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mDADE emRtornoI Quart° 24 de Agosto
D O  r o m p i m e n t o
A  direção do P T B  de Santa nQ+„ • 

de expedir aos Diretórios Municipais eestá ^ fa  
iendo divulgar uma circular, através da imprensa 
e do radio, pela qual esclarece a sua eva£P ™ • 
ção em face da atual conjuntura política e em es‘ 
pecial em relaçao a atitude do P SD  retirando 1  
apoio ao senador Carlos Gomes de OUveia É do 
seguinte teor a referida circular: a' ^ d0

Nota do Partido Trabalhista Brasileiro
DE sS o t^ A T A rS fte ^ e m e ^ b a ix o “ ^  
cumpre o dever de esclarecer ao povo catarinense em geral e 
aos trabalhistas era particular, tendo em vista a nota do Par 
tido Social Democrático publicada no jornal «O ESTADO» e 
divulgada através uma emissora local:

Io - ao contrário do que divulgou a aludida nota do PSD 
a alta Direção Nacional do PARTIDO TRABADHISTA BR A 
SILEIRO HO M OLOGOU  o acordo firmado entre os dois Par
tidos em Santa Catarina;

2o - A mesma Direção Nacional do PTB, usando de suas 
atribuições estatutárias, recomendou que, na elaboração do 
protocolo complementar - que deveria ter sido elaborado pe 
los dois partidos se incluisse uma cláusula condicional da elei
ção do candidato trabalhista ao Senado, para que se efetivas 
te o apôio do PTB ao candidato do PSD ao Govêrno do Esta
do. em 1960; . -

3o - O PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO conside
ra fruto de laraentavei equivoco, por parte da direção estadual 
do PSD, a interpretação que a mesma atribuiu à decisão do 
órgão máximo do PTB;

4o - Toda e qualquer versão que se venha a atribuir ao 
ocorrido foge «ompletamente à verdade, pois a direção esba- 
dual do PTB recebeu de sua direção nacional cópia autentica
da da ata que homologou o acordo firmado com o PSD e que 
o Partido Social Democrático acaba de desfazer.

Florianópolis, 19 de Agosto de 1958 

Acácio Garibaldi S. Thiago 
Presidente

DIVIDIDO O PRP
O Partido de Representação 

Popular fracionou-se Jem duas 
alas na disputa do próximo 
pleito. Uma acompanhará o 
PSD, dando o suplente do sr 
Celso Ramos e um candidato

à deputação federal na chapa 
daquele [partido, e outra ala 
ficará com o sr. Irineu Bor
nhausen, 'indicando também 
um 'candidato à Camara dos 
Deputados najlegenda da UDM.

A data de amanhã lassina- 
lará a passagem do quarto a- 
niversário da morte do pre
sidente Getulio Vargas. O 
grande brasileiro, dando a 
vida em defesa de sua honra 
e de seus ideais, desapare
ceu do cenário politico na
cional numa honra de con- 
vulgação, mas soube, com a 
carta de testamento que dei
xou, apontar os rumos se
guros de uma política nacio
nalista e sobretudo de justi
ça social para nossa pátria. 
Passados são quatro anos, 
mas o presidente Vargas, co
mo um muito, com um idolo, 
como um simbolo da luta pe 
la redenção nacional conti
nua sendo ainda um“dos gran
des condutores políticos do 
Brasil. Seu desaperecimento 
fisico, não significou sua 
morte completa, pois as ide
ias que alimentou e pregou 
estão conquistando as cons
ciências brasileiras. Getulio 
Vargas viveu, vive e viverá 
no coração dos|trabalhadores 
e do povo brasileiro.

SR. OSMAR CUNHA
Chegqu ontem a esta cidade 

o sr Osmar Cunha, prefeito 
de Florianópolis e candidato á 
Camara dos Deputados pelo 
PSD. O lider ilhéo está de
senvolvendo grande atividade 
politica em todo o Estado, 
preparando, desde já, o am
biente para as futuras eleições 
de 1960.

5r. Oríando Cersosímo

ICIi
O primeiro comício politico 

da atual campaoha deverá ser 
realizado domingo próximo, na 
parte da tarde na praça João 
Costa. Destacados próceres 
pessedistas. que integram o 
comité p ó candidatura depu 
tado Elias Adaime estão pre
parando essa concentração em 
favor daquele candidato.

Em viagem de negocios es
teve durante alguns dias nes
ta cidade, o Sr. Orlando Cer- 
sosimo, diretor gerente da zo
na Sul das Fabricas Reunidas 
Brasil Industrial Broca e Mei- 
relles de Guaratinguetá Esta 
do de São Paulo.

Esta grande industria é es
pecializada na fabricação de 
dinamites, espoletas, estopim,

polvora etc.
Os produtos BROCA vem 

acompanhando o progresso do 
Brasil ca abertura de túneis, 
ferrovias estradas, rodovias, 
minas etc.

Esta conceituada industria 
brasileira, tem como seu repre
sentante nesta praça o Sr. 
Humberto Pascale, situado à 
Rua Otacílio Costa.

FALECIMENTO
Após prolongada en

fermidade e com a avan
çada idade de 65 anos 
sucumbiu na última 4a fei
ta dia 20, a veneranda 
senhora d. Lidia Scheidt 
Avila, esposa do Sr. E- 
delberto Avila, pessoa 
de largo prestigio em 
nossa cidade.

A extinta, além de seu 
esposo deixa a prantear- 
lhe a morte os seguintes

filhos Sr. Valdo Costa 
Avila, Sr.- Ári Costa A- 
vila, Sr. Edvi da Costa 
Avila, e a Sra. Eni Avi
la Heidrich, esposa do 
Sr. Am oldo Heidrich, a- 
lém de vários netos e 
bisnetos.

Apresentamos a fami- 
lia enlutada as nossas 
mais sentidas condolên
cias.

Pessedista L ageano ~ i

OSM AR CUNHA
Um Municipalista a serviço dos 

municípios de Santa Catarina e do Brasil
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Crônica Médica
Cuidados com o recem nascido

Ao nascer n criança chamada de recem nascido. As
mães chamam de bebê. j

A criança nascida antes de 9 meses ou 40 semanas é 
chamada de Prematura.

Após a ligadura do umbigo é noçessario a limpe-a d « 
olhos. Isto tem um tim que é o de institu r a pmfilax a da 
aftalmina blenorrágica, mesmo que o exame exclua proces
so vulgo-vaginal.

A blenorragia ou gonorréia é uma doença que tem co 
mo resp ns vd o genocoso, pequeno micróbio somente vis
to ao microeC' pio

Esta d enca localizando-se na dobra ds vagina produz 
fluxo purulento que é contagioso.

Ao nascer, a criança pode se contaminar provocando 
a>6itn a eoaguntivite blenorrágica.

Hoje esta instituído, o mét do de credé. que con*istr 
em instalar sobre a conjuntiva imediatamente apÓ6 o par 
t» uma ou du s gotas de nitrato prata a 2%

Na falta de nitrato de prata pode ser usado com oti- 
nms resultados o a girai.

Outro cuidado a t r com o recem nascido é com o 
vernix ou «sebo» chamado assim pelo povo.

Ao nascer o recem Dascido apresenta uma camada 
gorduro-a que nós chamamos de «vernix caseosa», tarr.b^m 
conheci ia vulgarraente por «sebo».

Após a ligadura do cordão umbilical bpm como o »eu 
seccionamento, o primeiro cuidado a ter com a criança é o 
da limpesa com agua morna

É m ic aconselhivel não banhar a criança, durante oa 
primeiros dias.

É preferível que o primeiro banho seja de 36 a 48 ho
ras após o nascimento

Após o banho deve-se colocar gaze esterilizada sobre 
a ferida umbical (umb go).

Até queda do coto a criança conservará a gáze e a 
faixa.

Após • queda do umbigo ou melhor dizendo do coto 
não é nec ssario o uso da faixa ou cinteiro.

(J bebé usará faixa durante o primeiro mês no máximo.
Esta m dida sofre modificação quando a criança tem 

tendência à hérnia.
Nest caso par a felicidade da mãe e segurança da 

criança, procure o seu mé ico.
Dr. Inaldo Mendonça,

Q U E R O  - T E

PARA VEREADOR

DR. ARON KIPEL

Sociedade Recreativa 
S. ( . Cruzeiro

Este clube levará a efeito 
hoje a noite em seus salões 
situado á Rua Cândido Ra
mos. um baile em benefício 
do Natal das Crianças pobres 
da Radio Clube de Lajes, e 
o mesmo será abrilhantado 
por um ótimo corjunto,

O concurso para a escolha 
da rainha do departamenlo 
esportivo Jeste clube a pre- 
senta até o momento a se
guinte clássificação:
Io Srta. Maria Benta 687 votos 
2°Srta. Terezinha Sá 500 «
3o Sauly Alves 400 «
4° Lila Borges 125 «

ÍHO& S O C I f l l
a n i v e r s á r i o s

„ nr. Hia 24- I Sr José L Góss Waltrick- o 
0 ,Z<”  v” domlro Antunes |S . Osmar Burguer; o Sr. UI* 

iiírleb-aiHo; A S r , ^ V e n ,  | < » .Ib . * « 1 «

Costa. i <> Sr Agnelo Arru.li Filho;
v i  ril» 25- A to <08 os aniversaria-,te
\ menina ' Regina, filha do os no-sos cumprimentos

Viu Nossa Senhora e ficou brm 
da surdez

NITERÓI — Um lavrador 
humilde, jovem ainda, foi há 
nas encontrado desmaiad" 
uto a uma horta que cuida 

Páriamente, nas p óximida- 
les de Três Ri'>s. Pessoa6 
)ondos*s carregar-im-nn pa 
t o hotel Savaterra, na en- 

rada daquela cidade e com 
remédios conseguiram lazer 
com que o pobrê homem 
voltasse a si e grande foi o 
-isuanto de quantos o coohe- 
ciam O lavrador, completa- 

ente surdo e mudo desde s 
idade dos 9 anos, começou a 
balbuciar palavras descone 
xas, falando em milagre* e 
citando Nossa Senhora da 
apareeda.

Correu um frêmito pelos 
issistentes e os mais r*ali- 
gio-os caíram de joelhos ao 
-olo, em p anto convulsivo. 
Acab .vam de presenciar um 
milagre, segundo afirmaram 
pois não restam dúvidas 
entre os que tomaram parte 
no estranho acontecimento 
de que Sátiro Cintro Rocha, 
o lavrador encontrado desa
cordado, recebeu a graça de

0e um milagre que vinhi n-
vo< ndo há tantos an h.

I Para Vereador

Pedro Melo

MARIO LEONETE MARTINSfj

Mal vi teu vult», juro que te amei.
No entanto, meu não era teu querer. . .
E, quase sem pensar sem perceb-r,
Amar outro rsp.z em vão tentei!

Li muito, fiz viagens, esL.dei,
Fiz tudo para n lembrar teu eêr;
Mas, hoje, tive que reconhecer 
Qu» só a ti no mundo eu amarei.*

Agora, featou aqui, desconsolada,
Pois, diante de t-u sêr tão cruel, sisudo,
<) meu querer me deixa amargurada.

E o grande amor se cala, triste, mudo, 
Pois para ti não representa nada,
F, o entanto, para mim é tudo!. . .

P A  A VEREADOR

João Pelizzoni

Atlético F. C,
Uma oomissão dn Atlético 

F.C. f*rá realizar logo mais 
nos saio s do Centro Operá
rio de Lajes, gentilmente ce
dido por sua diietoria, um 
suntuoso baile, que será a 
brilhantado pela Orquestra 
Gu nabara.

E-te baile será revertido 
em beneficio da compra de 
fardamentos esportivos.

Para Deputado 
Estadual
Vote em

Evilasio N. Caon .

As máquinas de escrever Siemag possuem: 
v  regulador de toque 
v  régua de margmadores
*  a|uste de fita em 4 posições 
v  proteção de tipos
v  apôio de papel
* inserção regulável e automatica do papel 
v  libertador de tipos
v- mesa tí papel 
^  estrutura blindada monobloco

C /r r &

Porque dura mais! 
Porque custa menos! 
Porque trabalha rmihor!

##

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS: 
«Organização Hélio Lida.»1'

RUA CORONEL CORDOVA 108 -  Caixa Posta :35 _  LAJES, S.C.
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Política em Curitibanos
Comitê pró-candidatura dc Luiz Mcneguzzi ao Legislativo Estadual

f
Eleja Luiz Meneguzzi o seu representante 

na Assembléia, que será o legitimo de

fensor dos teus interesses no Legislativo

Estadual

iWIima Machado Carrilho
—  M É D I C A  —

DE SE N H O R A S E C R IA N C A S

Edifício Arm ando Ramos 1* pavimento 

RUA CEL. CORDOVA 

Telefone Residência 288

ÍÉ r Sr. Geraldo 
Wetzel

Para discutir a contra-pro- 
posta patronal que atendeu 
apenas parte de suas reivin
dicações, os tripulantes - co
missários, pilotos, co-polôtos, 
radiotelegrafistas, aeromoças 
e aeromoços, etc. - dos a- 
viões do Consórcio Real- 
Aerovias, vão reunir-se, na 
sede do Sindicato dos Aero- 
viários. Tudo indica - disse 
à reportagem o Sr.'Jaime 
Ferreira que a contrapropos
ta não será aceita pelos pa
trões, pois os mesmos cede
ram numa parte das reinvin- 
dicações dos empregados do

Consórcio, mas deixaram 
práticamente em suspenso, 
sem possibilidade de uma 
solução justa, a questão dos 
salários.

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.

Esteve em visita a nossa 
cidade, procedente de Porto 
Alegre, o Sr. Geraldo Wet- 
zel e sua exma. esposa, di
retor da importante firma Cia 
Wetzel Industrial de Joinville.

A viagem daquele industri- 
alista á nossa cidade, prende- 
se a visita aos seus repre
sentantes nesta praça, a con
ceituada firma Bertuzzi Ribas 
& Cia, a qual lhe homena
geou com um jantar na re
sidência do Sr. Ulisses Ri
bas, socio daquela importan
te firma lajeana.

NUNCA VISTO!!
Com apenas Cr$ 550,00 mensais adquira a sua

U  j

em
G  O

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

Rua Quintino Bocaiuva 80 e 15 de N ovem brj (Galeria D-. Acccio)

u sz^sr.
-V.



O que há de melhor
R E F R I G E R A D O R

«imperador

8.5 pés 10.5 pés
■ o que lhe convier, em suaves prestações no
. DEPARTAMENTO BRASTEMP de

MERCANTIL DELIA ROCCA BROERING S. A.
Rua Manoel Thiago de Castro, 516

LAJES
Fone 253

SANTA CATARINA

_____
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compromisso do líder da 2a. Divisão
Sério compromisso terá a-_ ___ s\ n n iioiÍpa Ha D» r

Ir"

Boba cedo o quadro do Po- 
® atual líder do certame
,ul̂ 'gün i8 divisão, em en-

I ,n ro qoe será travado con- 
P  o coüjunto do Atlético
0 du»dr0 do p°Pular é 0«elhorse tem apresentado nes 
,e campeonato, enquanto isto
1 onze atleticano deseja ar- 
entemente reabilitar-se do

uiiimo insucesso contra o

uirud^nòs uíumos " H  Walt8r- Z i’ TÜIÍ0- Vit0r'Para Z  ! „ °  romutos. e Dorival.
conjuntos nrovavV 0 °* doH  ‘̂ ° outro encontro da ro-; 
nh m os secrni Tlente Hli-jdaria, estarJo se confro itando 
Atlético- Sphaot - 8 D ldr08:08 conjuntos do Flamengo e
Juare,0« ^Iceu^Nelso^A^lri ’ PahDe1™ ' “  “ l" '  ?1“ ‘
F r.t? n '“ ' f e “5 Augusto, Miro,Eustalio, Edu e Nigemann.
... opular: AniHo; Reni e Ju- 
bao: Nicacio, Lino e Demer

sico di) futebol da 2t Divisão 
Estes dois adversários á 

vários anos vem duelando, e 
o >r uma conci iencia nos 
jamoeonatos, o Palmeiras

sempre leva a melhor no lo 
jurno, enquant' qje o Fla- 
■mengo nunca foi derrotado 
ante o“ Palmeiras nos jogos 
uos 2o turnos.

Amanhã daverenog ver, 
mais eate d íel > qu: travarão 
os dois maiores rivais do fu
tebol secuud.no, espermdo 
Ipara Isto o comnarecimento 
de um t gran le assistência no

Velho Esta lio de Copacabana 
Eis como deverão se apre

sentar as duas equipes: Fla
mengo: Buck, Nene e Jose 
João Maria, Cadinhos e Ru
bens; Siqueira, Ari, Luizinbo, 
Anibal e Raimundo

Palmeiras: Juarez. Mocir e 
Vanei; Vicente, Muniz e D.-co 
Plir.io, Flori-naldo, Roberto 
Lanchâo e Elias.

— Estabstíca da Segurda Divisão
Colocação por pontos 

perdidos
, Popular 2 p p
i Atlebco. Fluminense 
Flamengo 3 p p
i Palmeiras 4 p p
i Cruzeiro 5 p p

Ataque m ais positivo
lo Popular 9 gols
Io Flummenae 8 ”
3,1 Atlético, Cruzeiro e Fla
mengo 7
to Palmeiras 5 ”

Defesa m enos vazada
lo Atlético 5
!o Popular 6
3o Flamengo 7
4o Cruzeiro e Palmeiras 8 
5o Fluminense 9

gols

Esportista!
Para Vereador

Na âm ara Muni* 
cipal saberá defen
der a altura os in
creases do esporte

lagean o

Artilheiros
lo Tulio (Popular e Luizinho 
(Flamengo) 4 gols; 2o Rober
to (Palmeiras), Aldori e Caon 
(rluminense), Dico (Cruzeiro) 
3 gols; 3o Silvio, Eustalio e 
Miro (Atlético, Zé (Popular) 2 
gols; 4o Dorival, Marquinhos 
e Hilmar (Popular), Edú (A- 
tletico), Geli, Moacir. Vallu e 
Aires (Cruzeiro). Hilário e Ma
chado (Fluminense), Plinio e 
Vicente (Palmeiras), Anibal, 
Siqueira e Raimundo (Fla
mengo) 1 gol.

Taça Eficiência
lo  Popular 4 pontos
2o Atlético 3,5 ”
3o Fluminenie 2,5 ”
4o Cruzeiro e Flamengo 1,5 ” 
5o Palmeiras 1 ”

Taça Disciplina
lo Popular e Flamengo 0 p p 
2o Atlético l pp
3o Fluminense 2 pp
4o Palmeiras 5 p p
5o Cruzeiro 7 pp

Arbitragens
lo Cicero Varela e Artsnis 
Freitas 3 vezes 
2o José Reali

3 Remi Carlos de Melo e 
Sergio Santana 1 vez

Próxima Rodada
Atlético x Popular *e Palmei
ras x Flamengo

Edição de hoje 6 
páginas

Com a presença do Sr. Né- 
vio Fernandes, Pre-idente da 
Liga Serrana de Desportos 
reuniram-se na ultima terça 
feira, na sede da S. E. Arco 
íris, vários próceres de clu
bes infanto juvenis de nossa 
cidade, ssndo ne6ta ocasião 
fundado o Departamento Infan
to Juvenil de Futebol, enti
dade autonoma que dirigirá 
as atividades futebolísticas do 
esporte mirim na Princesa da 
Serta.

A esta reunião estiveram 
presentes os representantes 
dos clubes Brusquense, Serrâ- 
no, Asa Branca, Santa Cruz, 
11 Garotos e Coringa.

Para Presidente da nova 
entidade foi eleito o Sr. José 
Alves de Oliveira, sendo os 
demais companheioo* de di
retoria os seguintes senhores: 
Galdino B. Faria*, Vice Pre
sidente; José Otávio d i Cos
ta Ramos, Secretario; Bernar
do Seeber, Tesoureiro, João 
Otávio Branco, Agnaldo Sil
va, lrineu Silva, Adolfo Se
eber e lzidoro Brasil, Conse
lho Fiscal.

Ficou marcada a data de
14 oe Setembro para a rea- 
liz.ção do Torneio Inici , cu
jo torneio será patr02i ado 
pelo Sr. Névio Fera ndes, 
candidato á vereador dos es
portistas.

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

Dara Vereado

melhor, 
o mais belo, 

o mais útil
presente a uma dona de casa

Um a fam osa e mundialmente desejada máquina automática  
de lavar roupa

Bendix economat!
Rua Mal. Deodoro 30 Tel. 29

Condições especiais de venda com pequena entrada e APENAS
Cr$ 1.6S1,20 p or mês

Elio de Paris
Menino Santomr o 

Ribeiro Filho

Festejou ontem o seu ni- 
versario natalício, o merino 
Santonino Ribeiro Filho, dile
to filho do Sr. Santonino Ri
beiro.

Apresentamos ao robusto 
garotinho os nossos efusivos 
cumprimentos.

Não dê esmola 
(contribua para Sl \N



Il,
Partido Trabalhista Brasileiro

Secção de Santa Catarina
CIRCULAR N° 10/58 Florianópolis, 18 de agosto dc 1958 
limos. Srs.
Presidentes e deir ais membros das 
Comissões Executivas Municipais:

Recomenda a Comissão Executivas Regional que todas 
as Comissões Executivas Municipais do Partido exijam que os 
senhores candidatos a VEREADOR a DLPU1ADQ ESTADUAL 
e a DEPUTADO FEDERAL promovam, em suas campanhas c 
propaganda eleitoral, um trabalho constante e perseverante 
no sentido da ampla divulgação do nome do nosso candidato 
ao SENADO, o senador CARLOS GOMES DE OLIVEIRA.

Tal recomendação se faz necessária, porque a eleição pa
ra o Senado se processará mediante cédula única, isto é, não 
será adotado o sistema de chapa individual dos candidatos.

O trabalho principal, no caso, deve ser o~dos candidatos 
a VEREADOR, que promovam um contacto mais direto e per 
manente com o eleitorado, mas a recomendação deve ser fei 
ta a todos os membros do Partido, colaboradores, etc. . .

Saudações Trabalhistas 
Acácio Garibiildi S. Thiago 

Presidente

-  AG RAD EC IM EN TO  -
Vva. NATALIA DE CASTRO BRASCHER, filhos, gen

ros, nóras e nétos do saudoso JOÃO DIAS BRASCHER, 
vêm por meio do presente agradecer; aos ilustres e hu
manitários médicos Dr. ARON KIPEL e Dr. ACCACIO RA
MOS ARRUDA pelo esforço que dispenderam pelo resta
belecimento daquele ente querido; às boas e caridosas ir
mãs da Divina Providencia do Hospital Nossa Senhora dos 
Prazeres; ao abnegado Provedor do Hospital e às dedica
das enfermeiras, pelo carinho e atenções que dispensaram 
durante a enfermidade; ao Sr. Ten. Cél. José Liberato Sou
to Maior, pela bôa vontade com que conseguiu a ambulân
cia do Batalhão durante aquela enfermidade; aos bons pa
rentes e amigos que, com tanto cadinho acompanharam a 
enfermidade; que compareceram ao velório e acompanha
ram os restos raort üs do inesquecível extinto até o Cemi
tério Cruz das Almas; a todas as sociedades e amigos pe
las manifestações de pezar; à Radio Clube de Lages e Rá
dio Diário da Manhã que suspenderam suas atividades em 
homenagem ao falecido; ao Partido Social Democrático pe
las homenagens prestadas; ao Sr. Presidente da Associação 
Comercial, aos Srs. Comerciantes que cerraram suas por
tas em sinal de pezar; à Banda «Maestro Ponce» que com
pareceu por ocasião dos funerais; ao carregador Alberto 
q ie transportou o enfêrmo do quarto até a ambulância; a 
todos os oradores que, em palavras repassadas de sauda
de, prestaram a sua ultima homenagem. A todos quantos 
enviaram coroas, telegramas e cartões de pezar, a imorre- 
doura gratidão da família enlutada.

ti M i s  S. i  - 
»  i .

A ssem bléia Geral Extraordinária
2a. C O N V O C A Ç Ã O

Ficam convidados os srs. acionistas da CONSTRU
TORA IMOBILIÁRIA 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 a8sembiéia geral convocada em la, chamada, 
por falta de numero legal.

Lages, 15 de agosto de 1958.

Celso Ramos — D. Pres.
Newton Ramos — Dir. Super.
Álvaro Querzoli - D. Geral.

Sensacional raid automobi
lístico vem sendo emprendi- 
do pela reportagem das “ Fo
lhas” de Sao Paulo no l.° 
jipe brasileiro DKW-VEMAG, 
por todo o território brasilei
ro, numa viagem de boa vi
zinhança.

A partida do raid deu-se 
de São Paulo no dia 15 de 
Abril do corrente ano, tendo 
percorrido até o momento 
cêrca de 18 Estados num to
tal de 20 mil k ls., e devendo 
ainda a reportagens das Fo
lhas percorrer mais 5 mil Kls, 
completando o circuito Nor
te Sul do Brasil.

A embaixada está compos
ta dos Jornalistas Victor An- 
tonio Gouveia, Antonio Piro- 
zelli e do Técnico da Ve- 
mag Sr. Juvenal Terra.

À referida caravana tran
sitou á dias por nossa cida
de, oportunidade em que 
manteve contacto com nossa 
cidade em os representan
tes do citado veiculo, a fir

e
Acompanhado do Sr. Car- 

tos Jofre Amaral, Diretor da 
Radio Clube de Lajes, esti
veram em visita á nossa re
dação no dia de ontem, a du
pla Xerem e Bentinho, uma 
das maiores atrações.caipiras 
do Radio brasileiro.

A dupla Xerem e Bentinho, 
encontram-se á vários em 
nossa cidade, onde se apre
sentaram em um show reali
zado no ultimo sabado na 
Praça João Costa, patrocina
do pelas .Maquinas de cos
tura Vigoreili e. pela Real 
Aerovias.

Desejamos aos ilustres vi 
sitantes uma feliz estadia em 
nossa cidade.

ma Geral de Peças e Maqui-

n&A nossa reportagem esteve 
em contacto com os visitan
tes e pode comprovar in 
loco que o 1.' jipe brasilei
ro DKW-Vemag é de uma efi
ciência á toda prova, pois 
na sua fabricação, íora.m u- 
tilizados os mais modernos

métodos da mecânica moder
na.

Com isto vai aumentando 
a nossa industria automobi
lística junto ao parque indus
trial do mundo, e a DKW- 
VEMAG sente-se

a
--------------------------  orgulhosa
em proporcionar ao Brasil o 
seu l.° jipe inteiramente na
cional.
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P a r a  S e n a d o r

Para Vereador CARLOS GOMES DE OLIVEIRA

Domingos Valente 
Júnior

Uma serraria tipo Tissot
movida á. eletricidade situa* 
da no Salto do Caveiras;

Tratar com o senhor Pau* 
lo Hosse á Rua Coronel Cor* 

____________________ ______________________  do va n 100, nestet»_________
Amanhã, domingo, ás 7 e 9,15 horas no MARAJOARA

» 1 • jf j  i  a» . 1 • » M .

O s  G randes Com ediantes M undialm ente Consagrados: — D EAN  M AR TIN  E TEP.fiY r ru á íc  ■
com édia toda film ada e vivida em  1 LENO FAR -W EST* ^  ™ S na gosadissim a

H  l Í P T  T I O  T  A  f n  ^andiosa produção da''Paramount^lmada em 
V  n u  U K J  L n V U  "Vista Vision" (Technicolor) 
A s 4 -horas :Grande e sensacional cinémascope: - 0  VALE DÁ REDENÇÃO


