
Hoje a Convenção do PTB
Será realizada hoje a 

Convenção Municipal do 
Partido Trabalhista Bra
sileiro, para homologa
rão das candidaturas à 
Càmira de Vereadores

Instalada o Diretorio 
Feminino Traba- 

lista
Em reunião que con-

A sessão plenária, para 
deliberações, terá lugar 
as 3 horas da tarde, e a 
de encerramento, que se
rá pública, será às 8 
.horas da noite, ambas 
no Cine Teatro Carlos 
Comes. Estarão presen
tes delegações de todos 
os distritos e dos bairros 
3 falarão diversos ora
dores, entre os quais o 
Dr. Domingos Valente Ju
nior, o Dr. Helio Rosa, e o

Dr. Evilasio Caon. Os tra
balhos serão presididos 
pelo Dr. Acacio Santia
go. presidente do P T B 
de Sta. Catarina, ontem 
chegado a esta cidade, 
e que fará, em discurso- 
um importante pronun
ciamento político. Estão 
sendo aguardados hoje 
à tarde o senador Car
los Gomes de Oliveira e 
o Dr. Dael Pires Lima, 
candidato a deputado fe
deral.

«MU» S. 1.
Assembléia Geral Estraordinária

tou com a presença de 
138 senhoras e senhori
tas, realizada no Centro 
Operário de Lajes, foi 
instalado oficialmente o 
Diretório Feminino do P 
TB. Os trabalhos foram 
abertos pela sra. D. Ge- 
noveva Donato, que for
mou a mesa com os srs. 
José Bagio, João Mar
tins e Dr. Evilasio N. 
Caon. A sessão, que em
polgou grande assis
tência, decorreu em am
biente de exaltação cí
vica, discursando na o- 
portunidade as sras. D. 
Genoveva Donato, D. 
Selva Olinger Meissner, 
uma senhorita represen
tando o Bairro da Brus- 
que, o Dr. Galvão N. 
Caon, o sr. Julio Ataide, 
o Dr. Evilasio N. Caon, 
e o sr. José Baggio, a 
quem foi passada a di
reção dos trabalhos. Na 
próxima edição daremos 
a nominata das eleitas.

Consolidada a Candidatura

Para Deputado 
Estadual
Vote em

Evilasio N. Caon
I

Carlos Gomes de Oliveira
Ao contrário de que se 

vem propalando nesta Capi
tal, nos últimos dias. a can
didatura do Senador Cailos 
Gomos de Oliveira está ple- 
namente consolidada. O PAR
TIDO TRABALHISTA BRA
SILEIRO, conscio de suas 
responsabilidades perante o 
povo e o eleitorado catari
nenses, cumpre o seu inde
clinável dever de esclarecer 
que tudo fará para a reelei
ção do seu candidato, que é 
um nome que se impôs no 
conceito de toda a Nação pe
los seus elevados méritos do 
homem público e pelos ele
vados serviços prestados à 
causa pública. O seu passa
do constitui, por si só, um 
patrimônio digno de ser a- 
preciado e imitado passado 
de honradez inigualável, com
provado, nesta hora de cri
ses morais, pela vida modes
ta e sem aparatos, caracte
rístico principal do candidato 
trabalhista ao Senado da Re
pública.

A permanência de Carlos 
Gomes de Oliveira no Sena
do será uma garantia de u- 
ma ótima representação do 
nosso povo. Carlos Comes é 
um homem que já realizou, 
demostrando capacidade de 
trabalho e honestidade.
O PAí t r i DO r . tAB ALHIS -

Joalheria Mondadori
Exclusivista dos Relogios: Rolex, Tudor, Lavina 

Mon-Reve e muitos outros relogios famosos .
NOIVOS

Ao comprarem suas alianças, procurem a JOA 
[BAIA MONDADORI que os  brindará çom „ Jfantém 
ndeijinha alusiva a data de  ̂ joias eicijiuiia. t u  U B i va, a  ucAi-c*

a uma completa oficina de consertos
ógios.Praça João Costa (Edifício Dr. Acacio) -  Caixa Postal, 2.15 

'  ‘ Sa
ao ».•uai» uiumv.» —-, 
Lajes — Santa Catarina

TA BRASILEIRO, fiel à me
mória do Presidente Vargas, 
continúa trabalhando em fa
vor dos trabalhadores, dos 
humildes e dos pobres. É 
necessário, portanto, que o 
povo eleja Carlos Gomes de 
Oliveira para o Senado.

Aos que pensam no recúo 
do PTB face à fôrça econô
mica que afronta o povo, o 
partido de Getúlio Vargas, 
em Santa Catarina, responde 
com a candidatura firme e 
vitoriosa, de Carlos Gomes, 
de Oliveira para o Senado 
Um candidato honesto, sem 
recursos econômicos, de mã
os limpas e de um passado 
cheio de serviços prestados 
ao povo de seu Estado.

Edição de hoje:
6 páginas

2a. CONVOCAÇÃO
Ficam convidados os srs. acionistas da CONSTRU

TORA IMOBILIARIá CATARINENSE S/A. — “COIMCA S/ 
A. para se reunirem em segunda convocação, na sede 
social, sita a rua Marechal Deodoro, s/ no., Edifício Gam- 
borgi, sala n0 7, nesta cidade, às 14 horas do dia 24 de a- 
gosto corrente, afim de deliberarem sôbre a efetivação do 
aumento do capital social, aprovado em assembléia geral 
extraordinária de 10 VI 1P58, em face de não ter sido re
alizada a asssembiéia geral convocada em la, chamada, 
por falta de numero legal.

Lages, 15 de agosto de 1958.
Celso Ramos — D. Pres. 

Newtoo Ramos — Dir. Super. 
Álvaro Qeurzoli - D. Geral.

E D I T A L
O dr. Clovis Ayres, Gana Juiz Eleitoral da 21a Zona 

municipio de Lajes, Estado de Santa Catarinh, na forma, do 
artigo, 16, parágrafos lo, 2o e 3o da Lei 2 550 de 25-7 55, tor
na público o seguinte:

lo) — No presente alistamento, encerrado em quatorze 
de agosto do correute, ás dezoito horas, foram expedidos títulos 
á vinte e sete mil e doze (27012) eleitores, recebendo o titulo 
27.012 e eleitor Maria da Conceição Corrêa;

2o) — O último eleitor transferido para esta zona foi o 
cidadão Joel Leite, que recebeu o título número vinte e seis 
mil novecentos e vinte e sete (26 927);

3o) — Até o dia cinco de agosto corrente tinham sido 
expedidas segundas vias á quarenta e seis (46) eleitores, sendo 
que no menc*°nado dia foi expedida a última segunda via ao 
eleitor Jatir jgibe Varela, de inscrição número 5.135 (cinco 
mil e cento e trinta e inco).

4o) — Para conhecimento de todos foi expedido o pre
sente edital para publicação na forma da lei, — Eu W Ideck 
Sampaio, Escriváo Eleitoral, o datilografei, subscrevi e também 
assino.

Lajes, Sta. Catarina, 15 de agosto de 1958.

Clovis Ayres Gama 
Juiz Eleitoral da 21a Zona

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão Eleitoral

T R A B A L H A D O R  !
O teu candidato a deputado estadual é

EVILASIO NERY CAON

Domingo, ás 4, 7 e 9,15 horas no MARAJOARA
A «1‘ELMEX» vai apresentar orgulhosamente o seu mais belo filme 
desi.t TEMPORADA DE CINEMA — o grandioso e deslumbrante MexiScop

Feliz Ano, Meu Amor
valorisado ainda pela presença simpática dos consagra

dos astros; ARTURO DE CORDOVA e MARCA LOPEZ - 
Um espetáculo inesquecido!
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ÍHíUl S O C I A L
—  A n i v e r s á r i o s  —

Fazem anos hoj<“:
O Sr. Armando Ramos.
No dia 17:
O Sr. Ivaneí Montenegro: 

O Sr. Aires Cruz, Presiden
te do S,C. Cruzeiro; A Sra. d. 
Celeste Couto, esposa do Sr. 
Otacilio Couto; O jovem Ro
gério, filho do Sr. Tito Va
rela Ramos, do comercio 
desta praça.- O Sr. Silvio Ri
mes Castro, funcionário do

IAPC.
No dia 18
A sra. d. Ema Helena, es

posa do Sr. Anlonio Alencar 
Araújo.

No dia 19:
O Dr. Edezio Nery Caon, 

ex diretor deste jorna e a- 
dvogado do foro local.

Aos auiversarientes oj nos- 
cumprimento8.

E m  p o u c a s  l i n h a s
Nos seis primeiros meses de 
1957, importamos 2490 tratores 
de rodas, 364 tratores de es
teira e 26 tratores de horta. 
Essas importações nos custa
ram 12,5 m lhões de dólares 
(inclusive 700 mil dólares de 
pertences e acessórios) Nos. 
sos principais vendedores 
foram os Esta os Unidos, a 
Inglaterra, a Itália, a Alema
nha e a Teehecoslovaquia

— x —

O município de Tapes, no 
Rio Grande do Sul, comi 796 
km2 de área e uma popula
ção de 25000 habitantes é um 
dos mais importantes centros 
rizicola6 do Estado, Em 1955, 
com 600000 6aco8, Tapes se 
colocou em sexto lugar, ao 
lado de Uruguaina. A área de 
cultivo de arr z, no municí
pio, totaliza 12000 hectares. 
(“Tapes” monografia do IBGE

tuições de Crédito e Comér
cio Atacadista. O primeiro 
desses grupos é o que apre
senta utilização mais intensa, 
97,4% do» estabelecimentos 
componentes efetuam gastos 
publicitários, ou efetuavam 
□a data.

— x —

O biénio 1955-1956 marcou 
uma fase bastante favorável 
para a produção mineral bra
sileira cujo volume físico 
cresceu em ritmo elevado, 
comparativamente com os a- 
no8 anteriores. Tomando-se 
por ba-e o9 índices elabora
dos pelo IBGE para 22 pro
dutos de maior importância, 
pode-se concluir que no 
conjunto da produção extra
tiva mineral houve um au
mento na quantidade superi
or a 40% em relação do ní
vel de 1954.

— x —

As reservas pntenciai« do 
mercado de publicidade em 
nosso país são muito grandes 
sabendo-se que os esforços 
em favor df- sua máxima u- 
tilização haviam conseguido 
interessar im 1950 (Censo 
Nacional) meno6 de 10% dos 
estabelecimentos, Os ramos 
que, segundo os dados colhi- 
d s pplo IBGE, mais recor
rem à publicidade são os de 
Seguros e Capitnlização Ser
viços de Diversões, Imóveis 
e Valores Mobiliários, Insti-

PARA VEFEADOR

João Pelizzoni

Para Vereador

JULIO NUNES

Srta. Marielena 
Agostini

Dia 19 do corrente comple
tará os seus 15 anos. a nossa 
amiguinh e leitora, Srt». Ma
rielena Agostini.

A aniversariante oue atu
almente esta cursando o Gi- 
uasio de Videira, neste Esta
do, é filha do Sr. Marciano 
Agostini e de sua exina. es
posa d Le nilda Agostini.

Apresentimos a distinta 
srta. Mariek- a Agostini, os 
nossos votos de duradouras 
felicidades.

Srta. Maria Feltrim
Anivers riou na ultima 

quinta feira, a gentil srta. 
Maria Feltrim, dileta filha do 
Sr. Geronimo Feltrim e de 
sua exma. esposa d. Dora 
Feltrim

Auguramos a Srta. Maria 
Feltrim muitos anos de feli
cidades.

Para Vereador

Julio F. R. Athayde

Crônica Medica
Alimentação infantil

O primeiro alimento da criança, o alimento ideal, ca
paz de garantir-lhe a saúde e o bom desenvolvimento, é o
leite m terno.

Nenhum leite é tâo bom quanto o leite materno para 
a criança, nos 6 primeiros meses de vida.

Ê preciso saber que as crianças amamentadas ao seio 
quase nunca adoecem a raramente morrem. ,5ão raras as 
diarréias e os vomitos.

A amamentação materna deve ser dada de 3 em 3 ho
ras, ao todo 6 vezes ao dia._A criança mamará no máximo 
durante 2o minutos. Não se deve dar a mamadeira á uoite 
para que a mãr e filho possam descansar.

Há mulheres que deixam de amamentar o filho pot 
pensarem que seu leite está fraco. Isso é um engano. Não 
há leite fraco. O que pode haver é pouco leite. Nêsse ca;o 
procure o médico. Ele dirá o que se deve fazer.

O leite materno é o alimento preparado pela própria 
natureza para a criança. É 1e digestão mais facil do que os 
outros leites. É um leite limpo, sem micróbios, pois pas6a 
diretamente do seio para a boca da criança.

Não deixe de dar leite de peito ao seu filho, só por
que a comadre di»se que outro leite é muito bom e que o 
filho dela foi criado com ele.

O» outros leites, podem realmente ser bon-, porém, c 
leite materno é o melhor alimento da criança, nos 6 pri
meiros meses de vida,

Convem lembrar que mesmo mamando no peito ma 
terno, a partir do 3o mes as crianças precisam tomar suco 
de laranja ou de limão, duas vezes por dia, fora das horas 
das mamaduras.

Aos 6 meses de idade nenhuma criança deve cominuar 
a ser alimentada somente com leite,

' Comeca-se então, o derrame da seguinte maDeira:
A criança que vinha mamando de 3 em 3 horas ao to

do 6 vezes ao dia passará a se alimentar de 4 em 4 horas, 
isto é, 5 ve6es ao dia e a segunda alimentação de leite, a 
das 10 horas, será substituída por uma sopa de legumes, 
feita com carne magra, 2 legumes da região, I batata, 1 to
mate crú e sal.

Leia e aprenda estes conselhos que nos vem do De
partamento Nacional da Criança.

Continua
Dr, Inaldo Mendonça

possuem;As máquinas de escrever Siemag 
v regulador de toque 
v régua de marginadores 

ajuste de fita em 4 posições 
v proteção de tipos 
v  apôio de papel
v  inserção regulável e automática do nanei 
*  libertador de tipos ^ ^
v  mesa d papel 
v estrutura blindada monobloco

< 2 o s? /*G Ç &  C //7 &

Porque dura mais! 
Porque cusia menos! 
Porque trabalha melhor1

l i
D > ÜBUIDORES EXCLUSIVOS: 

«On nização H é l i o  Lida.»''
U U A  a m  f I t O R D O V A  108 -  Paiva P„ , o .<~aixa Posta 35 — LAJES, S.C.



rOOHI till*  °  <?ue lhe convier, em suaves prestações no
L ü b U L lif l . DEPARTAMENTO BRASTEMP de

MERCANTIL DELLA ROCCA BROERING S. A.
Rua Manoel Thiago de Castro, 156 —  Fone 253
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Política em Curitibanos
Comitê pró-candidatura de Luiz Meneguzzí ao Legislativo Estadual

ELEITOR DE CURITIBA DOS ! .«s:I *

Eleja Luiz Meneguzzi, o teu representante 

na Assembléia, que será o legitimo de

fensor dos teus intéresses no Legislativo

Estadual

Seguro coletivo de acidentes 
pessoais de passageiros de

ônibus
De acordo com sugestão 

do Instituto de ReBseguros do 
Brasil, e^Departamento.Nacio- 
nal de Seguros Privados »Ca
pitalização do Ministério do 
Trabalho, aprovou as condi 
ções para o ^seguro coletivo 
de acidentes pessoais de pas
sageiros de ônibus micro oni 
bus e automóveis em geral, 
os quais constam d» três pla
nos e tipos diversos. Os prê
mios são ^calculados confor
me a lotaçao as passagens e 
os tiquetes. São excluídos 
das condições os jpassageiros 
de veículos destinados ao

serviço de socorros médicos; 
do Corpo de Bombeiros, car
ros de presos e caminhões 
ainda que adaptados com’ 
baucns e cobortas. As apóli
ces deverão ser emitidas pe
lo prazo máximo de vigência 
de um ano. Os beneficiários 
dos passageiros segurados, 
em caso de morte, serão os 
h -rdeiros necessários, f„cul- 
tando-se entre tanto, a indi
cação de outros beneficiári
os pelos próprios passageiros 
quando se utilizarem de veí 
culos interrurbanos.

Associação Profissional dos Emprega
dos Vendadores e Viajantes do 

Comércio de Santa Catarina
De acordo com as determinações legais e estatutárias 

convoco a todos os srs. Associados para a reunião da As
sembleia Geral especialmente destinada a resolver sobre 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 26/8/58, as 15 horas

Lajes, 5 de Agosto de 1958
Sebastião Pinto 

Presidente

Bel. Walter H. 
Hoeschel

Com grande prazer regis
tramos á 9 do corrente a 
efeméride natalícia do Ba
charel Walter H. Hoeschel, 
elemento muito relacionado 
em nossos meios culturais, 
sociais, comerciais e politi
cos.

O aniversariante em refe
rencia graças ás boas virtu
des que o caraqterizam tem 
merecido a simpatia de todos 
aqueles que lhe tem desfru
tado a amizade.

Aproveitamos o ensejo, pa
ra cumprimentar 4ão ilustre 
figura, para almejar-lhes os 
nossos mais respeitosos cum
primentos.

Entrega de Titulos 
Eleitorais somente a- 

té 3 de setembro
Conforme determinações 

do Tribunal Eleitoral, as en
tregas de titulos eleitorais 
será efetuada somente até o 
proximo dia 3 de Setembro, 
Após aquele dia, os que não 
tiverem retirado seus docu
mentos perderão o direito 
de voto. estando sujeitos às 
penas do Codigo Eleitoral.

VENDE-SE
Vende-se um terreno si

tuado na rua São Joaquim 
logo abaixo da Igreja São 
Judas Tadeu, medindo 15 qi2 
de frente por 50 m2 de fun
dos.

Tratar nesta redação.

í- í/ 
-Lí# .

s*»
l'l xé m  li

. 'ür- *

Vá

K l

püSSOU

0  REUMATISMO 
CESSOU!
InfraRUB é a nova o moderna pomada 
analgésica que penetra profundamente na 
pele, estimula a c ircu lação  e aliv ia  
a do r por horas e horas. InfraRUB é de 
e ficácia  provada con tra  reumatismo, 
dores musculares, nevralgias, lumboqo, 
a rtrites , torceduras e dores cousada? onr 
resfriados. Tenha um tubo  S9mçre i  não!
•  h ã j nuncha a roupi 8 nã> e»ige n d j'js  
® hfaduz ligeiro ca o< sem c.usor u . l - r
•  lem cheiro ogrodável

Mario Teixeira Carrilho
A D V O G A D O

Escritório Rua Dr. Hercilio Luz, n° 372 
Telefone n- 266
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Amanhã Flamengo x Atlético 
em atraente cotejo
! am mhã, depois nuns» píhoh,.

5a

Finaliriente am inhã, depois 
de duas semanas de chuvas, 
teremos o prosseguimeuto do 
campeonato da segunda di
visão da Liga S rrana de 
pesportos, com a realizjção 
de duas pelejas, as quais es
tão despertando vivo interes- 
,‘e ,io mundo espoitivo da 
princesa da Serra.

vjo primeiro match da ma- 
tiad, no jogo clássico da ro
dada. atuarão < s co juntos do 
Atlético e do Flamengo, dois 
dos melhores esquadrões de

n >ssa ci lade 
O qu i Iro do Mletico ainda 

guarda bem vivo na me no
na aquela derrota de 3 á 0 
na decisiva do campeou tto 
'o aao passado, e deseja 
vingar aquela derrota 
ao Jogo de amanhã.

Enquanto isto o Flamengo 
lutará por um i ampla reabili
tação neste certame, já que 
ocuoa a terceira colocação, 

Este jogo será arbitrado 
pelo Sr. Jose Reali, o popu 
ar Lambança.

No outro jogo da rodada, 
marc ido para as 10,30 horas 
estarão se confrontando os 
quadros do Flumíneuse e do 
Cruzeiro, num cotejo que es 
tá 8;nd > aguardado também 
com vivo interesse.

Ambos os conjuntos estão 
empatados na terceira colo
cação com 3 pp. e o perde
dor do mesmo estará fatal
mente colocado na lantemi- 
nha do campeonato.

Este match 3erá dirigido 
pelo Sr.“Artenis Freitas.

Uma Seleção Paraguaia 
interessada em atuar 

nesta cidade

PARA VEREADOR Juventude x Frei Rogério o me' 
lhor cotejo da Varzea

O campeonato varzeano de 
futebol, c irrespondent» a atual 
tempnrida terá sequencia a- 
manhã a tarde no Velho Es
tádio de Copacabana, com a 
efetivação de dois bons pré
lios .

No match preliminar esta
rão cotejando oe quadros do 
Avenida e do America num 
jogo de reabilitação, por
quanto ambos estio mal situ
ados na tabela de pontos, 
com 2 pp.

No jogo de maior enver
gadura da rodada, jogarão os 
quadros do Frei Rogério e do

Juventude, num jogo em que 
o favoritismo não pende pa
ra nenhum lado.

É um jogo que reunirá dois 
atuais líderes da varzea.

Para Vereador

DR. ARON KIPEL

Siga o símbolo de  
valor!
Peças e A cessó 
rios «FORD» le g í
timos.

Vende se um Locomovei, 
com os característicos abaixo: 
Marca: R YVolf 1910nl4243: for
ça 35 HP efetivos 42 HP tempo
rários; RPM: 1180; Volante:20 
x20; Fornalha: 70x75; Cilindros. 
1; Regulador de molas. Vapor 
superaquecido: Tubulação! 190 
x 2 ’ ’
Preço! cr$ 220.000,00 
Tratar nesta redação

O Senhor Névin Fernandes, 
Presidente da Liga Serrana de 
Desportos, recebeu do co
nhecido emprezario Rubens 
Sampaio, residente em São 
Paulo, um oferecimento, para 
uma exibição de uma sele
ção do Paraguai dos Joga
dores Agremiados em nossa 
cidade, no período compren- 
dido entre 15 de Setembro á 
15 de Novembro do corrente.

Trata-se de uma autentica 
seleção de grandes jogadores 
do futebol Paraguaio, entre os 
quais podemos citar: BeDitez 
e Caballerò (goleiros); Oppe 
Quinõnez, Manoel Lugo, Ri
cardo, Justo. P, Io8fran, Jo6é 
A. Tíosso, Juan Carlos Gon- 
zales, os famosos irmãos Jara 
Seguier, Joel Joveilanos, II- 
defonso Sanábria e muitos ou 
tros de categoria internacio 
nal, muitos deles, já integra
ram seleção do 6eu paíz. A 
direção desta seleção acha- 
se entregue ao conhecimen
to Diretor Técnico Julio Ra 
mirez, ex-grande astro inter
nacional.

Para uma exibição em La
jes, a Saleção Paraguaai exi
ge as seguintes bases: cr$ 
<15.000,00 de cota fixa, crS 
35.000,00 de ajuda <le custo 
de transportes aéreos e ter
restres, mais a estadia para 
uma embaixada completa a- 
té 25 pessoas (3 diasia6), mais 
cr$ 4.000,00 de cota de arbi
tro que acompanha a embai
xada.

Amlizando-se a referida 
proposta, achamos absurda 
para a nessa cidade já que 
as fracas nnecadações veri
ficadas em nossa cidade, não 
comportam a cota exigida 
pela Seleção guarani.

Esportista!
- Para Vereador -

Elio de Paris

Para Deputado 
Estadual
Vote em

Evilasio N. Caon

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

lageano

ALTA QUALIDADE 
E DISTINÇÃO r>fivTi\iFP tpm tudo oue V. deseja.! Belos padiões,

A-roupa « ^ P ^ a S o M l  DURABILIDADE RENNER.uci U.VJ ** --------
Tv a» ainda de variado sortimento de camisas sports, calças sports, calça 
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O Bicho Homem
I Por Waldeck A. Sampaio

Não é segredo para ninguém 
de que o bicho homem está 
avançando demasiadíssimo no 
terreno da técnica e da ciência 
de tal forma que se não hou
ver um controle, se não fôr 
estabelecido Um limite, tornar- 
se-á dificil, senão impossível 
uma previsão sôbre o fim des
te e das futuras g era ções.

Desde ã velhíssima pólvora 
até ao novíssimo satélite arti
ficial, muitas descobertas, mui
tas invenções têm sido levadas 
a efeito. - Descobertas as in
venções maravilhosas e utilís
simas á hun anidade, tais co
mo o rádio, a televisão, o ci 
nema falado, a penicilina, a 
vacina Salk; terríveis e des
truidoras como as bombas a- 
tômica e de hidrogênio, para 
não citar tantas outras. Sôbre 
estas dua» últimas, nota se 
que quando o inverno entra 
pelo verão e vice-versa diz-se 
logo que é em consequência 
das experiências nucleares que 
vêm sendo feitas por norte-a 
mericanos, russos e agora os 
ingleses.

Recentemente o submarino 
atômico norte-americano “Nau 
tilus” atravessou submerso o 
Polo Norte, ligando o Atlânti
co ao Pacífico. Grande feito, 
não resta a menor dúvida, e 
salienta a imprensa que co
meçou a éra dos submarinos 
cargueiros. Por que? Será mais 
econômico ou mais facil? Dei
xo a resposta aos entendidos 
no assunto, os cientistas, os 
técnicos. Todavia, diz o velho 
ditado que formiga quando 
quer se perder cria azas Esta 
rá o homem bancando a for
miga? - Lembro me perfeita
mente de um filme que eu as 
sisti aqui mesmo em Lajes, 
há muito tempo, sob o título 
“O homem miraculoso’’, inter
pretado pelo grande astro do 
cinema Roland Young. - No 
filme, Deus outorgou a um 
homem qualquer poder quasi 
absoluto para fazer tudo que 
lhe desse na telha, com exce
ção apenas do poder de con
quistar a mulher quando bem 
entendesse isto é, não podia- 
bofigar a mulher a lhe devo

Convocação para Assem bléia Geral
De acordo com as determinações legais e es 

tatutárias, convoco a todos os srs. associados pa 
ra a reunião da ASSEMBLEIA GERAL especial 
mente destinada a resolver sôbre a seguinte

Ordem do dia: TRANSFORMAÇÃO DESTA AS
SOCIAÇÃO EM SINDICATO DE CLASSE.

A reunião deverá ser realizada na Sede So
cial, no dia (cinco) de setembro de 1958 às 20 
(vinte) horas.

Lajes, em 12 de agosto de 1958 
Ernani Rosa 

Presidente

tar amor ou paixão. - Mas lo
go a seguir Deus cortou su
mariamente aquele poder ob- 
soluto, pois o homem fez tan
ta hesteira em tão pouco tem
po que se continuasse acabaria 
com o mundo sem demora.

Dentre todas essas desco
bertas e invenções, uma sur 
giu que vem deixando muita 
gente bôa (especialmente os 
homens) com a pulga na Ore
lha. - Trata se de uma vacina 
feita de hormônios femininos 
e que é empregada na castra
ção e engorda do gado . - O 
Ministério da Agricultura, se
gundo eu sube, já se manifes
tou dizendo que essa vacina 
não tem nenhum efeito sôbre 
o homem: Pois sim. - Quem 
foi que serviu de cobaia? - O 
carioca, rei das piadas e dos 
trocadilhos, maroto como ele 
só, já está com a barba de 
môlho e reluta em comer car 
ne de boi. A propósito dessa 
vacina, que denominada “Stil- 
bestrol’’, disse um orgão da 
imprensa carioca o seguinte - 
‘Vejam só. Está o incauto Jo

sé da Silva comendo seu pica
dinho em casa satisfeito da vi
da, sem saber que aquilo é a 
sentença de morte da sua vi
rilidade e quem sabe também 
da sua fertilidade”. - E acres 
centa: “Um perigo esta loucu
ra do Stilbestrol! - Autêntica 
mágica besta. Engorda o gado, 
e daí? -*A gente come a car
ne e vira monge, com voto de 
castidade e tudo ? - E finali
za: - “Não, esta não — Deve 
mos agora, a todo transe, re
sistir à tentatação da carne - 
Do contrário jamais seremos 
passíveis de outras tentações 
mais nobre, destas que têm 
por fim garantir a continuação 
da espécie”. - É de fato o ho
mem está ficando louco. E en
quanto os Estados Unidas e a 
Rússia se mantiveram nesta 
corrida louca pela supremacia 
técnica e científica, teremos 
muitas descobertas e invenções 
pela frente. - Todavia que é 
de amargar é um espêto, essa 
dava iini ‘ Stilbestrol”.lá isso é

Faleceu o Ministro do 
Marinha

Faleceu quinta feira á tarde, 
o Almirante Antonio Alves Ca- 
mara. titular da Pasta da Ma 
rinha.

S. Excia. á poucos dias havia 
sido acometido de uma forte 
g/ipe, sobrevindo mais taide 
complicações, inclusive conges
tão pulmonar.

Pouco antes de sua morte, 
o extinto recebeu a visita do 
Presidente Juscelino

O seu corpo foi velado no 
salão nobre do Ministério da 
Marinha.

O Almirante Alves Camara 
era natural da Bahia e contava 
67 anos.

Para vereador vote

Para Vereador

em

PATRICIO BASTOS
O candidato do povo de 

Correia Pinto

V E N D E - S E
Uma serraria tipo Tissot 

movida á eletricidade situa* 
da no Salto do Caveiras;

Tratar com o senhor Pau
lo Hasse á  Rua Coronel Cor
dova n° 100, nesta.

p Operários Lageanos.p
T PARA VEREADOR VOTEM EM T
B JOAO RODRIGUES DA COSTA. B

N U N C A  V I S T O ! !
Com apenas Cr$ 550,00 mensais adquira a sua

G O R E L LI
C i a .

< í .

em F e r n a n d e s  &
O Crediário mais elástico da cidade

Rua Quintino Bocaiuva, 80 e 15 de Novembro (Galeria Dr. Acacio) I

à


