
Ano
DIRETOR - GERENTE" 

JQS£ P. BAGGIO HEDATOR - CHEFE
m a io  Fernandesínandes i LA G E S, 6 de A g o sto  ds 1958

Trabalhismo
Redação e Oficinas 

Ria Marechal Deoiarj 294
KONE

:í 77 | N*60

co- 
presen- 

escolha da

piretório fe m in in ojfa próxima sexta feira se- 
realizada uma importante 

feunião para a organização a0 Diretório Feminino do 
partido Trabalhista Brasilei- ^  Xo último pleito a equi
pe feminina do PTB teve a- 
paçâo brilhante e destacada, 
oonstituindo mesmo um dos 
elementos de destaque na 
litória então alcançada. O 
local da reunião de sexta- 
liira deverá ser divulgado

programa da próxima râ chegar ao Tanque pelas
r r oHaP 7rarín  ̂ *  h0*ra nove hora8’ regressando lo i  está fixada. 7,30 da noite, go após o comicio para Ca 

gelamos a todas as senho- pão *'a todas as senho- 
ipg e senhoritas trabalhistas 
tara que estejam atentas e 
possam comparecer. É indis
pensável o comparecimento 
|as representantes dos bair- 
eos, especialmente as senho- 
tis dos companheiros dos 
diversos Diretórios.

Chegou o Dr. Aron
De sua viagem ao norte 

do pais regressou nosso com
panheiro Dr. Aron Kipel. 
Candidato a vereador pelo 
distrito de Anita Garibaldi o 
conhecido clinico já esteve 
neste último fim de semana 
em campanha eleitoral no 
•eu reduto, de onde trará 
expressiva votação.

Convenção dia 16

No próximo dia 16 será 
realizada a convenção mu
nicipal do PTB. Estarão pre- 
aentes representantes de to
dos os distritos e dos bair
ros. Desde já  convidados a 
todos os companheiros para 
essa importante concentra
ção trabalhista, que deverá 
contar também com o com
parecimento do Dr. Dael P i
res Lima, candidato a depu
tado federal.

0 Senador Carlos G o
mes em Lajes

Em visita a seus correli- 
fionarios deverá chegar a- 
®anhã a esta cidade, o Se
nador Carlos Gomes de Oli- 
Teira, candidato a reeleição 

Palácio Monr >e.
Aquele alto l i l j r  petebista 

deverá permanecer em nos- 
88 cidade a té  a próxima 
8exta feira.

Comicio hoje no 
Tanque

0 Partido Trabalhista Bra- 
•tleiro iniciará hoje a sua 
Propaganda pública no inte- 
*°r do município, com a 
realização de um importan- 
8 comicio na localidade de 
‘ anque, distrito de Cerro 

Sro. Estarão presentes di- 
ersos lideres petebistas, in- 
usive o vereador Evilasio 

:*0n> candidato a deputado 
®*tadual, o sr. Antenor Va

i ela Ubaldo, candidato a ve
reador, o sr. Salvador Pucci 
e outros. Será o primeiro 
micio trabalhista da 
te campanha. A 
localidade de Tanque para
‘L ake f Ura da Pr°Paganda 
petebista será uma homena
gem aos valorosos compa
nheiros de Cerro Negro, em 
especial ao dinâmico chefe 
ütavio Fagundes da Silva - 
Tavico, qne espera fazer o 
PTB vitorioso na sua urna. 
A  caravana da cidade deve
rá chegar ao

Hof# a organização do 
Diretorio de Capão 

Alto

a organização do
do PTB de Capão

Conforme vimos divulgan 
do, está fixada a data de ho 
je para 
Diretorio
Alto. Em busca de uma po
sição no interior, o PTB, que 
hoje já não mais é somente 
um partido de cidade, e está 
conquistando sobretudo o 
eleitorado agricola, comple
tará em Capão Alto o ciclo 
de sua organização distrital. 
No preparo da organização 
percorreu o distrito o nosso 
companheiro Cesar Ribeiro, 
um dos baluartes da arregi- 
mentação trabalhista, que es
teve na semana passada na 
zona de Santa Terezinha e 
Encruzilhada e ontem em 
Santo Antonio do Pelotas e 
lacalidades vizinhas. A im
pressão colhida por aquele 
companheiro, que teve cm 
sua companhia o candidato 
Julio Nunes, é a mais pro
missora. A reunião para a 
organização do diretório será 
feita entre uma e duas horas 
da tarde, isto porque deverá 
estar presente o vereador 
Evilasio N. Caon que, no pe
ríodo da manhã fará um co
micio em Cerro Negro. Já 
desde hoje estará em Capão 
Alto uma comitiva do Dire
tório Central, representado

Marcha
por seus mais destacados li-] 
deres.

O Sr. Marcelino Alves 
Ferreira fixou residên

cia nesta cidade

Fixou residência nesta ci
dade o companheiro Marce
lino AlveTs Ferreira, presi
dente do diretorio do PTB 
de Anita Garibaldi, que irá 
entretanto fazer toda a cam
panha eleitoral na sua zona, 
onde desfruta de largo pres
tigio.

Visitaram a Sóde do 
PTB i

A séde do Partido Traba
lhista Brasileiro, sito á rua 
Hercilio Luz, 292 tem sido o 
local de encontro dos lideres 
trabalhistas de todo o Muni
cípio. Frequentemente os di
rigentes do interior vem es
tabelecer contato com a che
fia geral. Ontem estiveram 
em contato com o presidente 
José Baggio e com o candi
dato Evilasio Caon, os com
panheiros: Mario Coelho de 
Oliveira, presidente do Dire- 
retório do Serrito, Antonio 
Carlos Pereira dos Anjos, 
secretário do mesmo, e o 
candidato a vereador Osni 
do Amaral Neto; assim como 
o candidaio Antenor Varela 
Ubaldo e o lider Salvador 
Pucci, que ainda se encon
tra nesta cidade.

J K cumpre - as metas 
de seu governo

Para Deputado 
Estadual
Vote em 

Evilasio N Caon

Este Jornal circula 
duas vezes por sema

na às quartas e 
Sabados

O govêrno que o Par
tido Trabalhista Brasilei
ro ajudou eleger, com a 
vitória espetacular de 
Juscelino e Jango, con
tra os reacionários, em 
55, está cumprindo o 
grande programa que 
traçou, executando fiel
mente as metas a que 
se propôs. Dizem os de
magogos da oposição que 
a construção de Brasí
lia é Inoportuna e que 
está paralizando outras 
obras em todo o pais. 
Além de oportunissima, 
a mudança da nova ca
pital federal, em nada 
tem entravado o desen
volvimento de outras re
giões. Não precisamos ir 
longe, basta olharmos 
para a BR-36, a chama
da estrada do trigo, em 
avançado andamento em 
nosso município. Quem 
tiver a preocupação de 
ir até São José do Ser
rito verá os serviços de 
terraplanagem, diversas

pontes já feitas, inclusi
ve a sobre o Rio Ca
noas, com mais de du
zentos metros de com
primento, a ser inaugu
rada em dezembro. Para 
isso nosso companheiro 
João Pontes, chefe da 
construção, trabalha dia 
e noite porque Juscelino 
quer a ponte entregue 
naquele mes. A variante 
Lajes Pelotas está adian- 
tadissima, bastando sa
lientar que os serviços 
de pavimentação asfalti- 
ca já foram iniciados na 
localidade de Lageadinho, 
e também a nova ponte 
sobre o Rio Pelotas La- 
geano: lembra-te que o 
PTB foi o primeiro a 
desfraldar a bandeira JJ 
por que sabia que o 
grande presidente, que 
tem como fiador e ava
lista de sua administra
ção o herdeiro de Getu- 
lio Vargas, o Dr. João 
Goulart, cumpriria o que 
prometeu ao povo.

Expressiva carta de D. Vi
cente Scherer arcebispo de 

Porto Alegre ao prefeito 
Leonel Brizola

Conforme noticiamo hás 
poucos dias, o prefeito Leo
nel Brizola, assinou decreto 
concedendo à Catedral Me
tropolitana um auxilio de Crí 
2.000.000,00 atendendo desta

PARA VEREADOR

_  CONVITE —
trução e do Mobi doreg1' m geral para a sessão pu- 
s o c i a d o s  e os bj ^  na próxim[1 quinta-feira, dia 7, às 
blica que fará ^  noite), no Centro Operário de Lajes, 
19,30 (sete ,e „ ue à entidade a carta de reconhecimen-
r t n V c a f e  "pedida pelo Exmo. Sr. Ministro do Trabalho, 
deputado Fernando Nobrega.

ass. Epitacio da Silva Borges 
Presidente DR. ARON KIPEL

forma á solicitação que lhe 
havia sido formulada em car
ta pelo Arcebispo d. Vicente 
Scherer. Agradecendo o ges
to do governador da cidade, 
aquele prelado acaba de di
rigir ao sr. Leonel Brizola a 
seguinte carta;

“ limo, Sr. Dr. Leonel Bri- 
zsla, DD. Prefeito de Porto 
Alegre. É me grato apresen
tar a v. s. a expressão do 
meu sincero reconhecimento, 
pelo auxilio de dois milhões 
de cruzeiros que acaba de 
conceder pelo decreto n. 
1.585 às obras da Catedral 
Metropolitana. Tenho a cer
teza de que este ato admi
nistrativo merecerá os aplau
sos não só da população ca
tólica mas de todos os por- 
toalegrenses e riograndenses 
jnteressados pelo progresso 
e o embelezamento da capi
tal que terá na majestosa 
construção da catedral me
tropolitana uma vez concluí
da um dos seus mais belos e 
significativos edificios públi
cos e monumentos. Queira 
aceitar, senhor Prefeito, a 
renovação dos meus protes
tos de alta estima e consi
deração” .
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Crônica Médica
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Defenda-se da Tuberculose
Como já foi dito a tuberculose é uma das doônças de 

maior importância social e econômica.
Ficou esclarecido que a sua mortalidade afioge o maior 

gráu na idade em que os indivíduos estão em maior pro
dução.

Devido ao seu grande contágio e mesmo para a ingir 
a sentença mais vale prevenir do que curar - a luta con
tra a tuberculose não atingirá o ideal se a profilaxia não 
atingir o seu rnaximum.

Pergunta-se, como proceder?
Por meio da educação popular, do ensinamento da-' 

medidas higiênicas, da vacinação B.C.G.. do exame ahreu- 
gr&fieo e do tratamento do tuberculoso, teremos lutado con
tra esta doença com eficiência.

Porém não basta descobrir o indivíduo tuberculoso. É 
necessário que as^im acontecendo, ê9te iudividuo doente, 
receba o tratamento de que necessita. O contrário distu 
seria prejudicial.

O que poderá acontecer a uma pessoa que vai ao 
centro de saúde e de lá fica sabendo que está tuberculo
so? Não pode custear o seu tratamento. Não pode traba
lhar. Sabe que a saúde es á comprometida. Tem familia e 
o problema econômico da familia?

Caberá a nós homens, caberá a sociedade a respon
sabilidade por est“ 6 f o tos.

Nós p ideremos construir o nosso bem estar.
Portanto a ajuda e comprensão de todos'para a redu

ção destes caso* é um dever sagrado. ”*-22
Contribua e apoie a construção de hospitais, abrigos, 

centros de saúde. Esta contribuição e apoio pessoal podará 
lbe servir mais tarde de umi forma ou de outra.

É util a kitura e aplicação de qualquer conselho so
bre higiene. Um doente a menos deverá ser o nosso lema 
em qualquer situação. -----: j g  ,

Aplique no caso presente os conselhos que ,a saúde 
publica pede e ensina. Faça uma radiografia dos pulmões 
pelo menos uma vez ao ano. Procure no posto de saúde 
de sua localidade informações sobre a vacina contra a tu
berculose, 8.C.G.) ^ 2

E finalmeote nesta luta contra a tuberculbse, tenha 
cuidado com alimentação e o repouso.

Uma boa alimentação diariamente, como também um 
repouso adequado são fatores positivos para lutar contra a 
tuberculose.

Finalmeote, como diz HOFBAUER, mais salário, mais 
pão, menos tuberculosos.

Dr. Inaldo Men lonç a

E êle volta agora. . . dá a última pitada. 
Já é hora, toca a dormir.
E dorme. . . um sono mole, 
bom, suave.

1 om anjos e fadas o matuto sonha?
Não. . . em seus sonhos vê:
A vata «Verde». . . a plantação de arroz e o

milharal,
em flor.

VENHA VER, NA
ELETROLÃNDIA

os últimos modelos de 
ròdios e radiofones PHILIPS

FIDELIDADE • NG t120 
CAIXA ACÚSTICA PARA 
OS TONS GRBVES

T  PROJETORES DE TONS AGUDOS |

Ganhe 
ôste modêlo

117-U

FR 676-A
RADIOFONE BI-AMPU 
ALTA FIDELIDADE
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ÍH d a  S O C ID L
Sinfonia Cabocla

César V. Ouriques

O homem casado, a tardinha volta. . .
Enxada ao timbro. . . feliz, assobianid.
A mulher o espera, 
no humilde lar.

Na gamela rude, lava seu corpo.
Toma café. . . com farinha 
Sai pro terreiro, 
fuma um palheiro,

E pensa, pensa bastante até. . .
— Pelo jeito o inverno vem cêdo, nêste ano.
—  A vaca «Verde», cada vêz pior, 
é uma desgraça.

E o caboclo sai, em pensamentos. . .
Vai ao curral. . . à plantação de arroz.
Vê o milho tão crescido, 
orgulhoso, ondeante.

ANIVERSÁRIOS
Pazem anos hoje:

Q Sr. Osvaldo Lenzi; o me
nino Rogtrio, filho do Sr. Ot<- 
vio Cordova Ramos; o Sr. 
Antonio Poroski, funcionário 
-ta Agencia Varig.

No dia 7

A sra. d. Luizita, espose d<> 
Dr Alberto Santos, diretor 
do l.aboratorio de Defesa 
Animal.

No dia 8:

A era. d. Juvina, esposa do 
Major Boaventura Lopes Pin
to de Arruda; A sra. d. Anto- 
uia Correia, eepo6a do Sr. 
BernardinoCorreia, residente 
em Painel. A todos os ani
versariantes os nossos cum
primentos

Todo brasileiro natd. de 
idade compreendida entre ' 
e 24 anos referi la & data 
da mat icula. e qu«. «eteja 
em dia com suas obrigações 
militares, poderá ‘,®nl,lJ“ t“ r 
se à matricuia na Esc la de 
Sargentos das Armas. Os re
querimentos deverão ser en
tregues no Corpo de Iropa

mais próximo ria localii 
em que residir o candi 
de I o a 24 de Agosto & 
res detalhes a respeito 
inscrições encontram a 
posição dos interes6adoj 
Seção de Operações e 
trução do 2o Batalhão R 
viário.

Concurso Rsi do Radio c 
Regido Serrana

Patrocinado pela Radio 
Clube de L*jes. e em bene- 
f.rio do Natal da criança p 
bre de Lajes, está sendo rea
lizado em nos>a cidade 
Annriiron rtn Rei do Radio da

Estão competindo neste i 
curso diversos artistas dn 
la po miar emissora, esta 
até o momento liderani' 
mesmo o artista Távora 
vi^r, seguido por Tito Oli 
ra.
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;resce veriiginosamenie a popula
ção de Brasilia

conta 29.000 habitantes — Na nnvft „ i
exercem atividades renumtr^daf “  mÍl peS3° as

da
Rio, (Agência Nacional) - 

. úro crescimento demo
l o  à razão de 2.000 pes- 
45 por mês, Brasilia, a fu- 
nr» capital do pais, já apre- 
“ „ u m a  população de 

alnas. Para que se 
melhor ideia sôbre o 

Lnenlo da população local, 
«st* acentuar, que de julbo 

K março do ano proximo pas- 
t jo  o Dúmaro de habitantes 
L, n o vs  capital aumentou de 
t g 23 para 28.804 incluindo 
|52t pessoas em transito, fato 
l!gfr evala um aumento de 
jjibitantes bam conaiderável, 

|ou sejam 15.981 pessoas em 
aenos de oito meses.

Mostrando-se semelhante a 
f muitos centros pioneiros, Bra
sília apresanta uma alta pro- 

Iporção de homens, (70%) o 
Lie muito bem se esplúa por 
fjrçs das tarefas do desbra- 

I nmeoto que ali estão sendo 
| realizados, o que obvia mente 
só pode ser feito pelo braço 
aasculino. De acordo com a 

[previsão dos técoicos em as- 
nntus de migração e coio- 
aizaçio, a futura capit il do 
Brasil, depois de c?ncluida 
N8 csnstrução, passará a fi- 
garar em situação idêntica de 
outros centros, ocorrenno no 
eno a predominância do sexo 
teminino, que atualmente re

presenta apinas 30% 
pulação. po- 10 193 pessoas são estudantes, 

donos de casa e inativos.

Cumpre salientar que na 
nova capital, lato excepcional 
em nosso país em 10 pessôae, 
6 exercem atividades remune
radas para o sustento de 4 
que não as ex rcem, e no 
conjunto da popuiaçãi brasi
leira a proporção, que é das 
mais baixas do mundo, é de 
3,3 pessoas economicamente 
ativas para 6,6, dependentes.

Além dessas observações 
Brasilia, ainda apresenta uma 
peculiaridade, que também se 
relaciona com o piosti- 
rismo, a qual revela-se na ele
vada proporção dos haòitan- 
tantes econômicamente ativos.
Cerca de 60% da atual popu
lação na área urbana do ter
ritório, 13 467 pessoas exercem 
atividades remuneradas, en- 
quanto os 40% restantes, isto

Associação Profissional dos Em p re g a 
dos Vendedores e V iajan tes do 

Com ércio de Santa Catarina
Edital de Convocação

A ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS EMPRE
GADOS VENDEDORES E VIAJANTES DO CO
MÉRCIO DE SAN TA CATARINA, convoca seus 
associados para uma reunião plenária, a realizar- 
se dia 16-8-58, terça-feira, no Clube Princeza da 
Serra, ás 15 horas, com a seguinte ordem do dia: 

Discutir e votar a transformação desta Asso
ciação em Sindicato.

Lajes, agosto de 1958 
Ass. Sebastião Pinto - Pres.

Agilio R. de Lima - Secr.

Recursos para pesquisas 
sobre Pciiomielite

Rio, (Agência Nacional) - 
Mais cinco milhões de cruzei
ros foram destfoados pelo Mi
nistério da Saúde ao Instituto 
Adolpho Lutz, sediado em São 
Paulo e mantido pelo Gover
no do Estado, para a amplia
ção do plano de investigações 
e pesquisas cientificas relati
vas á poliomolite e outras 
modalidades de viroses. O au
xilio agora concretizado, à 
base de dotação orçamentária, 
foi efetivado por meio de um 
convênio assinado nesta capi
tal, pelo titular da Pasta' da 
Saúde e o diretor do Institu
to Adolfo Lutz.

A contribuição aaentada no 
documento, de 5 milhões de 
cruzeiros será entregue no 
corrente exercício financeiro, 
como auxilio do Govêrno Fe

deral ao Estado, tendo-se em 
viata o interêsse com qut se 
desenvolvem ali os programas 
de trabalho relativos a pes
quisas e análise. Por seu tur
no. o Estado de São Paulo se 
obriga a aplicar a importân
cia estahelrcida no acôrdo na 
conclusão das obras do novo 
pavilhão de Vires de Institu
to Adolpho Lutz e no equipa
mento do mesmo com o ma
terial necessário para a inten
sificação dos trabalhos liga
dos à poliomolite, e outros 
tipos de viroses. Até o próxi
mo dia 31 de julho de 1959, 
o Govêroo !e São Paulo se 
obriga a apresentar os com
provantes di aplicação da do
tação global de cinco milhões 
de cruzeiros, tendo o convê
nio vigência até 31 de de
zembro do .no ena curso.

Crocodilo contra 
antibiótico

Da África do Sul, chega aperitonite grav®, inflamação 
noticia de uma aplicação bem 
original do antibiótico de 
grande raio de ação, Terra- 
micise. '

Adquha o seu REFRIGERADOR no DEPARTAMENTO BRASTEMP
em

Mercantil Delia Rocca, Broering S/A.
Rua Manoel Thiago de Castro 156 - Fone 225 - LAJES, S.C.

Uma remessa especial dos 
medicamento, gratuita, foi en
viada a Bremersdorpo, para 
salvar uma jovem vitima, sé- 
riamente mordida por um 
crocodilo, do perigo de uma

Para Vereador
mm

JULIO NUNES

da cavidade intestinal.

A vitima, um rapazinho, es
tava atravessando um rio, 
quando foi apanhado por um 
crocodilo, que lhe agarrou a 
perna, o rapaz enfiou a mão 
na boca do animal, mas êste 
o prendeu também pelo bra
ço. Afinal, com a ajuda de 
um amigo, • rapazinho con
seguiu se desvencilhar, mas 
teve de ser hospitalizado, 
com ferimentos no ventre, 
perna e braço.

A remessa de Terramicina 
foi feita quando o diretor ge
rente de uma firma atacadista 
de drogas leu a noticia da 
odisséia vivida pelo rapa
zinho e do seu estado de 
saúde. Imediatamente, ofere
ceu ao médico que estava 
tratanto da vitima do croco
dilo qualquer quantidade do 
antibiótico necessária ao * tra
tamento. O oferecimento foi 
aceito e uma remessa de Ter- 
ramicina foi feita sem demo
ra.

]á amplamente usada na 
Áfr'ca do Sul, para combater 
inúmeras infecções, a Terra- 
micina mostrou-se, em inú
meras provas clínicas, ser de 
notável eficiência no trata
mento da paritonite.

Wilma Machado Carrilho
—  M É D I C A  —

DE SENHORAS E CRIANÇAS

Edificio Armando Ramos 1* pavimento 

RUA CEL. CORDOVA 

Telefone Residência 288
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A Autonomia dos muni
cípios Catarinenses

MARIO FILHO

O artigo 99 da Constituição 
do Estado de Santa Catarina, 
em consonância com Oi artigo 
28 da Con8tituivão Federal, 
assegura a autonomia dos 
municípios; autonomia essa 
que, por certo, inclui a de or
ganizar os serviços públicos 
de sua competência.

Entretanto, a autonomia mu
nicipal foi, segundo entende
mos, grandemente sacrificada, 
uma vez que a Lei Orgânica 
para os municípios catarinen
ses resultou d<* decreto legis
lativo do Assembléia Estadual.

Ê sabido - e precisamente 
por isso a Constituição Fede
ral àssegura autonomia aos 
m.inicipios no que respeita à 
organização de seus serviços 
que cada município tem ca- 
rocteristas próprias ditada^ 
p r seus fundamentos econô- 
mic -s situoçâa geográfica, 
conioosição popul icional; área 
territorial, etc.. Ora; ditir uma 
1' i única de organização par 
92 comun is ligadas, entre si 
a »ei as por contingências po
luiras, além de ferir disposi
tivo constitucional, contraria 
os nuerêsses das populações 
locais impedindo-ás de se or
ganizarem conforme suas con 
veniências.

No que respeita à organi
zação financeira; a citada Lei 
orgânica vai mais longe. Ve- 
j m s o caso do orçamento; 
E-ta peça, quando considera
da um plano de govêmo ex
presso eoi têrmos de dinheiro 
e referida a um periodo 'de 
tf rn inado, para se tornar exe
quível necessita de aprovação 
legislativa. Assim, se a Câma
ra de vereadores tem poderes 
para discutir e aprovar ou 
nao, um plano de govêmo de
veria também ser consultada 
quando houvesse necessidade 
de- modificações qualitativas 
nêste mesmo plano. Entretan
to, is«o não acontece, pois a 
citada Lei Orgânica estabele

ce que o prefeito, indepen
dente de autorização legisla
tiva, poderá abrir créditos a- 
dicionais ao orçamento. Èste 
lispositivo transforma o plano 
de govêmo em simples autori
zação paraSgasto?, não levan
do em conta os aspectos qua
litativos do orçamento e des- 
figurando-o a tal ponto que 
ao findar o periodo ter-se-á 
uma execução compietamente 
iiversas daquela que consti
tui o plano inicial de g"Vêr- 
no. Por isso cremos necessá
ria uma revisão dos princípios 
de autonomia para os muni
cípios barriga-verdes a fim de 
assegurar-lhes um desenvolvi
mento mais consetâneo com 
as suas peculiaridades.

Rio (Agência Nacional). 
Sessenta c um mil alunos re 
sidentes em São Paulo foram 
aprovados no ano letivo de 
1957 nos três mil e quatrocen 
tos e cinquenta e três cursos 
de alfabetização de adultos se
gundo informa o Setor do Pla
nejamento e Controle do Ser 
viço de Educação de Adoles
centes e Adultos, que funciona 
de acordo com as disposições 
previstas pelo Departamento 
Nacional de Educação

Dados complementares in
formam também que o número 
de alunos matriculados no ano 
passado, em tôdas as series 
previstas, segundo os mapas 
enviados pelos setores munici
pais, atingiu a casa dos duzen
tos e dez mil

Uma parcela ainda nao
con,pulsada na totalidade fo, a 
referente às possíveis d‘-s,s,t® 
cias e reprovações, tendo em 
vista algumas lacunas nas es 
tatísticas sôbre o caso Acredi
tam as autoridades educacio 
nais paulistas, porém, que o ín
dice percentual tenha diminuí
do bastante, graças a um in
tenso programa de divulgação 
sôbre as vantagens da alfabe
tização.

O PROBLEMA A IN D A  M A I
OR É A EVASÃO DOS A L U 

NOS

De acordo com outros es
clarecimentos, o problema^ de 
maior gravidade que o Setor 
de Planejamento e Controle 
tem de enfrentar ano após ano

é o da evasão dos cursos qu, 
são noturnos. Grande númen 
de adolescentes e de adulto* 
frequentam, na maioria da* 
vezes, os cursos até deternii. 
nada fase do ano letivo.

Quando se aproximam os úl
timos meses, os preparativos 
para as provas finais começam 
a fazer com que muitos desis
tam Alegam alguns que não 
estão mais em idade de efetu- 
ar exames e não lograrem a- 
provação, sentem se envergo
nhados e surgem outras ques
tões para salucionar Daí a ne
cessidade de uma campanha 
de âmbito nacional visando i s 
timular aos que ainda não a- 
prenderam a ler e a escrever 
para que completem seus cur
sos façam seus exames e re
cebam seus diplomas.

P A R A  VEREADOR
IWX'--.'; I

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 5Ü m2 de fun
dos.

Tratar Ü3U r i l t

Importante Indústria de projeção 
internacional procura urgente

Vendedor —  Representante —  Viajante
de capacidade e boa instrução. Possibilidade mensal acima de Cr S . . .  

12.000,00. Dá-se preferência a elemento de 25 a 30 anos de idade e com 

condução própria.Sede na cidade de Lages. Propostas detalhadas, com “cur- 

riculum vitae” e indicações de fontes de referências para

Representante j
\ . 1

Caixa Postal n° 3391 — Rio de Janeiro

Recursos do S.S.R. para 
municípios pobres

Rio (Telepress) O presidente 
do Serviço Social Rural, refe 
rindo s - ao substitutivo apro 
vaço pelo Senado, que introdu 
ziu modificações na Lei que 
criou aquela autarquia declarou 
que es as modificações dizem 
respeito, tão somente ao pro 
blema da criação de juntas 
municipais e ao da distribuição 
dos recursos arrecadados em 
todo o País, pelo S S.R.

No tocante ao problema da 
distribuição dos recursos arre
cadados pela autarquia rural 
acrescentou o Deputado Napo 
leão Fontenelle que a concei- 
tuação original obrigava o S S. 
R. a aplicam na própria fonte 
arrrecadora, pelo menos 60 
por cento do total arrecadado.

Em outras palavras adiantou 
isto signiricaria tornar impos
sível ao Serviço atender as co- 
m niJades menos desenvolvi
da j ois a maior parte dos re

cursos reverteríam em favor 
dos municípios já economica 
mente ferteis. enquanto que os 
mqnicipios pobres permanece
ríam assim por falta de recur 
sos proprios. Assegurou, no en 
tanto que com o Substitutivo 
ora aprovado pelo Senado isto 
não ocorrerá.

Sobre os gastos com pessoal, 
disse o presidente do S S R. 
que serão totalmentc abolidos 
de vez que o substitutivo as
sim o determina. Esses gastos 
serão, por força do mesmo, 
empregados na compra de ma
terial e equipamento indispen
sável á execução de seu pro
grama, dotando entidades , ue 
efetivameute, funcionam no 
meio rural, de meios que real 
mente, celaborem para a so 
lução do problema geral, qual 
seja da melhoria das cocdições 
de vida do homem do campo

5 1 E  M A C

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

Porque dura mais! 
Porque custa menos! 
Porque- trabalha melhor!

c /m g

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS: 
«Organização Hélio Lida.»''

R U A  CORONEL CORDOVA 108 — Caixa Posta 35 _  LAJES, S.C.
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CORREIO LAGEANO

Sensacional noitada pugilistíca
5a pagina

no
: itro

T e n d o  por local o Cine Te- 
C a r lo s  Gomes, teremos 

noite da próxima sexta, 
feira dia 8, a realização de 
dja sensacional noitada pu- 

“ílisiica, que comprenderá 6 
lutas, destacando-se a ultima, 

i„8 qual intervirão os pesoe 
pesados Ângelo Racca, itali- 
jdo. « o gaúcho Adão Felipe
Machado (Coringa),

0 pugilista italiano Ângelo 
Racca, da cidade de Milão, 
que foi campeão da categoria

Teatro Carlos Gomes
de meio pesado em sua pátr.a 
e cand.dato ao título maXimo
* ntá !. categoria de pe

so pesado, está radicado á 
pouco tempo em Lajes 

Racca já empatou com o 
campeão brasileiro e sul-a
mericano de ceso pesado, 
Viceaiao dos Santos,- e o seu 
cartel é dos mais brilhantes,

derrotas.
Seus compromissos já o le

varam a varias capinis eu
ropéias, sendo que na Ame
rica do Sul, já lutou em Bue
nos Aires, Uruguai e Porto 
Alegre.

Enquanto que Adão Felipe 
Machado, o popular Coringa 
é campeão gaúcho de ua

íá tr“  I categoria, tendo t a w S i  até
Is nor nan t l  ’ ’ ,1M1Í0 * e » *  de 17 lutas, teu.
tossem  hI  Í 6 25 P°r Pun dü Vencido 12 lutas, das qu is tos, alem de 4 empates e 418 por nocaute, tendo ainda 3

Torneio
Será realizado no proximo 

domingo no Bairro da Var 
gem, proximo ao Hipódromo 
da Sociedade Hipica Lajeana, 
um torneio denominado Boa 
Vizinhança, o qual reunirá os 
quadros do União da Lomba 
«jeca, Arco Íris da Vila Nova, 
Popular do bairro do mesmo 
nome, e o C.A. Paissandu do 
bairro da Vargem.

Vizinhança
A Tnça Boal Vizinhaça será 

oferecida pelo Sr. Névio Fer
nandes. presidente da Liga 
Serrana de Desportos e can
didato á vereador pelo espor
te, o qual e-tará presente a 
esta competiçío, que desde já 
está despertando o mais vivo 
interesse dos esportistas do 
Bairro da Vargem e adja
cências.

Derrolado o Vila Nova 
pela segunda vez ante 

o Arco, íris
No ultimo domingo, foi rea

lizado na localidade de Cor
reia Pinto, um match amisto
so entre as equipes do Arco 
Íris e do Vila Nova local, em 
disputa da segunda partida 
pela Taça Madeireira Arco 
íris.

Demonstrando melhor en- 
trosamento em seus diversos 
setores, o quadro do Arco 
íris levou a melhor sobre o 
seu adversário pelo clássico 
escore de 2 é Ü.

Na primeira fase já vencia 
o Arco íris por 1 á 0, tento 
conquistado por intermédio 
de Bernardo.

No periodo complementar o 
®esmo Bernardo assinalou o 
segundo gol do campeão da

Copa Névio Fernandes aos 38’
0 quadro vencedor atuou 

assim constituído: Adolfo, A l
cides e Julião, Ivo, Gregorio 
e Izidoro; Ivandel. Jango. 
Bernardo, Galdino e Zé Otá
vio.

Acompanharam *a delega
ção os seguintes membros da 
diretoria do Arco íris; Sr. Jo
sé Alves, Presidente; Sr. Do
mingos Basse, Vice Presiden
te e o Sr. Porfirio Adams, 
Tesoureiro.

Por nossos intermédio a 
diretoria do Arco íris agra
dece a população de Cor
reia Pinto e o Vila Nova 
F.C.. pela hospitalidade com 
que s iuberam acolher a 6ua 
delegação.

Baile das Damas no 

E. C. Cruzeiro
Esta novel sociedade re

creativa de nossa cidade, de
verá efetivar no proximo sa- 
hado dia 9, o Baile das Da- 
®as, organizado por diversas 
**nhoritas daquela sociedade.

'teie baile deverá ser abri
lhantado por Maneco “ 
c°njunto.

e seu

DEPÓSIIOSi
POPULARES a/a

Mario Teixeira Carrilho
a d v o g a d o

Escritório Rua Dr. Hercilio Luz, n 
Telefone n' Zbb

Est» torneio será em cara- 
•er eliminatório e erá dispu
tado no periodo da tarde,

Esportista!
- Para Vereador

empates, e sofreu 3 derrrotas.

Co: inga já teve oportunida
de também de travar comba
tes no Uruguai é Argentina, 
sendo o adversário de mais 
categoria que teve ocasião de 
enfrentar foi, Waldemar Adão 
atual campeão brasileiro dos 
pesos pesados, quando foi 
derrotado por pontos.

Alem desta luta, haverá 5 
preliminares, reunindo pugi
listas amadores de nossa ci
dade.

Pelo prestigiojque ostentam 
Ângelo Racca e Adâo Felipe 
Machado, é uma segura atra
ção para o nosso público, que 
terá o ensejo de presenciar 
dois expoentes boxeus de 
conceito iniernacion; 1.

O mau tempo impediu os 
jogos da 2a. Divisão

Tendo em vista ao mau 
tempo que se fez sentir na 
manhã de domingo, "não fo 
ram realizados os jogos da 
segunda divisão da Liga Ser

rana de Desportos.
Assim FlameDgo x Atlético 

e Cruz-iro x Fluminense, to- 
ram adiados para o piox.mo 
domingo dia 9.

Empatou o Pinheiros no 
2* Batalhão Rodoviário
Jogaram amistosamente do

mingo à tarde no 2o Batalhão 
Rodoviário, as equipes do 25 
de Agosto local e do Pinhei
ros.

Este prelio veio a encer 
rar-se com um justo empate 
de 3 á 3, após 2 á 2 no pri
meiro periodo.

Os gols do Pinheiros fo
ram todos consignados por 
intermédio de tdú, antigo 
defensor do Vasco da Gama, 
e que por sinal fez uma óti

ma estreia no onze alvi ver
de.

0 quadro do Pinheiros 
atuou assim contituido: Nereu. 
Etevaldo e P)Cai(D id i); Chia- 
r dia, Lauvir e Zequinha; Ne- 
no, Celio, Dezinho, Edú e 
Eloir.

0 prelio foi arbitrado no 
primeiro tempo por Artenis 
Freit is e no 6egundo tempo 
por Hilário Souza, ambos 
com boas atuações.

Teve inicio domiugo a tar
de no Estádio Velho de Co
pa cabana. o campeonato 
varzeano de 1958, comj a re
alização do prelio entre as e- 
quipes do Az de Ouro e do 
Avenida.

Este cotejo após um trans

correr dos mais trovimentodos 
foi vencido pelo Az de Ouro 
por 2 á 0 após um placard 
parcial de 1 á 0 na primeira 
etapa.

Arbitrou este cotejo o Sr. 
Wilson Ribeiro com um re
gular desempenho.

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

lageano

0

0 Pinheiros (tn 
Enc uzilhada

No pro* na domingo o on
ze do Pinh iros deverá atuar 
na localido le de Encruzilha
da. qu mi enfrentará uma 
seleção lo »1.

Nesta oca-iâo será ofere
cido um churrasco aos qua
dro» disputantes.

O Sr. Helio de Paris ofere
ceu uma belíssima taça para 
ser disputado neste jogo, en 
quanto que o Sr João Pe-
1 zzoni ofereceu um jogo de 
medalhas ao quadro vence
dor deste cotejo.

Anunciado Novo Tratamento 
Reduz Hemorróidas Dolorosas
Cientistas americanos descobrem e provam  
uma nova substância cicatrizante que reduz

as hemorróidas e faz desaparecer a dor
N o v a  Y o r k  (E spec ia l) — Final- 
mente a cicncia 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 
lem po 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 I". Note-se que grande 
número destes pacientes eram 
portadores de casos crônicoa. al
guns de to  a ao anos.

Tu do isto, sem o  uso de na có 
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 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 Prep a rad o  f/. Cada 
tubo vem acompanhado do res
pectivo aplicador. Basta pedir 
Prepa rad o I I  — em todas as 
boas farmácias e drogarias.

Os fabricantes do Prepa rad o O  
têm tanta confiança no produto 
que, se o  Sr. não iicar interra- 
mente satisfeito com os reaultados. 
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 t d a .  
Caixa Postal, 400 —  Curitiba



Ronda po l i c ia l
Prisão de perigoso 

foragido
Prosseguindo em sua tare

fa, a policia local, n is pes
soas do sargento Dagmarino 
Santana, comandante do desta
camento de policia local e 
soldado Lauro Lemos Ribei
ro prenderam, na madruga
da de sábado, o individuo 
José Silvestre, foragido da 
cadeia local há mais ou me
nos seis meses.

Conforme dados fornecidos 
à nossa reportagem, o «dito 
cujo» -é autor de roubos pra
ticados em nossa cidade, 

'além de crime de morte pe
lo qual foi .jcòndenado a 14 
anos de reclusão.

* . 1 r
Esse pássaro, de,uma «pre

ciosidade» incomum, está re
colhido ao xadres, onde ex
piará sua falta para com a 
sociedade.

Tentativa de 
assassinato

Foi vitima de traiçoeira 
tentativa de assassinato, na 
noite de I o de agosto cor
rente, o sargento Dagmarino 
Santana. Segundo nos foi re
latado, o referido militar di
rigia-se à uma churrascaria 
e, a altura do Armazém Pla-

chi, ouviu estampido de um 
tiro em suas costas. Viran- 
do-se rápidamente, o coman
dante do destacamento local 
de policia divisou um vulto 
que corria; ao tomar a justa 
atitude, o sargento Dagmari
no, quando perseguia o au
tor dos disparos, recebeu 
deste mais dois tiros, saindo, 
entretanto, ileso.

Depois de investigação e fe
tuadas, descobriu a policia 
que o responsável era o in
dividuo Irineu da Silva, sol
teiro, de còr branca e natu
ral de São Joaquim.

Foram tomadas, pelo titu
lar da Delegacia de Policia 
local, as providências cabí
veis no caso. ' >

11 milhões e 500 mil 
eleitores no Brasil
De acordo com os últimos 

informes chegados ao Tribu
nal Superior Eleitoral, sobre 
o alistamento eleitoral em 
todos os Estados da Federa
ção, possui o Brasil atual
mente cerca de 11 milhões 
e 500 mil eleitdres, sendo 
que o maior eleitorado era 
apresentado pelo Estado de 
São Paulo com quaze 3 mi
lhões de eleitores.

Edital de Convocação
O senhor presidente da Associação Rural de Lages, 

com base nas letras “ A ” e “ B” do artigo 32 dos estatutos, 
convoca os srs. Associados para a Assembléia Geral Or
dinária, a realizar-se no dia 15 do corrente, às 19 horas, 
em Primeira Convocação, ou uma hora após em segunda 
convocação (art. 35), para deliberar sobre a seguinte

Ordem do dia:

a) Tomar conhecimento do Relatório do Presidente da AR  
b) Discutir e votar o “ Parecer” do ! Conselho Fiscal, 

sobre o Balanço, contas e atos gestivos do Exercí
cio findo.

Lajes (SC), lo de Agosto de 1958
Cesar Vieira da Costa 

Presidente

Em Florianópolis a VDI -,xposiç
Nacional Floresí<..il

Estã despertando atenção 
em tôdo país a VIII Exposi
ção Nacional Florestal que 
será realizada em Florianó
polis de 18 de agosto a 5 de 
setembro vindouros. O cer
tame faz parte da Campanha 
Florestal que o Ministério da 
Agricultura vem encetando 
em todo o país, com grande 
êxito.

Segundo nos informou o 
Dr. Cesar Seára, Executor

Em virtude da impossibili
dade do G.E. Popular, dispu
tar o Torneio Boa Vizinha- 
ça, programado para o pro- 
ximo domingo no Bairro da 
Vargem, foi o referido clube 
substituído na reunião dê 
ontem pelo S. C. Avenida do 
Bairro da Ponte Grande. As
sim com esta alteração, ficou 
sendo a seguinte a tabela 
dos jogos:

lo  jogo: às 14 horas: Pais- 
sandu x União; 2o jogo: as 
11.45 hs: Arco íris x Aveni
da, 3o jogo: as 16 hs: Ven
cedor do lo x Vencedor do 
2o .

Os jogos eliminatórios te
rão a duração de 30’, en
quanto que o jogo final será 
em 60’.

do Acordo Florestal do Mi
nistério da Agricultura com 
o Estado de Santa Catarina, 
a exposição em questão será 
realizada no Teatro Álvaro 
de Carvalho, constando de 
mostra de variedades e es
pécimes de nossas florestas, 
além de conferências sôbre 
a especialidade, exibição de 
filmes, concessão de meda
lhas comemorativas, distri
buição de literatura alusiva, 
folhetos, flâmulas, etc.

Da mesma maneira que 
das óCasiões anteriores, nou
tras capitais brasileiras, o 
certame em questão está fa
dado ao mais completo êx i
to, adentrando nos catari
nenses e nos brasileiros a 
formação de u’a mentalidade 
florestal que venha a pfe- 
servár o patrimônio florestal 
na nação.

Não dê esmola 
contribua para SLAN

Para Vereador

Pedro Mell

AnoXVI

la tiaa

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

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

Quarta, Sexta e Domingo às 8.45 hs.

— AGENCIA: Praça João Costa

N U N C A  V I S T O ! ! !
Com apenas Cr$ 550,00 de entrada e sem mais nada, adquira a sua

G O
em F e r n a n d e s  &;C ia.

O Crediário mais elástico da cidade
Rua Quintino Bocaiuva, 80 e 15 de NovembrD (Galeria Dr. A cac io )


