.

A chegada das locomotivas 
Diesel elétrica permitirá o 
atendimento de uma d >s mais 
urgentes necessidades do sis
tema ferroviário nacional, vjs- 
to como as 2.570 unidades 
que constituem o parque de 
material d* tração das estra
das federais incluem 2,137 
maquinas a vapor com 30 a 
60 anos de idade, o que tor 
na praticamente impossivel 
realizar de modo satisfatório 
o volume de trafego ferroviá 
rio exigido pelo desenvolvi
mento da produção nacional, 
tanto agrícola como extrativa 
industrial.

A aquisição de 195 locomo
tivas Diesel elétricas possibi
litará como primeira vanta
gem, a retirada inicial de cêr- 
ca da 500 máquinas a vapor,

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 rendimentos ara, se
meia, gradeia, sega, puxa até 5 toneladas 
de carga e movimenta pequenas serrarias, 
moinhos, engenhos, etc.

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

Pora aquisição * serviço distes equipamentos, procure os concessionários em LAGES, SANTA CATARi? A :

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES G. S O S  S. 1
fcua Coronel Cordova, 439

3221

makrc-*.

I • «

Dois grandes "trabalhadci 
para a sua fazenda

0/fv■ /**
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Arco Ins
5a prra'na

Campeão da Copa 
Névio Fernandes---------

Suplantado oJJnião na final por 1 á 0 - Tento de Oáilo
Contando com o compare- 

cimento de um grande pú
blico, calculado em quaze du
as mH pessoas, foi disputado 
domingo á tarde no Velho Es
tádio de Copacabana, a Copa 
Névio Fernandes, fino trofeu 
a de grande valor moral, pois 
equivale a um título de cam
po varzeano.

A Competição foi vencida 
pela S.E. Arco íris, aliás de 
forma merecida, pois foi a e-

quipe que melhor seíapresen- 
0  « - Ä Ä «  lo

Em síntese a Copa Névio 
Fernandes, ofereceu os se
guintes números: 

lo jogo: Juventude 0 x Brus- 
quense 0, nos penaltes o 
Brusquense venceu na 3a 
série por 3 á 1.

2o jogo: Frei Rogério 2 x 
Popular 1, gols de Tiburcio e 
Assis (contra) para o Frei

Rogério e Cabral para os 
vencidos

3° jogo. União 0 x Avenida 
0: no6 pênaltis, o União ven 
ceu por 3 á 1 na 2a 6érie de 
cobranças.

4o jogo: Arco íris l x A- 
merica ü. tento assinalado por 
intermédio de lvandel.
5o jogo: Az de Ouro OxBrus- 
quenseO, na cobrança de pena
lidades máximas o Brusquen-

se foi o vencedor por 
na segunda série.

3 á 1

6o jogo: União 1 x Frei Ro
gério 0, gel marcado por De- 
zinbo de calcanhar.

7o jogo.- Arco íris 1 x Br s- 
quense 0. tento assinalado por

0 Atlético é o único líder 
da Segunda Divisão

’0 I
Teve prosseguimento domin

go pela manhã no Velho Es
tádio de Copacabana, o cam
peonato da segunda divisão, 
com a realização de duas 
partidas, a qual ofereceram 
os seguintes resultados: Pal
meiras 2 x Cruzeiro 1 e Po
pular 2 x Fluminenae 2. Estes 
marcadores refletiram com e- 
xatidão, o que foram o de
senrolar dos dois prélios, no
tando com certa surpresa a 
derrota do Cruzeiro ante o 
Palmeiras, já que o estrela
do gozava de um pequeno 
favoritismo.

No jogo preliminar foi 
justa a vitoria do Palmeiras, 
sendo que a sua diaoteira 
«oube usufruir de duas óti
mas oportunidades para a 
conquista dos seus teutos.

No primeiro tempo o Pal
meiras vencia por 1 á 0, gol 
anotado por intermédio de 
Roberto de cabeça aos 23’. No 
perio dofinal o mesmo Roberto

em idêntica cabeçada anotou 
o segundo tento periquito aos 
15’ sondo que Dieo descontou 
para o Cruzeiro aos 16’.

Os dois quadros jogaram 
assim constituídos: Palmeiras: 
Juarez, Moaçir e Vanei Vi
cente. Muniz e Gico; Plmio, 
Rob-rto, Florisnaldo, jJuveli- 
no e Lanchã >,

Cruzeiro: Ozaír, Alcides e 
Zé Otávio; Moscir, Juba e De
co, Jango, Geli, Vallu Adilson 
e Dico.

Na arbitragem esteve o Sr. 
Cicero Varela, com uma boa 
atuação, tendo 6Ído acertada 
a sua decisão emexpuisarde 
campo os atletas Juba do Cru
zeiro e Gico do Palmeiras.

No prélio de fundo o Flu
minense depois de estar ven
cendo por 2 á 0, deixou que o 
Popular realizasse uma sen- 
saciooal reação, e decretan
do o empate de 2 á 2.

Aldori abriu o escore para

Após a realização dos jogos da quarta rodada do cam 
»ato da segunda divisão, a classificação dos clubes dispu 
es, ficou assim constituído:

1® Atlético * pp

2o Popular 2 pp
2o Cruzeiro, Fluminense e Flamengo 3 pp

4o Palmeiras 4 pp

o Fluminense aos 44’ da la 
fase, escore com que en
cerrou este Deriodo

Na fase final, o mesmo Al
dori consignou o segundo 
tento para o Fluminense aos 
17’, tendo em seguida aos 19’ 
Hilmar decretado o lo tento 
do Popular, para aos 25’ Ze 
em bonita cabeçada anotado 
o tento numero dois para o 
Azul Amarelo do Bairro Po
pular.

Os quadros se dispuzeram 
em campo assim constituidor 
Fluminense. Nicodemus, Ne- 
reu e Reny: Ulisses, Aldori e 
Hilário; Caon. Celio, Machado 
Ferias e Vitor

Popular: Anildo, Reni e Ju- 
lião, Marquinhos, Lino e De- 
merval; Walter, Ze, Tulio V i
tor e Hilmar.

Como arbitro funcionou o 
Sr. José Reali com uma ma
gistral atuação.

Esportista!I
- -Para Vereador -

m m m m

Na Câm ara Muni
cipal saberá defen
der a  altura os in
teresses do esporte 

lajeano

iote medio de Odilo.
8o jogo: finalist®, o Arco I- 

ri6 derrotou o União por láU. 
contraate consignado aos 2' 
da segunda fase por Odilo.

Durante o torneio, os 9 
clubes alinharam os seguintes 
elementos:

Juventude: Deco, Enio e An 
tomo, Oride, Arh e Wilson, 
Rogério, Tão, Wolney, Bagun
ça e Martelo.

Popular: Antunes. Medeiros 
e Assis; Mauro, Sebaatião e 
Adair; Cabral, Valdo, Hermi- 
nio, Cristiano e Alcebiades.

Avenida: Dilermando, Egon 
eJoão Pedro; Folster, Nereu 
e Rignel; Antonio, .Bandeira, 
Luiz, Dorival e Santo.

America: Dirceu, Alceu e 
Jorge; Batisia, Francisco e 
Mario; Pedrinho, Walter, Gi- 
no, Orlando e Marino.

Az de Ouro: Adilio, Celio 
Juarez; Tião, Chico e Reni 
Edmundo, Darcy, Derlito, Ze- 
ca e Ivo.

Frei Rogério: Claudio, Ro
gério e Milton, Alecendor, De
co e Haroldo (Boi); Alceu, A- 
merico, Tibureio, Guido e Ci- 
zo (Garcia).

Brusquense; Sebastião, Vi
cente (Zequinba) e Moacir, 
Luiz, (Vicente) Juba e Aloisio; 
Mdrio (Amo) Ivo, Pinto, Can- 
dinho (Adilson) e Moreira.

União: Zanotto, Etevaldo, e 
Pocai; Dadá, Hamilton e Ar- 
tenis. Sartor, Zú, Eloir, Dezi- 
nho e Ervino.

Arco íris: Adolfo, Stuart e 
Zé Otávio; Zecbini, Irineu e 
Brasil; lvandel Jango, Carli-
bos, Gallino e Odilo, O Tor

neio foi arbitrado pelo Sr, 
José Reali com um otimo tra
balho.

Ao final do torneio o Aj'Co 
Iris, recebeu solenemente a 
Copa Névio Fernandes, pepsi- 
ão em que falaram o patrono 
da competição e os atjçtas 
Carlinhos do Arco íris e pe- 
zinho do Uniio.

m r
Flamengo x Atlético 
Cruzeiro x Fluminense

"AQUI ESTAMOS NOVAMENTE

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

caminhonetas perua e forgão jeepes
revendedores autorizados para

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

Geral lê  Petas e Maquinas Lida.
Rua Cel. Otacilio Costa, (fundos jardim Vidal Ramos)

Conheça seu DKW visite GERAL DE, PEÇAS E MAQUINAS Ltda. 
e solicite o plano de pagamento em prestações.



Violento desastre de caminhão em
Correia Pinto

Perdeu a vida a Sra. d. Deolicia Athayde W altrick
Ontem a tarde nas proximi

dades do distrito de Correia 
Pinto, verificou se um violen
to desastre de caminhão, quen- 
do perdeu a vida a Sra. D. 
Deolicia Athayde Waltrick, es
posa do Sr. Sebastião Waltrick 
Farias, Sacristão da Catedral 
Diocesana.

A vitima em companhia de 
outras pessoas da familia Tu- 
bes, se dirigia para a região

dc Correia Pinto numa caçam
ba do Segundo Batalhão Ro
doviário, dirigida pelo motoris 
ta de nome Aurino

Em determinado local da 
quela estrada de esfalto. a ca 
çamba chocou se contra um 
caminhão dc transportes que 
estava parado na estrada

A Sra d Deolicia que via
java na cabine, junto com uma 
criança que trazia ao colo e

mais uma senhora Tubcs 
teve morte instantanea. en
quanto que a criança nada so
freu

As outras pessoas que via
javam na capota, receberam 
ferimentos de alguma gravida 
de.

A vitima era pessoa de gran
de amizade em nossa cidade, 
deixando 16 filhos, além de 
diversos irmãos.

~Será inaugurada no proxi
mo dia 2 de Agosto, ás 17 
horas na cidade de Brusque 
neste Estado, a 8a Exposição 
Avicola-la Intermunicipal, 
sob o patrocínio da Socieda
de Avicola 12 de Julho da
quela cidade.

Este conclave se reveste 
de grande importância, já 
que concorrerão ao mesmo, 
além dos criadores daquela 
zona, avicultores dos demais 
municípios vizinhos.

Serão aproximadamente 50 
gaiolas, abrigando aves de 
todas as raças existentes no 
Estado, desde as mais apri
moradas até as mais sugesti-

PARA VEREADOR

Patricio Bastos

Candidato que o PTB 
apresenta ao eleitora
do de Correia Pinto

vas, estando incluídas neste 
espaço faisões reais, marre
cos de Patagônia, Sedozas do 
Japão etc.

No local da exposição será 
proporcionado aos visitantes 
a venda de 5.000 pintos, óvos 
para incubação, livros técni
cos e” medicamentos.

Como convidados especiais 
deverão estar presentes o Sr. 
Governador do Estado ou o 
seu representante o ilustre 
Secretario da Agricultura Dr 
Celso Ivan Costa, autoridades

De conformidade com as 
instruções do Tribunal Supe
rior Eleitoral, terminou a 24 
do corrente o prazo 'para os 
pedidos de transferência de 
títulos. Portanto, nenhum e- 
leitor poderá, no pleito de 3 
de outubro, transferir-se pa
ra votar em outra localidade 
que não seja aquela em que 
está qualificado.

Para os pedidos de segun
das vias, o prazo encerra no 
dia 4 de agosto. As segundas 
vias requeridas deverão ser

estaduais, representantes do 
Presidente da Republica e 
Ministro da Agricultura, Re
vista Chacaras e Quintais, e 
outras pessoas de destaque 
ligadas ao acontecimento.

Esta exposição avicola 
estará aberta a visitação pú
blica até o proximo dia 15 
de agosto.

Este jornal recebeu um a- 
tencioso convite para estas 
festividades, o qual muito a- 
gradece.

expedidas até o dia 14. Na 
mesma data deverão estar 
prontos para entrega todos 
os títulos eleitorais.

No dia 3 de setembro fin
da o prazo para retirada dos 
títulos decorrentes de pedi
dos de inscrição, segundas 
vias e transferências. Os e- 
leitores que até essa data não 
tiveram retirado seus títulos, 
perderão o direito de fazê- 
lo, ficando assim impossibili
tados de votar no próximo 
pleito.

■ ■ -

M o r  Sá Tiooto
t

RIO — O Sr. Sá Tinoco, que 
desde 1946 representa o PSD 
fluminense no Senado Federal, 
acaba de desligar-se do parti-

á d i p - s t  do PSD
do. Ele vai apoiar a candida 
datura do sr. Roberto Silveira 
ao govêrno do Estado e, in
gressará no PTB.

Segundas vias dos títu
los eleitorais só até 4 de 

Agosto

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

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

Para b ja l • E o r ila  • Sâo Paolo e 1 :
Quarta, Sexta e Domingo às 8,45 hs.

--------------------- AGENCIA: Praça João Costa --------- ------------

DECIDIU O T.S.E.

Inefegiveis os parentes 
até segundo grau dos 

governadores em 
exercicio

RIO — Respondendo a uma 
consulta do Partido Social Pro
gressista, o Tribunal Superior 
Eleitoral decidiu que parentes 
até segundo grau dos governa 
dores dos Estados) em exerci
cio, são inelegíveis, mesmo que 
concorram pela primeira vêz à 
deputação estadual e ainda 
que as respectivas Contitui- 
ções silenciem a respeito.

N. da R. do Correio do Po
vo — Como se sabe, o sr. Léo 
Mazzini genro do governador 
lido Meneghetti. foi incluído 
na chapa do candidatos à de 
putação estadual, pelo Partido 
Social Democrático. Em conta
to com o sr Hélio Calomagno 
presidente do PSD, informou- 
nos s.s que. realmente a con
venção partidária homologara 
a candidatura do sr. Mazzini e 
já estavam prontos os docu
mentos que destruiriam o pe
dido de registro de sua candi
datura.

A reportagem esteve tam 
bém com o desembargador 
Crisanto de Paula Dias. presi
dente do Tribunal Regional 
Eleitoral. Esse magistrado to

mou conhecimento dos term, 
do telegrama acima declar̂  
que a decisão do TSE era taU 
Xativa e vinha aliás, confir
mar o seu ponto de vista par. 
ticular. Em tais condições a 
sr. Léo Mazzini apresentado 
em segundo gráu com 0 g0. 
vernador do Estado, não pode 
ria ser candidato à deputação 
estadual. Dis-e, outrossim, 0 
presidente do TRE, qUe, de 
resto, não dera entrada na 
Justiça Eleitoral o pedido dc
registra daquela candidat ra. 
Houvera, isto sim, uma co sul. 
ta do PSD, em termos 4,ea ri
cos, se era elegíveis os paren
tes até segundo gráu de g0- 
vernadores de Estados. Nessa 
oportunidade, a maioria do 
Tribunal concluirá que 'a ine 
legibilidade só se verifica na 
esfera federal.

Essa manifestação contu. 
como se infere u ) de p 
que publicamos ar.mi, 
poderá prevalecer, de vez 
a decisão do Tribunal Su 
Eleitoral é clara, especí. 
terminante
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Realizada mais uma 
mesa redonda

Presidida pelo Sr. Mario 
Augusto de Souza, Presiden
te da Associação Lajeana de 
Assistência aos Menores, foi 
realizada na ultima segunda 
feira, ao microfone da Radio 
Clube de Lajes , mais uma 
mesa redonda abordando o 
importante problema do me
nor em nossa cidade.

Alem do Sr. Pompeu Saba- 
tine, Juiz de Paz, do Sr. Gui 
Porto Lucena, Presidente da 
União Lajeana de Estudantes 
e de vários comissários de 
menores, esteve presente a 
esta mesa redonda, como 
convidado especial, o Sr. Dr. 
Cleones Velho Carneiro Bas
tos, acatado engenheiro atu
almente residindo em Rio do

Sul, e que como bom Rota- 
riano fez recentementa uma 
viagem aos Estados Unidos.

Nesta mesa redonda, o Dr. 
Cleones Velho Carneiro Bas
tos, teve oportunidade de re
latar diversos pontos relaci
onados com a juventude a- 
mericana, sintetizando os 
meios necessários, que o a- 
mericano utiliza na educação 
de sua mocidade.

Para as próximas semanas, 
deverão estar presentes as 
mesas redondas alguns can
didatos á diversos postos e- 
letivos, abordando as diver
sas questões relacionadas 
com o menor abandonado dc 
nossa urbe.

Aliança PSP-PTB em vários
Estados

-----* 1 v*v' ^uciuar ae
formalizará seu apoio á 
datura Lutero Vargas a< 
do Federal. Ademari 
Trabalhistas marcharão 
portanto, em São Paul 
Grande do Sul, Estado 
e Distrito Federal, afo 
outras unidades de mei 
pressão eleitoral.

Para Deputado 
Estadual

Vote em

Evilasio N. Caon
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