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Trabalhismo em Marcha
piretório do PT3 de 

Capão Alto
Em reunião realizada 4a. 

feira foi organizado o Diretó
rio do Partido Trabalhista 
Brasileiro do distrito de Ca
pão AUo- A reunião contou 
com grande número de pes 
soas e de uma' caravana da 
cidade, integrada pelos com
panheiros Evilasio N e r y 
Caon, João José Martins. Gê
nova! Varela, Alfredo Rangel 
de Andrade, Marciano Agos
tini. Cesar Ribeiro, Julio Fer
nando de Ataide, Praudelino 
Freitas Ramos, Alvaro Xa
vier, Sebastião Silva e Alva- 
rino Chaves. O vereador Evi
lasio Nery Caon e o com
panheiro Genoval Varela 
prosseguiram viagem até 
Cerro Negro, onde realizou 
um comicio na localidade 4,e 
Tanque, regressando a Ca
pão Alto no momento em 
que se realizavam os traba
lhos. 0 Diretório ficou assim 
constituído;

Comissão Executiva - Presi
dente Vitorino Mortari, I o vi
ce-presidente; Luiz Mortari; 
2° vice-presidente Oswaldo 
Mortari, 3o vice-presidente 
José Luiz Pires Filho, 4° v i
ce-presidente Narciso José 
Luiz, Io secretário José Ma
ria de Jesus, 2o secretário 
Laudelino Bento da Silva, I a 
Tesoureiro João Maria de 
Agostinho Pereira, 2> Tesou
reiro Getulio Chaves,

Conselho Fiscal - Policarpo 
Batista de Arruda, José Pe
reira de Jesus, Oliveira Pe
reira de Moraes.

Membros do Diretório - João 
Matei, Romeu Vieira Werner 
(Solon), José Francisco Ri 
beiro, Juvenil Antunes de 
Moraes, Alvaro Xavier, Cris- 
tiano Rodrigues da Silva. Vi- 
tor Jonas de Aquino, Prau
delino Domingos de Freitas, 
Álvaro Xavier da Rosa, João 
Maria Pereira de Jesus, A l
cides da Silva Freitas, Ti- 
burcio Pereira de Jesus, Se
bastião de Jesus, Alfredo 
Rangel de Andrade, Darci 
Rodrigues Moreira e outros.

Os trabalhos foram presi
didos pelo companheiro Mar
ciano Agostini, servindo co
mo secretário o companhei
ro Júlio Fernando de Ataide 
Após a eleição e posse do 
Diretório e sua posse, fize
ram uso da palavra os com
panheiros Marciano Agostini 
e Julio Fernando de Ataide, 
respectivamente {Tesoureiro 
da Executiva Municipal e 
candidato a vereador, que 
saudaram os eleitos, assim 
como o companheiro João 
José Martins em vibrante 
preleção ao operariado. Em 
aplaudida e incisiva oração 
o presidente eleito, compa
nheiro Vitorino Mortari, a- 
gradeceu sua escolha e de
clarou do propósito dos tra
balhistas de Capão Alto de 
se empenharem para o for
talecimento do partido de 
Getulio Vargas naquele»- dis
trito. Chegando a Capão A l
to naquele instante, deu en
trada no recinto o vereador 
Evilasio Nery Caon, a quem 
foi dada a palavra, da qual, 
fazendo uso, proferiu oração 
de felicitações aos trabalhis
tas do distrito e definiu a 
linha do PTB para o atual 
pleito.'

Comicio no Tanque
Conforme haviamos anun

ciado o vereador Evilasio 
Nery Caon realizou 4a feira 
um comicio na localidade de

Tanque, em Cerro Negro. Se
guiu em companhia do com
panheiro Genoval Varela até 
Cerro Negro e ali o candi
dato a deputado seguiu jun
tamente com o companheiro 
Salvador Pucci e o candida
to a vereador Antenor Va
rela Ubaldo. O comicio des
pertou grande interesse, dis
cursando na ocasião os com
panheiros Helio Morais, da 
Executiva de Cerro Negro, o 
candidato Antenor Varela 
Ubaldo e o candidato Evila
sio Nery Caon. A presença 
da caravana trabalhista des
pertou grande movimentação 
política, liderada pelo valo
roso chefe Otávio Fagundes 
da Silva e seus companhei
ros da localidade. O PTB es
tá forte e unido naquela re
gião.

PARA VEREADOR

Procedente de São Joa
quim, pernoitou em nossa ci
dade o senador Carlos Go
mes de Oliveira, candidato è 
re-eleição pela aliança PSD- 
PTB-PRP e dissidência da 
UDN. O parlamentar traba
lhista dirigiu-se hoje pela 
manhã para Curitibanos e 
deverá retornar a Lajes o- 
portunamente para participar 
de uma grande concentração 
política. O senador Carlos 
Gomes de Oliveira visitou 
ontem o Diretório Feminino 
e o Diretório de Copacabana, 
do PTB, e manteve contato 
com os srs. Vidal Ramos Ju
nior e José Baggio, respecti
vamente, presidentes do PSD 
e do PTB.

Luz para os Bairros

Comemora-se em todo o 
mundo a data consagrada 
aos pais. Responsáveis pela 
nossa criação e educação, 
através de seus conselhos e 
orientação é que vimos ca
minhando, desde Ja infancia. 
Aos pais, a quem devemos 
tudo, e sobretudo nosso re
conhecimento, enviamos, ao 
ensejo da data que lhes é 
consagrada, as maiores feli
cidades.

Edital de Convocação
0 senhor presidente da Assoe aç estatutos,
base nas letras “A" e B do a.r̂ rabléia Geral Or- 
oca os srs. Associados para d te às 19 horas,
ia, a realizar-se no dia 15 do - segunda
‘rimeira Convocação, ou umalhora após em u 
ocaçâo (art. 35), para deliberar sobre a b

Ordem do dia:
Presidente

i) Tomar conhecimento do Relatóno do
, da AR “Parecer” do Conselho Fiscal,

>) Discutir e votar o 1 are «estivos do Exer-
sobre o Balanço, contas 
cicio findo.

Lajes (SC), lo de Agosto de 1958

Cesar Vieira da Costa 
Presidente

0 vereador Evilasio N. 
Caon, em indicação formula
da perante a Camara Muni
cipal, e que mereceu apro
vação, voltou a solicitar pro
videncias para a extensão 
da rede de iluminação públi
ca para os bairros de Frei 
Rogério e Copacabana, neste 
especialmente nas zonas pró-

ximas à saida para o Rio 
Grande do Sul e da Lomba 
Seca. O representante traba
lhista apela para o empenho 
do Executivo junto da Cia. 
Força e Luz e sugere, caso 
haja impossibilidade dessa 
empresa realizar os serviços, 
que a Prefeitura os financie.

loalheria Mondadori
Exclusivista dos Relogios: Rolex, Tudor, 

Mon-Reve e muitos outros relogios famosos .

NOIVOS

Lavina

DR. ARON KIPEL

Ao comprarem suas alianças, procurem a JOA- 
LHERIA MONDADORI que os brindará com uma bonita 
bandeijinha alusiva a data de seu noivado. Mantém 
ainda uma completa oficina de consertos de joias e 
relógios.

Praça João Costa (Edifício Dr. Acaciof — Caixa Postal. 235 
Lajes — Santa Catarina

TR A B A LH A D O R !
O teu candidato a deputado estadual é

EVILASIO NERY CAON

C 1 N E  M A R A J O A R A
Amanhã Domingo, às às 7 e 9,15 horas

A grande Produção VistaVision

“0 Fruto do Pecado”
com: Wilian Holden e Deborah Kerr

A  história dramática de uma mulher traida~por um homem. . . e
pelas suas próprias emoções!

!
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Manhã. Sangus em dilirio. verde g>mo, 
Promessa ardente, bêrço e liminar:
A árvore pulsa, no primeiro asssomo
Da vida, inchando-se a seiva ao sol. .* Sonhar*

Dia. A flor, —  o noivado e o beijo, como 
Em perfumes um tálano e um altar:
A árvore abre-se em riso, espera o pomo. 
E canta à voz dos pássaros . . . Amar!

Tard<*. Messe e esplendor, glória e tributo; 
A árv ire material levanta o fruto,
A hóstia da idéia em perfeição Pensar!

Para Vereador

Pedro Mello

— A n i v e r s á r i o s -
Fazem anos hoje:

O Sr. Antenor Vieira Bor
ges; A Sra. Marly esposa do 
Sr. Orly Souza, funcionário 
do Banco Inco: A Sra. Maria 
de Lourdes, esposa do Sr. 0- 
távio Cordov«»; Ramos 0  Sr. 
W erner Hoeschel; O Sr. E- 
milio Burguer. O Sr. Argeu 
God.nho Furta io, lente da Es
cola Normal e Ginásio Vidal 
Ramos.

No dia 10

O Sr. O ivriros de Sá. O jo- 
Vcin Carlos Antonio, filh • do 
Sr Solon Vieira da Costa

No dia li:

O Acadêmico Rogério a 
Carvalho-, O S'. Dimas de r? 
íiveira Waltnck.

A todos os -»niversiriantç,
os 008S808 cumprimentos

BANCO NACIONAL 
COMERCIO,

O Sr. Raul Pinto Arruda 
fazendeiro neste municipio. Não dè esmola

No dia 12; contribua para SLAN
Noite. Oh! saudade! . . .  O doloroso ramo 
Da árvore aflita pelo chão derrama 
A- fôlhas como lágrimas . . . Lembra!

Crônica Médica
Medidas para proteger 

e melhorar a saude
Todos sabem que o homem possui uma resistência na

tural á infecção.
Esta resistência poderá ser aumentada ou diminuida 

conforme as condições em que se encontre o organismo.
Poderá ser aumentada da seguinte forma: com o uso 

de al mentos adequados e suficiente«; quer em qualidade 
como em quantidade evitar a fadiga desaecessária; dormir 
de 7 a 8 horas de sono diários, preferencialmente continu
as-, manter o rosto, mãos, pés limpos de um modo mais fá
cil todo o corpo: procurar recreação saudaveis para manter 
o estado de espirito sempre em condições satisfatórias-, pro
teger-se do frio, de excesso de calor com as medidas ade
quadas como roupas e habitação.

Quanto ao asseio corporal é lógico e útil que devemos 
lavar todo o corpo diariamente. O contráro disto, isto é, 
um corpo sujo facilita a entrada de muitos germes causa
dores de doenças.

As mãos, é bom que se repita, devem ser lavadas o- 
brigatoriamente ao 6air de um gabinete sanitário e antes 
das refeições.

A bôca nunca é demais repetir, deve ser escovada 
com pasta para manter ao acordar e a noite ao deitar, o- 
brigatoriamente. Portanto, não fique simplesmente sabendo, 
porém aplique este conhecimento.- escove com pasta os 
dente* pelo menos duas vezes ao dia.

O mais certo é fazer alimpesa ao acordar, ao deitar 
e após ref-içQeí.

Nunca espere que os dentes doam para procurar o 
dentista, faça-o autes pelo menos uma vez por ano.

Outro cuidado que devemos ter é com a higiene dos 
pó'. Mantenha sempre limpos e secos os pés.

Evite a fadiga desnecessária, eis outro tópico interes
sante. Não durma tarde em troca de simples reunião (clube, 
ba' ou residência). Pro^ur: dormir cedo. para ganhar mais 
sua vida Conte-as horas: 8 horas de s tno contínuos são 
preciosos para uma longa vida.

Admite se que não se possa por algum motivo fazer 
isto, Porém o único motivo justo e lógico é o trabalho. Se, 
hoje não podeis dormir 8 horas seguida deveis, amsuhã 
pr>curar cumpnr este conselho, que está dividameute cola
borando em todos os livros de higiáne.

Quanto a roupa do corpo devem estar sempre limpas. 
A roupa velha ou estragada não ten  a obrigatoriedade de 
estar suja.

Mais vale uma roupa velha, modesta e limpa, do que 
uma bonita, nova mas suja. Estes e outros conselhos sáo 
úteis á sua saúde. Leia e execute.

Dr. Inaldo Mendonça \

JOACY RIBEIRO
LA G ES -  Santa Catarina.

FR 878-1
RADIOFONE H-IMPll 
ILTI flDCUDItf

VENHA VER, NA
CLCTROLÃNDIA

os últimos modelos de 
rádios e radiofones PH IL IPS

sem  en traaa
em 12 pagamentos

I _

ILTI FIDEUOIDE • 16 1120 
c iix i icusTici pira  ;
OS TONS CRIVES

PROJETORES DE TONS IGUDOS

Ganhe 
ãste modèlo

Çrttítis
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POLITIC A EM CURITIBANOS

Partido Trabalhista Brasileiro de Curitibanos
Comité pró-candidatura de Luiz Meneguzzi ao Legislativo Estadual

Lançada a candidatu
ra de Luiz Meneguzzi à 
Deputado Estadual, urn 
numeroso grupo de cor
religionários e admira
dores do mencionado 
candidato constituiu-se 
enl “Comitê” , cujo or
ganismo te n por finali
dade prestar a sua cola
boração ativa e o seu 
concurso e.n tudo o que 
se fizer mister para a 
realização de uma cam- 
panlia eleitoral, honesta 
e pacifica, nas dotada 
da maior eficiência pos
sível, capaz de conduzir 
o nosso candidato à As
sembléia. Diante da ex- 
pontaneidade com que 
surgiu a iniciativa dessa 
organização, evidencia- 
se o quanto de prestígio 
desfruta Luiz Meneguzzi 
no meio popular Curiti- 
banense. É um candida
to que surge da massa 
humilde do povo a quem 
sempre dedicou as mai

ores horas de labor de 
sua vida, nele sem ore o 
pobre e o trabalhador, 
encontraram aquela so
licitude que lhe é pecu
liar, para o amparo e o 
atendimento às suas ne
cessidades, tendo ainda 
nele sempre encontrado 
um baluarte na defesa 
dos direitos do trabalha
dor. Luiz Meneguzzi, ja
mais negou auxilio a to
dos quanto a êle se 
chegam, especialmente á 
classe menos favorecida 
pela sorte, aqual êle 
mesmo pertence. Tanto 
prova oseu interêsse pe
lo bem do homem pobre 
e desprotegido, que para 
o benefício e alegria de 
todos nós, já vemos os 
frutos de seus' esforços 
convertidos na maior o- 
bra beneficente de Curi
tibanos que é o Hospital 
dp Sindicato dos Traba
lhadores ora em cons
trução nesta cidade. A

Sr. Luiz Meneguzzi candidato a De
putado Estadual

sua qualidade de traba
lhador incansável em be
nefício do povo, a gran
deza de sua alma e a 
clarividência de sua vi
são, transcendem a sua 
condição de homem mo
desto e humilde, para se 
projetarem no ambiente 
político do estado, e 
mesmo da Nação, exigin
do o nosso reconheci
mento a tão altos predi
cados. Seus méritos, te
mos certeza, serão re
conhecidos. E assim, nós 
do P.T.B. juntamente cora 
o Partido Social Demo
crático de Curitibanos, e 
demais agremiações par
tidárias simpatizantes, 
inclusive o “ Comitê” ora 
organizado, pugnaremos 
pela eleição de Luiz Me
neguzzi, cuja vitoria nos 
trará os benefícios de 
precisamos como povo 
curitibanense, e a glória 
dos quais participaremos 
em comum.

t w e o p  das Partidos o l i p t o
Em data de 3 do cor

rente mês, realizou-se 
nesta cidade, nos salões 
do edifício Frei Rogério, 
a convenção municipal 
dos partidos coligados, 
P.T.B. - P.S.D. - P.D.C. e 
P.R.P., cuja coligação se
rá registrada sob a de
nominação da “ ALIANÇA 
SOCIAL TRABALHISTA 
POPULAR CRISTÃ e te
rá como finalidade uni
ficar a legenda para os 
canlidatos à vereadores 
para o próximo pleito de 
3 de outubro.

Dito conclave consti
tuiu a maior concentra
ção política verificada 
em Curitibanos, dela par
ticipando as maiores per
sonalidades políticas do 
município, inclusive dos 
municípios de Lajes e 
Caçador, assistida ainda 
Por* enorme massa popu
lar, numa inequívoca de
monstração de solidarie
dade aos cuidados apre
sentados pela Aliança. 
Na oportunidade falaram 
diversos oradores, entre 
®s quais o Dr. Walter 
Tenório Cavalcanti, que, 
em nome do P.S.D. lo-

cal, inalteceu a pessoa 
do snr. Luiz Meneguzzi, 
e, traduzindo o pensa
mento dos membros do 
Diretório de seu partido,
disse do irrestrito apôio 
que êstes davam à can
didatura Meneguzzi a 
deputado estadual, fican
do assim mais uma vez, 
de público [confirmado o 
apoio do P.S.D de Curi
tibanos, à candidatura de 
Luiz Meneguzzi. No de
correr dos trabalhos da 
convenção, foram anun
ciados os nomes dos 
candidatos que deverão 
concorrer aos cargos de 
vereadores na legenda

iança, tendo sido 
entado pela con-
0, os seguintes no- 
pelo P.S.D. [— Sa- 
> Carneiro de Al-
1, Afonso Dotti, Pe- 
;atista Carneiro, 0- 
bo Caetano da Sil- 
sner Corrêa e Julio
pelo P.D.C. — Dr. 

mi Farias, Flávio 
ro e Dirceu Manto- 
pelo P.R.P. -  AU 
Lenser; e pelo 1. 

— Trua Andrade e 
1 Novak.

V i s i t a s  e s p e r a d a s
Esteve hoje nesta ci

dade o senhor Secretá
rio do Serviço de Ex
pansão do Trigo, o qual, 
visitando a sede do P.T.

B., trouxe-nos a notícia 
de que era portador, de 
que no dia 11 do corren
te, estarão visitando Cu
ritibanos, os senhores 
Senador Carlos Gomes 
de Oliveira e Dael Pires 
de Lima, êste último Di
retor do Serviço de Ex-

Sob a presidência do 
M M. Juiz de Direito 
desta Comarca, foi insta
lado, a 5 do corrente 
mês de agosto, o novo 
município de Santa Ce
cilia, creado por recente

natoria e a Deputado Fe
deral.

Cabe-nos, à oportuni
dade, salientar os méri
tos dos ilustres homens 
públicos que nos visita
rão pelos grandes servi
ços, prestados à comuni
dade brasileira. Também 
nós, de Curitibanos, não 
podemos deixar de re
conhecer os benefícios 
recebidos por seu inter
médio, citando como e- 
xemplo as diversas ver
bas incluídas no orça-

lei estadual. A iniciativa 
da creação do novo mu
nicípio coube ao senhor 
Orestes José de Souza, 
vereador do P.S.D. à Câ
mara Municipal de Curi
tibanos.

pio, creadas por inicia
tiva do Senador Carlos 
Gomes, e já aplicadas 
em nosso meio em obras 
de interêsse coletivo. 
Quanto ao senhor Dael

Pires de Lima, a êle de
vemos o incentivo e o 
amparo que tem dispen
sado a triticultura brasi
leira, de cujo benefício 
ora participamos tam
bém nós os curitibanen- 
ses, pois já se encontram 
em nossa cidade diver
sas máquinas agrícolas 
que nos são enviadas 
pelo SET que ora obe
dece à direção do se
nhor Dael Pires de Li
ma. Informamos ainda 
que, de acordo com as 
noticias do senhor Secre
tário do SET, dentro de 
breves dias teremos 
funcionando em nossos 
campos agrícolas, nova 
remessa de máquinas da 
Patrulha mecanizada do 
Serviço de Expansão do 
Trigo.

pansão do Trigo, ambos 
candidatos, respectiva - 1 mento da República des
mente, à reeleição à Se-1 tinadas ao nosso munící-

Instalação do municí
pio de Santa Cecília

Para Deputado Estadual vote em 
LUIZ MENEGUZZI

Motivo de orgulho se
rá para nós, recebê-los 
em nosso meio.

V
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0  fenomeno da sêca Mais IfiÈ 6 m iss  para combate à lip
EviJentemenfe, não nos ca

beria, um ligeiro comentário, 
traçar um panorama do fe- 
nô neno das sêcaa nordesti
nas. Sabemos que, embora 
menos fraquentes do que mui
ta gente pensa, vez por ou
tra meeiros, oequenos agri
cultores, homens que n3o sa
bem viver de outras ativida
des que não seja o cultivo da 
terra, são obrigados a aban
donar suas paquenas proprie
dades e se largaren à procu
ra le um ponto onde não lhes 
falt • pJlo me ios, um pouco 
de condições para a sobrevi
vência.

N )ta-se, 'lesie logo, que a 
próprii estrutura da economi < 
do nordeste brasileiro una 
das grandes culpadas por ê<- 
»c reoentino e desordena lo 
abandono do solo, pela de- 
banlaia geral, quando as 
chuvas desaoaracem e a ve
getação começa a crestar.

y^seado em tudo isso, aten
to ara êsse fato - produto de 
êrr s acumulados, de ama 
crô ic* desorganização - é

que aos poucos vai o govêrno 
tomando providências para a- 
cabar com o triste espetácu
lo de verdadeiras multidões 
se locomovendo à procura de 
um piuco de comida, de um 
pequeno trabalho capaz de 
lhes essegorar a vida, enquan
to aguardam que as chuvas 
voltem, suas terras reverde
çam, para empreenderam o 
retôrno, esquecidos dos su
plícios da estiagem.

Açudes, irrigação, poros, edu- 
:açâo do heinem do campo, 
•rient »ndo-o no sentido de 
saber, com a ajuda dos pode
res púolicos, revistar às sêcas 
periódicas, criação de núcleos 
industriais à carge.m das zo
nas agrícolas, tudo isso con
tribuirá para fazsr com que o 
onrde-ítiiio vá-se libertando 
tas consequências do flagelo 
que tant-n vezes se tem aba 
tilo sôbre sua região. E, des
sa forma, desapareçam as tris
t e s  migrações internas, des
povoando grandes áreas do 
nosso território.

Firmados convênios que beneficiarão dez Estados Novos rum08
para o combate ao mal de riansen

RIO (Agência Nacional) - [próprio âmbito domiciliar.
' Mais trinta e quatro milhões

1 a
A tuberculose é uma das 

m2 Ís t *rrivei8 enfermidades 
existente,. Atinge moços e 
velhos, indtferentemente, ata- 
can lo com mais vigor os mais 
indefesos: os pobres, os fa- 
minto-, os fracos. A mortali
dade mu idial pela tuberculo
se eleva-se de cinco a seis 
milhões de óbitos por ano.

Os nu vos produtos quími
co* surgid is depois da segun
da guvrru mundial muito têm 
jeito pura o combate a êsse 
flagelo. Ê nbora o bacilo da 
tubercul >se tenha consegui 1o 
criar u na defesa contra ês- 
ses produtos químicos, tor- 
nan io-se r-sislentes aos mes
m os, ,i ciê ícia descobriu que 
tal resistência pode se' con
tra-atacada pela conbinaçào 
de dois )u mais medicamen
tos, de maneira que seja des 
fechado contra o ger ne um 
único ataque, mas duas vêzts 
mais poderoso.

O antibiótico de grande 
tio de ação, Terramicina, por 

'xenplo, e*tá se mostrando 
le granie vaior neste siste
ma de ataque químico con- 
entrado. E n provas clínicas 

reilizidas entre membros das 
fôrças armadasados estados 
Unidos, a Terramicina, rniais- 
trado juntamerite com os me- 
licamentos antituberculosos, a 
Estreptomicina e Isooizida, 
iiis tro j-íe  altamente eficien
te, retardando a resistência.

Um estudo sôbre essas ex- 
jeriências, publicado no nú- 
nero de fevereiro de 1956 da 
revista «US. Armed Forces 
M dical Journal», conclui que 
a Terra n ic ia ié  «um medici- 
nento ac »nselnávet e útil pa

r a  o tratamento da tubercu
lose pulmonar aguda, em si
tuações em que os medicamen
tos mais aceitos não possam 
ser usados».

W ilm a Machado Carrilho
—  M É D I C A  —  .

1

DE SENHORAS E CRIANÇAS

Edifício Armando Ramos 1* pavimento 

RUA CEL. CORDOVA 

Telefone Residência 288

Mario Teixeira Carrilho
A D V O G A D O

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

de cruzeiros serão lançados 
na luta que o Ministério da 
Saúde inicio i contra a lapra, 
le acordo com uma série de 
convênios o item assinados 
oelo titular da pasta, prof. 
Maurício de Medeiros; pelo 
diretor do Serviço Nacional de 
Lepra. proí. Orestes Diniz, e 
>s representantes de d«*z uni
dade« da Federação.

As dotaçõe* destinadas a 
cada um dèsses Estados serão 
empregados na manumenta- 
ção e dinimizsção de sua rê- 
de assistancial (sanatórios, dis
pensários e ambulatórios) e 
no» novos cam nbos de com
bate ao mal de liansen, pos
tos em execução no atual Go
vêrno, à b»se de uma cam
panha de tratamento e isola
mento des comunicantes no

Quinze milhões para 
a Federação

De todos os convênio» fir
mados. o que envolveu maior 
dotação cçamentária, íoi 0 
relativo a manutenção de pre- 
ventórios para filhos sadios 
de lázaros, c>m a Federação 
das Sociedades de Assistência 
aos lázaros e defesa contra a 
Lepra, totalizando 15 milhõe6 
de cruzeiros. Os onze milhões 
restantes, nes-e setor foram 
distribuídos para as seguintes 
Unidades; Paraná, 1.575 mi’; 
Pernambuco, um milhão; San
ta Catarina e Rio Grande do 
Sul, 950 mil Cada; Paraíba, 
350 mil; Sergioe, 300 mil; - 
Amazonas, 6.200 iu:l, sendo 
2.900 mil para manutenção do 
Sanatório-Colônia» «Antônio

| Aleixo» • 2.300 mil par* 0 
Sanatório - Coiônio «Belisá- 
rio Pene».

Um saldo de Plano Salte 
foi empregado em convênios 
com sete Estados, obedecen
do a seguinre ordem: AAato 
Gro-so; 3.360.710 cruzeiros- 
Espirito Sinto, 1.197.600 crû  
zeiros; Rio Grande do Sul, 
1.080 mil; Pernambuco, 
mil; Babia. 519.320 cruzeiros 
Paraíba e Paraná, 280 m!; 
cruzeiros C a d a .

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

SPRINGER
porque de slisa  sôbre  q u a lq u e r  p iso

com

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

9,5 p é s  cúb ico s

Interior em  cô r axul la g o

porta  ap rove itáve l

n ovo  fêcho de en ga te  suave
5 an os de  ga ran tia

preço bem  m a is em conta

— DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA —

A E L E T R O L A N D I A
Rua Goronel Cordova s. n. LAGES, Santa Catarina
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Petróleo
O Brasil inteiro acompa- 

oba, com inriisfarçavel inte- 
ŝie, o ritmo intenso que 

tomado os tnbalhos de 
eXDloração e industrialização 
do petróleo ne»tes últimos 
jois anos. E’ um esforço con
tinuado do que a Petrobrás, 
prestigiada pelo chefe do Go- 
vêrno e amparada pela opi- 
uiã pública vem realizando, 
j fim de que, atendendo às 
aipiraçõe* coletivas, possa
mos aumentar, de muito, a 
economia de divisas com u- 
ma maior produção do “ouro 
negro”.

Quem Queira seguir a li 
nha reta dss • statisticas ve 
rtficará facilmente, que nos 
ú tim°s d is anos. graças às

°  futuro econômico
sèíhorlM»S adotada8 P d «  Con-
e m w  81 d0 Petróleo ein narmoma com a Petro-
brá*. o avanço obtido na ex
J nr2  e industrialização
anirn h bUŜ rÍVel f0i bastante animador. Trabalhou-se int«o
amente, quer nos serviços

do T J r * Ç° ° ' ’ quer a p lic a do melhor técnica nos poços
do Reconcavo baiano, onde 
realmrnte tem o país sua 
mais positiva fonte de produ-

Esses trabalhos que sempre 
e sempre, ganha maior am
plitude. abre novos h mizon 
tes para o Brasil, consolidan
do a econom a brasileira em 
face de uma c njuntura in
ternacional que 6e mostra 
instável, inquietante, podendo

a qualquer momento agravar 
se. deixando os países de
pendentes da importação de 
petróleo em posição delica
díssima, sem mercados onCe 
adquirir êsse produto essen 
ciai.

Comprende-se por isso 
mesmo o interêsse fundamen
tal do atual govêrno em 
prestigiar e facultar à Pe. 
trobras todos os recursos a 
im de que a empresa estatal 

possa desempenhar a impor
tante tarefa que lhe está a- 
f ta. E sobretudo trabalha em 
paz danao nos a certeza de 
que o aumento da produção 
petrolífera não sofrerá qunl- 
ouer quebra nos índices a- 
nimadores que nos condu
zem celeremente à completa 
emancipação econômica.

Uzina Termoelétrica para Santa Catarina
LIBER/PRESS - Com a as

sinatura do Contrato para a 
aquisição dos equipamentos, 
acaba de ser dado o primei
ro passo para a construção 
da Uzina Termoelétrica de 
Capivari, no município de Tu
barão, em Santa Catarina.

A Uzina, que terá uma ca
pacidade de 100.00 kilowatts, 
< m dois circuitos, vai ocupar 
uma área de, aproximadamen
te, 200 quilômetros e destina- 
se a consumir carvão secun
dário, resultante do benefi- 
ciàmento dos carvões catari
nenses. A obra orçada em 
dez milhões de dólares, deve
rá estar terminada e, 31 de 
outubro de 1960.

Quem não anuncia se 
esconde

PARA VEREADOR

João Pelizzoni
<fpim p e ra d o i*

Adquira o seu -’RI RAI; DR no DEPAR
TAMENTO BRA BMP m

Irai DA fcca Brorig S/Â
Rua Manoel Thiago de astroí 156 - Fone 225 * LAJES - S.C.

Modificações na Lei cria
dora do Serviço Social 

Rural
LIBER/PRESS - A  fim de 

Q'*e o Serviço Social Rural 
efetivamente, a ativi- 

diat que lhe diz respeit>> no 
te ca te à melhoria das con- 
d*võ s de vida das populações 
do nteri<>r, permitindo lhes 
® ‘lh fes condições para o de- 
8env.ilviment<> rural do país, 
 ̂necessário que seja aprova- 

dn Pelo Congresso Nacional, 
0 projeto que significa a 
Que criou aquela autoridade.

Prevê, r. projeto a ser a- 
Provado, a criação de juntas 
Municipais e a distribuição 
uos recur-os arrecadados por
4(inele orgão em todo o Bra- 
<iL

Deve ão ser criadas 2.468

i municipais, contando 
uma com três membros.

termos termos da lei 
e, é admitida uma des- 
la ordem de um bilhão 
;entos milhões de cru- 
, pata pagamento dês- 
embros. A modificação 
•etendida visa o tornar 
etnuneraçáo a função 
omponentes das juntas, 
ierando-se o trabalho 
ço de relevante inferês 
cional», «endo, para is- 
icrutados os elemento* 
óprio meio rural, rever- 

diretaraente, em seu 
e da comunidade a que 

ncoram os serviços pres-

Importante Indústria de projeção 
internacional procura urgente

Vendedor —  Representante —  Viajante
de capacidade e boa instrução. Possibi ;dade mensal acima de Cr $ . . . 

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
Caixa Postal n° 3391 — Rio de Janeiro

---------------------------------------------------1

J Í/ rO S

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- apòio de papel
v  inserção regulável e automática do papiel 
v  libertador de tipos 
v- mesa ci papel 
v  estrutura blindada monobloco

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS: 
"«Organização Hélio Lida.»''

RUA CORONEL CORDOVA 108 — Caixa Posta 35 —  LAJES, S.C.

Porque aura mais' 
Porque custa menos1 
Porque trabalha melhor!

s u / jc /g
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Problema Deiinqüência Juvenil
O Problema da delniqüência 

juvenil, na atualidade, não 
preocupa apenas os pais de 
família. Tornou-se uma ques
tão que a todos interessa. Afi
nal de contas são jovens os 
protagonistas de crimes inde 
corosos que os jornais noticiam, 
e grave indicio de decadência 
de um povo são os sinais de 
apodrecimento do seu cerne 
a Juventude — aquilo que há 
de mais caro e promissor na 
vida de uma nação

Quais as causas determinan
tes do fenômeno que de alguns 
anos a esta parte abala os la 
res e corrói as famílias, ata
cando as duplamente? Por que 
são jovens os autores dos cri
mes? Por que são tão jovens 
as suas vitimas? Existirá pos 
sibilidades de fazer cessar es
se estado de coisas, triste 
mostra da desorientação e a 
bandono moral de uma parte 
da nossa Juventude?

Jornais noticiam que é qua
se livre o tráfico de entorpe 
centes, e no Rio e em São 
Paulo sucedem-se os crimes 
praticados por grupos organi
zados de moços provenientes 
de familias de recursos econô
micos, os quais agem com de 
senvoltura e impunidade de 
estarrecer Para o vocabulário 
da cidade entram novas pala
vras ou estas adquirem novo 
sentido, como é comum nos 
meios do crime transviados, 
lambretistas, inferninhos, cur- 
ras, curradores

Depois das reportagens do 
jornalista Pinheiro Júnior, no 
vespertino »Ültima Hora», que 
constituiram forte denúncia, 
nem por isso diminuiram as 
cenas de violência e perversão. 
As festas do bairro de Copa
cabana, particularmente na 
época que antecedeu o Carna 
vai, tiveram que • contar poli 
ciamento redobrado, pois tor
nou-se quase certo que, no 
fim da noite, os «transviados» 
irromperiam no local. Por últi 
mo, com as denúncias de um 
antro de transviados na Ilha 
do Governador e o brutal as 
sassínio da jovem Aida Curie, 
o sobressalta e a indignação 
tomaram conta dos lares.

O problema da juventude 
transviada, na realidade não 
é próprio apenas do Brasil. Ê

Para Vereador

próprio, digamos assim, de 
nosso tempo, e Suas causas 
não são de difícil localização. 
O fenômeno existe tanto nos 
Estados Unidos quanto na 
União Soviética ou na Ingla
terra Não á tipico, portanto, 
de um regime econômico ou 
social, pelo fato mesmo de 
suas causas não serem nem 
rigorosamente econômicas nem 
própriadi mte sociais, mas, so
bretudo, psicológicos e educa
cionais.

Se aqui os jornais divulgam 
fatos criminosos dessa espécie 
ocorridos nos Estados Unidos 
na União Soviética, a «Pravda», 
de Moscou, editava até há 
pouco uma seção intitulada 
«Feleton». na qual figuravam 
frequentemente denúncias de 
delitos juvenis praticados por 
filhos de acadêmicos, diretores 
de emprêsas, etc., dizendo o 
jornal claramente ser isto pro
piciado pelo dinheiro fácil que 
lhes forneciam os pais moral
mente ausentes da educação 
dos filhos.

Fato semelhante acontece

em nosso meio. O desajusta
mento, portanto, não é um fe
nômeno de massas, como ocor 
reu em países europeus asso
lados pela guerra: é psicológi
co. É diferente das aventuras 
malsão da juventude pobre do 
East-Side novaiorquino, que 
Machael Gold narra em «Ju 
deus Sem Dinheiro», e dos 
«bez prisorne» soviéticos, que 
tanto impressionaram em seu 
tempo. É produto da nostalgia 
que traz a facilidade de vida 
para os jovens, da ânsia de 
aventuras, das leituras excitan-

Vende se um Locomovei, 
com os càracteristicos abaixo: 
Marca: R Wolf 1 >1 Jn‘ 14 U I:; for
ça 35|HP efetivos 42 HP tempo
rários; RPM: 180; Volante: 120 
x20; Fornalha: 70x75: Cilindros. 
1; Regulador de molas. Vapor 
superaquecido: Tubulação: 190 
x 2 ’ ’
Preço: cr$ 220.000,00

Tratar nesta Redação.

tes e dos filmes de gangste- 
rismo e morticínio.

Por ter sido mais extenso o 
fenômeno na Rússia do que 
em outros países, também ali 
se desenvolveu a mais audaz 
experiência de recuperação de 
menores deliquentes. Levou a 
a têrmo Anton Makárenko na 
célebre colônia Máxima Gorki. 
que devolveu à socicdave an
tigos deliquentes jovens que 
aterravam diferentes do pais. 
Essa experiência, Makárenko a 
divulgou principalmente no seu 
«Poema Pedagógico» que, é, de 
fato, um livro de idéias com
provado por uma prática ori-

Lembre-se
/ Que um celebre psicólogo 
alinhou cinco necessidades 
básicas, que precisam ser |a- 
tendidas para, que uma pessoa 
obtenha a segurança, junta
mente com a felicidade e a 
paz de espirito.

Que a primeira necessida
de é econômica, que garante 
alimento, abrigo e ajusta
mento a padrões de vida sa
tisfatória.

melhor, 
o mais belo, 

o mais útil
presente a uma dona de casa

Uma famosa e mundialmente desejada máquina automática 
de lavar roupa

Bendix economat!
m

Rua Mal. Deodoro 30 Tel. 29

Condições especiais de venda com pequena entrada e APENAS
Cr$ 1.6S1.20 por mês

educação- 
é conheci-

íJULIO NUNES

"AQUI ESTAMOS NOVAMENTE"

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

caminhonetas perua e forgão jeepes
revendedores autorizados para

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

M  ik Peças t Mapas l a ,
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*

ginal no terreno da 
Nos Estados Unidos 
do o exemplo admirável d„ 
padre Flannegan, que realizou 
obra semelhante com tão pro
fundo sentido humano.

Tratando-se. no presente ca
so brasileiro, de uma questão 
psicológica c educacional, em 
que o fator social entra ape
nas como pano de fun 'o ha
verá remédio para tal situa
ção?

É claro que sim, no Código 
Civil e no Código de Menores 
estão previstos os casos de 
perda do pátrio poder e é 
configurado o abandono moral, 
e desassistência que propicia a 
prática de vida irregular e o 
ingresso de adolescentes no 
caminho do crime. O p o.-esso 
para a perda do pátrio poder, 
segundo a legislação brasileira, 
e sumária O Código de Me
nores, embora pôsto em vigor 
há trinta anos para atender a 
uma realidade sob vários as
pectos diferente não é, entre
tanto um instituto retrógrado. 
Seu espirito é o da educação e 
não o da repressão, o de am
parar, proteger, recuperar, de 
acordo com as modernas ten 
dências da penologia.

Há soluções nas leis brasi
leiras para o caso da juventu
de transviada, portanto: perda 
do pátrio poder por ato judi
cial (art. 384. itens I, II e VII, 
395, itens I, II e III, do Códi
go Civil, e art. 26 itens V e 
VI, e 30 alínea a. do Código 
de Menores), é entrega de 
menor a tutor nomeado pelo 
juiz ou a estabelecimento pú
blico para êste fim destinado 
(Código Civil, art. 412 e Códi
go de Menores, arts. 69 e 71).

Acontece, entretanto, que o 
juiz, representante da socieda
de ofendida pelos atos dos 
«transviados«, não tem outro 
recurso senão interná-lo em 
estabelecimentos educacionais 
de reforma (os célebres Abri
gos a que se refere o Art. 159 
do Código de menores), o que 
constitui êrro grave, porque 
sujeita os jov.ns deliquentes a 
novo e inevitável desajusta 
mento. Um jovem de origem 

i abastada não pode ser reedu- 
! cado no meio de pobres aban
donados do SAM. Ê a realida
de que o indica. Logo de sai- 
da, repelirá êsse novo conví
vio, o que daria margem ao 
prosseguimento de sua revolta 
e desajustamento.

Trata-se por isso mesmo, de 
atacar dc frente o problema: 
construir estabelecimentos es
peciais para a recuperação de 
jovens deliquentes abastados, 
«transviados» de nossos dias, e 
entregá los à direção de edu* 
cadores de reconhecida idonei
dade, dotados de alto grau de 
idealismo e dedicação à causa 
cducarional, mas revestidos da 
autoridade que só o exemplo 
confere. Em ambientes dêsse 
tipo, será possível a recupera- 
são pelo trabalho. Mas Para 
isto, antes de tudo, seria Pre' 
ciso que cessasse essa ver
gonhosa proteção dispensada 
aos jovens deliquentes, e Que 
revolta, com justa rarao, a 
parte mais esclarecida da op>‘ 
nião pública, como agora acon
tece em relação ao pervers* 
assassínio da jovem Alda Cu«
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Torneio Boa Vi ss

Patrocinado pelo Sr. Névio Fernand«« p „ • 
da Liga Serrana de Desportos e tendo por local Pre8ldente
. V . o  Pa  aaandll na Vaprram J H 1 1ULal

hanca
io S.C. faissandú na Vargem, será 
tarde o Torneio Boa Vizinhança disputado

o Campo 
amanhã a

Disputarão este torneio aB «ecuiutec on„inOI! . 
da Ponte Grande Uniào da Lomba Seca, A?co ins d l^ V i*  
l„ Nova e Paissandu aa Vargem. ua VI"

0 Torneio Boa Vizinhança obedecerá a seguinte ordem: 

r jogo: as 14,00 horas: Umão^x Paisandú - duração de ; 30

Sc o tempo permitir veremos o clássico
F l amengo  x A t l é t i c o

2 • «  : as 14,45 « : X Avenida * duração de

3. , : as 15.30 « : Vencedor do 1» jogo x Vencedor do
2 jogo duração de 60 (30x30).

Em caso de empate nos 3 jogos acima referidos, se
rão os me*mos decidido por 3 penalidades máximas.

Ao clube yen edor será ofertada a Taça Boa Vizinhan
ça, um gentil oferecimento do Sr. Névio Fernandes, candida 
to á Vereador pelos «-»portistas, e que estará presente nes
ta competição.

Segunda rodada da varzea
0 camneonato virzeano d* 

preie ue têmpora la terá pros- 
spguimento amanhã a tarje  
no Velho Estádio de Copa
cabana, com a re .lização de 
doii jogos.

No primeiro encontro fixa
do para as 14 horas lever&o 
estar em ação os conjuntos

Na próxima quarta feira ás 
20 horas será realizada na 
Liga Serrana de Desportos 
uma importante reunião com 
todos os clubes locais, inclu
sive com o Independente de 
Curitibanos e o Vila Nova 
de Correia Pinto, paia traçar

Atendendo á motivos de 
força maior, o comhute pugi- 
listico que seria travado on 
tem no Cine Teatro Carlos 
Gon^ entre o Italiano An

do America e do Frei Rogé
rio, enquanto que no match 
de fun 1o da rodada estarão 
cotejando os quadros do Po
pular e do Az de Ouro.

Em ambos os matches sur- 
gem cs quadros do Frei R o
gério e do Az de Ouro como 
os favoritos da rodada.

os primeiros pontos para o 
gran ie e Inédito torneio do 
próximo dia 31, quando es
tarão em ação 19 equipes de 
futebol, nos festejos come- 
norativos do 8o aniversário 
da mater dos esportes ser
ranos.

geio Rocca e o Gaúcho Adão 
Felipe Machado (Coringa), fi
cou transferido para a próxi
ma segunda feira dia 11 no | 
mesmo horária e local.

Esporlisia!
- Para Vereador -

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

lageano

Caso o tempo permita te
remos amanhã cedo no ve 
lho Estádio de Copacabana, a 
sequência do certame da 2a 
Divisão da LSD, com a rea
lização de dois interessantes
prélios.

O match que mais está a- 
traindo as atenções do pu- 
blics esportivo, será dispu
tado ás 8,30, entre as equi
pes do Atlético F.C. e do S,C. 
Flamengo, jogo clássico da 
segunda divisão, e dois clu
bes dos mais temíveis da no 
-a cidade.

O Atlético é o atual lider 
da segunda divisão; enqunn 
to que o seu opositor ocupa 
a terceira colocação.

Na arbitragem deste encon
tro estará o Sr. José Reali, o

Esta sociedade esportiva e 
recreativa levará a efeito ho
je á noite em seus salões 
íituado á Rua Cândido Ramos, 
o grandioso Baile das Damas, 
organizado p o r  diversas 
senhoritas do Departamento 
Feminino do estrelado.

popular Lambança.

No outro match da rodada, 
man ado para 10,30 horas es
tarão em ação os quadros do 
■Fluminense f .  C. e do S.C. 
Cruzeiro, clubes qû . e-tão 
efetuando uma boa campanha 
neste campeonato.

1 O Fluminense está situado 
juntamen e com o S.C. Cru
zeiro na terceira colocação 
com3 pp. e os mesmos es
tão com grandes possibilida
des <te anresentar um ótimo 
assocíation a todos aqueles 
que se locomoverem amanhã 
cedo uo Velho Estádio de 
Copacabann.

Como arbitro desta cont n- 
da deverá estar o Sr. Artenís 
Freitas.

Nesta ocasião será lançado 
o concurso pa a a escolha 
da Rainha do Departamento 
Esportivo.

Este baile será abrilhanta
do por Maneco e seu con
junto.

C u r i o s i d a d e s
NAPOLEÃG BONAPARTE — imperador dos francos s. 

É considerado como o maior guerreiro de tôdas as épocas 
e um dos maiores generais. Reuniu em suas mãos vasto 
império, o maior de que há memórias. Expirou em 1N21 
com 52 anos de idade.

Importante reunião 4c. feira na LSD

Adiado par \ 2a feira o combate 
Flacca x Coringa

Baile das Damas r* , 
Sport Clube Cruzeiro
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ALTA QUALIDADE 
E DISTINÇÃO

A PREÇO JU ST O ...

comprando
a boa ipa ponto por ponto 1

d p n m f s  tem tudo aue V. dos j t; Bolos padrões, talhe mo- 
A roupa R ^ N E ^ ^ ^ ^ D U R A B l i  lDADE RENNEK.

. Ao ain d a de v a ria d o  sortim en to  de camisas sp o rts, c a lç a s  sp o rts , c a lç a  
Casa RENNER - D ispõe, a  , ^os, ch a p é Us. qualidade e distinção

RENNER - ves,e ° cavaIheito dos pés à cabeea com ° máximo de qualidade e dia,inção!
1 sI



O Ministério do Trabalho reconhece P Q j^ jjQ LAGEAí 0o Sindicato dos Trabalhadores nas 
Industrias da Construção e do

Mobiliário de OH. ELISIARIO OE CAMARGO BRft.To
AnoXVI I Lages, 3 de Agosto de 1S58 j

Em «oienklade realírzda. 
quinta (eira última oo Centro 
Operário de Laje*. o Sindicato 
dos Trabalhadores nas Indus 
trias da Construção e do Mo
biliário de Laies, recebeu a 
carta de reconhecimento sindi
cal. expedida pelo Sr. Minis
tro do Trabalho. Deputado 
Fernando Nóbrega.

tas e grande número 
balhadores. finalmente em  nome do Sindi

cato dos Trabalhadores
nas Industrias da Construção 
e do Mobi.iário falou o Dr. 
Galvão Nery Caon do de S

Nesta ocasião fizeram uso da 
palavra diversos oradores en
tre os qoais os Srs José Bag- 
gio. Presidente do PTB local. Assim está de parabéns este mou parte no lo Congresso 
Julio Fernando Bamos de A - Sindicato, e em especial o seu Advogados do Rio Grande 
thavde. Dr. Evilasio Nery Ca- jPresidente Sr EpMácio da Sd  jsol. na qualidade de

Retornou de Porto Alegre sos cumprimentos ao partia^  
nosso particular amigo. Dr. amigo e distinto Promotor \d- 
Camargo Branco, acompapha junto 

tvma Família. SS to-
S r ta. E na  de Castro

unico Krebs
on. candidato á Deputado Es - ! va Borges, que não poupou es profissional de San ta Catarina, 
tadual. Eurides Wolff. orador forços em ver o sen Sindicato que ao grande conclave eom- 

\ esta sessão compareceram do Centro Operário de Lajes, reconhecido pelo Ministério do pareceu, tendo sido distinguido 
diversas personagens trabalhis Vicente Schaefer. Presidente Trabalho. como vice presidente do Do

Grupo Técnico. Direito Civil 
a cujo cargo tese de presidir 
face a au*éncia do Presidente 
o ilustre professor Bruno de 
Mendonça Lima Diretor da

Esta exposição terá a parti íes. num contacto direto com a Faculdade de Pelotas, o qual se 
cipação de criadores, agríeul-] nossa cidade. afastou para a Capital da Re-
tores comerciantes industriais A XI Exposição possibilita pública Dr Elisiário contribu- 
e órgãos oficiais de todas as rá mostrar também aos s'isi ía para O magno Congresso 
cidades do Sul do Brasil e j tantes a pujança do nosso mu dos Profissionais da Advocacia 
mesmo do estrangeiro, visando nicipio. revelando os nossos com algumas * proposições ou

XI Exposição Agro Pecuária de Lajes
Nos proximos dias 15, 16 e 

17 de Novembro do corrente 
ano. teremos em nossa cidade, 
a realização da XI Exposição 
Feira Agro-Peruaria promovi
da pela Associação Rural de 
Lajes. com isto congregar as classes : produtos e as nossas riquesas. moções que foram aprovadas, 

produtoras das regiões fimitro- principalmente no setor agro dentre as quais mencionamos:
ocupa Uma referente a H O N O R A R I-., pecuário, do qual Lajes.

; uma posição de 
sul do paíz

Como nos anos anteriores. 
ês’e conclave, terá lugar no 

- Parque instalado na Escola A -
A Prefeitura de Curitiba, determinou fósee a -g r ico ia  Caetano Costa, 

berta concorrência pública para industrialização 
do lixo. Já várias propostas foram apresentadas.
O lixo industrializado serve para adubo destina
do â

destaque no OS A D V  OCA TI CIOS, no sen

Para Vereador
agricultura.

Associação Profissional dos Emprega
dos Vendidores e Viajantes do 

Comércio de Santa Catarina
Convocação para Assémbleia Geral
De acórdo com as determinações legais e estatutárias 

convoco a todos os srs. Associados para a reunião da As
sembleia Geral especialmente destinada a resolver 6obre o 
seguinte:

Ordem do dia. Transformação desta Asso
ciação em Sindicato de classe

A reunião será realizada no Clube Princesa da Serra, 
gentilmente cedida pela Diretoria dia 25 '8 58, as 15 horas 

Lajes, 5 de Agosto de 1958 
Sebastião Pinto 

Presidente

tido da parte vencida ser con- 
denada a pagá-1 s e outra na 
necessidade de serem os ho
norários considerados créditos 
privilegiados. Outra no sentido 
de serem anualmente as dis
posições expressas no Regula
mento da UAB. Art: 97 e seus 
§§ relativamente à Relação 
Geral dos Advogados sejam 
realizadas anualmen e. Final 
mente, apresentou um voto de 
pesar pelo falecimento, em de
sastre aviatórío, em junho do 
corrente ano de 4 colegas Drs. 
Jorge Lacerda. Dr Nereu Ra-
mos. Dr. Leoberto Leal e Dr. de Castro Krebs, os 
Carlos de Almeida Serra. Nos- votos de mil venturas.

A  data de hoje assinais o 
aniversario nat Leio da prev 
dada senb rita Em de Castro 
Krebs, fino o-namento da so
ciedade iajeana.

A distinta aniversariante, 
que recentemente venceu o 
concurso Mies Elegante Ban- 
gú de Doasa cidade, é filha 
do Sr. Henberto Krebs da al
ta sociedade locaL 

Apresentamos a 5rta. Eo* 
nossos

Será acelerada a revisão 
do salário minimo

Domingos Valente 
Junior

Na próxima semana deve
rá ser constituída pelo Pre
sidente da Republica a Co- 

í missão de Salário Minimo, a 
j  qual deverá estudar a revi
são do atual salario minimo. com grande 

O Presidente Juscelino autoridades

atuais niveis- salariais, aten
dendo assim a crescente ne
cessidade dos trabalhadores.

A  campanha pelo salário 
minimo está sendo encarada 

simpatia pelas
governamentais,

Kubstchek e o Vice Presi- e está havendo nos sindica- 
dente João Goulart de um tos e federações de todo o 
modo geral, reconhecem a Brasil, grande movimentação 
necessidade de revisão dos visando aquela reivindicação.

NUNCA VIST
Com apenas Cr$ 550,03 n r. sais adquira a sua

I

V I G O
em F e r n a n d e s  & C i a

O Crediário mais elás ico da cidade
Rua Quintino Bocaiuva. 80 e 15 de Novembr j (Galeria Dr. Acacio)


