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15 de Novembro Major Jose 
Pinío Sombra

ama dos fes
tejos da XIa Expo

sição de Lajes
DIA 15

Pela manhã - Recepção às autoridades, no Aeroporto 
Correio Pinto (A hora será avisada pelo rádio)

sileira5 na br<
patriotas, animados pela mais robusta f é i m ™rHnhad0 d 
desejo ardente de lib erd a d eep J S S e ito  T r . í Z T '  
torno do brioso Militar Marechal Deodoro’ da Foíseca de 
a0 mundo um belo exemplo de civismo e amor a patria

Deodoro alçando a espada coberta de glorias nos can 
pos do Paraguai em um gesto de audacia e energia p “ 
clamou o Republica Brasileira. ’ prc

O povo, o exercito e armada, confraternizados unido 
por um só pensamento, instituiram a Republica Federativi 
que deu ao povo o direito de ditar suas leis e escolher o 
cidadaos que os deviam governar e dirigir.

ta Lajes o f a m á r  I  Estado
Deverá chegar amanhã as 

14 horas em nossa cidade, S. 
Excia, o Governador do Es
tado Sr. Heriberto Hulse, o 
qual será  recepcionado no 
Aeroporto Correia Pinto pelas 
autoridades locais e pela co
missão organizadora da XIa 
Exposição Agro Pecuaria.

As 15 horas o Governador

do Estado deverá assistir o 
desfile de animais no recin
to da Exposição, e a noite 
deverá participar de um 
grande banquete no Grande 
Hotel Lajes, oportunidade em 
que S. Excia. será homena
geado pelo mundo social e 
oficial da Princesa da Ser
ra

III.G Salão Lajeano de Artes Plasticas
Como parte dos festejos da 

XIa Exposição Agro Pecua
ria, será inaugurado hoje as 
20 horas no Salão Nobre da 
Escola Normal e Ginásio Vi- 
dal Ramos, o 3° Salão La
jeano de ArtesjPlasticas, reu
nindo trabalhos dos artistas 
do pincel lajeano.

Expulsões no
São Paulo — A depu

tada Ivete Vargas que no 
momento se acha á íren- 
te da Comissão Executi
va do PTB, está disposto 
a promover a expulsão 
de vários membros do

Várias obras deverão ser 
expostas, o que revelará o 
talento artístico dos nossos 
conterrâneos na dificil arte 
de pintar.

Esta Mostra de Arte. deve
rá ser inaugurada pelo Sr. 
Vidal Ramos Junior, Prefeito 
Municipal.

PTB Paulista
Diretorio Regional, sob o 
fundamento de estarem 
desvirtuando a orienta
ção partidária. Dentro de 
alguns dias deverão ser 
expulsos seis desses 
membros do diretório.

Afim de assistir os feste
jos da XIa Exposição Agro 
Pecuaria, e em visita a seus 
iamiliares, encontra-se nesta 
cidade, o Major José Pinto

Sombra, atualmente residin
do no Rio de Janeiro, e que 
por muitos anos residiu nes
ta cidade.

Desejamos ao Major José 
Pinto Sombra uma feliz es
tada em nossos meios.

O Papa João XXIII 
convidado a visitar o 

Brasil
Revelou-se noscirculos ofi

ciais, que o Presidente Jus- 
celino Kubstchek enviou uma 
carta ao Papa João XXIII, 
convidando Sua Santidade a 
visitar o Brasil.

Na carta levada pelo Ar
cebispo Auxiliar D. Helder 
Camara, o Presidente da Re
publica salienta que seria 
uma grande honra para o 
Brasil receber tão importan
te visita.

Anteriormente por ocasião 
do conclave Cardinalício, o 
Papa João XXIII manifes
tara ao Cardeal D. Jaime de 
Barros Camara o desejo de 
conhecer o Brasil.

A’s 13,00 horas - Abertura da Exposição, com hasteamen- 
to do Pavilhão Nacional. Falarão na ocasião, o 
orador da Associação Rural de Lages e o Exmo. 
Sr. Representante do Sr. Governador do Estado.

A’s 14,30 horas - Inauguração dos novos pavilhões metáli
cos, pela Rainha e Princêsas da XI Exposição, 
em seguida à apresentação do Pavilhão Centrai 
pela Exma. Sra. do Sr. Prefeito Municipal

A’s 15,00 horas - Apresentação do Pavilhão de Indústria e 
Comércio pelo Sr. Prefeito Municipal.

A’s 15,30 horas - Desfile dos animais premiados

A’s 16,30 horas - Apresentação pelo Sr. Ibraim Simão da 
Concentração Galistica Inter-Estadual, organizada 
pelo Rinhadeiro 2 de Maio.

A’s 20,00 horas - Inauguração pelo Sr. Prefeito Municipal 
do III Salão Lajeano de Artes Plásticas, no Salão 
Nobre do instituto de Educação.

A’s 23,00 horas - Baile de Gala no Clube 14 de Junho e 
soiré no Clube 1° de Julho oferecidos pelas res
pectivas diretorias

DIA 16
A’s 9,00 horas - Missa Campal no recinto da Exposição.

A's 9,30 horas - Festividades internas no recinto da Expo
sição, com a apresentaçãs no Teatro de Fanto
ches.

A’s 14,00 horas - Recepção no Aeroporto a S. Excia. Sr. 
Governador do Estado.

A’s 15,00 horas - Grande desfile dos animais expostos, em 
homenagem a S. Excia, o Governador do Estado.

A’s 20,00 horas - Jan tar no restaurante do Grande Hotel 
Lages, oferecido as autoridades e convidados. Fa
lará nesta ocasião, S. Excia, o Governador do 
Estado.

A's 22,00 horas - Soirées nos Clubes 1° de Julho e 14 de 
Junho, oferecidos pelas respectivas diretorias.

DIA 17
Leilões e vendas no recinto da Exposição

A’s 18,00 horas - Encerramento

A’s 20,00 horas - Entrega de prêmios e diplomas na séde 
da Associação Rural.

A's 22,00 horas - Soirée no Clube 14 de Junho, gentilmen
te oferecido pela Diretoria do mesmo.

Hoje a abertura oficial da XIa Exposição
Com a presença de altas autoridades civis, militares e ecle
siásticas : toi inaugurado hoje as 13 horas, a XIa Exposição 

Agro Pecuaria e Produtos Derivados de Lajes.
Local: Escola Agricola Caetano Costa
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— Direção de OIVEN —

ANIVERSÁRIOS
Fazem anos hoje:

O Sr. Catulino Jofre Cordo- 
va de Sá; o jovem Alcione, fi
lho do sr. Oscar Wagner, do 
alto comercio desta praça; o 
sr. Mauro Ataide; o sr. Anto- 
nio Cordeiro

N > dia 16:

A sra. d. Celina, esposa do 
sr. Lauro Souza; a sra. d. Alai- 
de, esposa do sr. Osni Pires; o 
sr. Amauri Antunes Ramos.

No dia 17:
A srta Edair, filha do sr. 

Eurico de Liz; o sr. Wilmar 
Delia Rocca; o sr. Heraldo N. 
Arruda.

No dia 18:

O jovem Aires Antonio, fi 
lho do sr João Xavier de Oli
veira; A srta. Ida Regina, fi
lha do sr. Juvelino Teles de 
Souza, residente em Correia 
Pinto; a menina Beatriz, filha 
do sr. Arno Gracher

A todos os aniversariantes os 
nossos cumprimentos.

Sra. Marina Grant 
Arruda

Transcorre no proximo d ia ' 
18 a efemeride natalicia da l 
distinta senhora d Marina 1 
Grant Arruda, fino ornamento . 
da sociedade lajeana, esposa] 
do Dr. Acacio Ramos Arruda 
abalizado medico aqui domi-i 
ciliado e influente fazendeiro 
□este município.

Aos muitos cumprimentos 
que por certo receberá neste 
dia, almejamos a sra. d. Ma
rina Grant Arruda, os nossos 
cordiais votos de muitas feli
cidades.

Sr. Ari Costa Avila
Festeja mais um aniversario 

natalício no dia de hoje. o sr. 
Ari Costa Avila, pessoa bas
tante relacionada em nossos 
meios sociais e políticos.

Prospero fazendeiro neste 
município, o Sr. Ari Costa 
Avila. tem sido um grande 
batalhador da causa pecuarista 
em nossa terra,

Apresentamos ao feliz ani
versariante os nossos cumpri
mentos.

Sr. Claricio Muniz
Festejará mais um aniver

sário natalício, amanhã, o sr. 
Claricio Muniz, esforçado co 
missário de menores e que 
exerce a profissão de eletre- 
cista. Ao prezado aniversarian
te, que é elemento muito ben
quisto e relacionado em nossos 
meios, enviamos os nossos cum
primentos pela passagem de 
tão auspiciosa efemeride com 
votos de uma existência longa 
e venturosa.

B A I L E S

O Pensamento do Dia
O  temor das pequenas 

causas [az grandes super* 
tições.

(Camilo Castelo Branco)

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

A sociedade lajeana movi
mentar-se-á a partir de hoje 
no Clube 14 de Junho, quando 
serão realizadas imponentes 
soireés alusivas as festivida
des da XI“ Exposição Agro 
Pecuaria.

Hoje será solenemente co
roada a rainha da Exposição, 
Srta. Neiva Bianchini bem co
mo serão entregues as faixas 
as 4 princesas Srtas. Maria 
Aparecida Sampaio, Ena Krebs, 
Carminha Souto Maior e Ma
ria Lucia Vieira.

Este acontecimento social do 
14 de Junho será abrilhantado 
pela famosa orquestra de Jack 
Brown, de Miami Beach, con
tando ainda com um schow a r
tístico do Corpo de Ballet da 
TV Rio. do Conjunto de G ai
tas de boca de Ornar Isar e da 
cantora Ruth Valentini de car
taz internacional.

Amanhã e segunda feira, o 
Clube 14 de Junbo fará mais 
duas soirees desta feita abri
lhantados pelo Conjunto Meló
dico Sincopado.

Clube 1* de 
Julho

tf
O Veterano Clube 1° de J u 

lho, também estará movimen
tando a elite princesina, com 
a realização de duas magnifi
cas noitadas dançantes, hoje e 
amanhã, em regosijo aos fes
tejos da XIa Exposição Agro 
Pecuaria.

Nestes bailes, contaremos 
com a presença da grande o r
questra portoalegrense de Cin- 
cinato Zabalia. composta de 
jass, típica e melodico, em noi 
tes inolvidáveis para os asso
ciados do simpático clube da 
Rua Correia Pinto.

Clube Excursionista 
Princesa da Serra
O simpático Clube Excursio

nista Princesa da Serra, com
pletou ontem o seu 6° aniver
sario de fundação, todos eles 
dedicados em prol do progres
so de nossa culta sociedade.

As 20 horas foi empossada a 
nova diretoria, que ficou assim 
constituída: Presidente: Adolfo 
Luiz Nunes Martins; Vice Pre 
sidente. Abramo Domingos 
Scariot; 1° Secretario: Jose 
Proença Pereira; Tesoureiro: 
Vasco Luiz Rossi, Orador: Re
mi Goulart; Bibliotecário- An
gelo Palhano de Oliveira; Con
selho Fiscal; Adailton Dias de 
Almeida, Orlando Pocai e Mar 
tin Picoli.

As 22,30 horas, contando 
com a abrilhantação do Con
junto Melodico Sincopado, foi 
iniciada a soirée de 6° aniver
sario.

Este baile, contou com a 
participação de todos os asso

ciados e de inúmeros convida
dos especiais, bem como re
presentantes da imprensa es
crita e falada.

Nossos parabéns ao Clube 
Excurcionista Princesa da 
Serra pela passagem do seu 
6° aniversario de fundação e 
nossos parabéns a diretoria re 
cem empossada.

Vende-se
Vende-se um terreno  si

tuado na rua  São Joaquim 
logo abaixo da Igreja  São 
Judas  Tadeu, medindo 15 ií»2 
de frente por 50 m2 de fun
dos.

T ra ta r  nesta  redação .

Edição de hoje 8 
páginas

A U S Ê N C I A
Olegário Mariano

Como a saudade transfigura agora 
Os aspéctos da vida! Inda outro dia, 
a natureza aberta ao sol, sorria, 
e hoje essa mesma natureza chora.

Tão manso era êsse mar que mal fremia 
e o céu sem raios que ia por aí a fora, 
era um cristal que em música sonoro 
num mar de estréias desaparecia

Tudo mudou por não te ver. . . Invade 
a alma das causas simples e terrenas 
o contágio emoliente da saudade.

Ave de arribação do meu Nordeste 
que levaste nas asas tantas penas 
quantas penas de amor á alma me déste!

ALTA QUALIDADE 
E DISTINÇÃO

C o m p r e  q u a l i d a d e
O PREÇO JUSTO.. .

comprando R ENNER
a boa roupa ponto por ponto

A roupa RENNER tem tudo que V. deseja: Belos padrões, talhe mo
derno a tradicional DURABILIDADE RENNER.

Casa RENNER - Dispõe, ainda, de variado sortimento de camisas sports, calças sports, calça
dos, chapéus.

BQA ROUP*_

QUALIDADE E DISTINÇÃO

RENNER -  veste o cavalheiro dos pés à cabeça com o máximo de qualidade e distinção!
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visita na Granja do Sr. 
Werner Hoeschel

Lm uma tarde do mês de 
Novembro do corrente ano. 
em que o sol não castigava 
muito e o vento agradavel, 
fui convidado pelo amigo 
Werner, para dar um passeio 
em 6ua chacara.

A sua casa é localizada na 
margem da Estrada de Lajes - 
Curitiba, distando 10 Klms. da 
cidade, bem perto da estrada, 
sendo muito facil a condução' 
porquepa8s«m diversas linhas 
de passageiros, pela frente da 
casa Quando chegamos eu já 
notei que tudo estava bem 
cuidado e orientado, limpesa 
em toda a parte, mostrando 
a68im o capricho e bom gosto 
do Sr. Proprietário para a vi
da do campo. Em seguida deu 
ordens para o homem que cui 
da do campo para ir buscar 
as vacas com crias, enquanto 
fomos olhar um lote de novi
lhas que estão sendo prepa 
radas para a Exposição neste 
mês de N ivembro, são extra
ordinárias, apresentando per
feitamente os sinais caracte
rísticos da taça Gersey e tem 
um excelente plantei de v .-  
cas da me ma r a ç i  e um 
grande de produtor que é o 
chefe 6Upremo do rebanho, 
está liso e gordo apesar de 
ser malandro.

O campe está sendo bem 
tratado, tem sobre d3 lotação 
a paseágetn b-m crescida 
sem ervas daninhas, o que fa
cilita que o gado presta livre
mente sem a ^preocupação de 
andar de lado para utro pro
curando o que comer.

0  capim verde e macio, 
parecendo com um tapete a- 
veludado onde o gado repousa 
e dorme a noite, Sem outra 
preocupação, sinão o de ser
vir o homem.

Depois fomos olhar as aves 
que estão em cercados apro
priados, as galinhas muito bo
nitas e poedeiras fornecendo 
ovos a vontade, quer dizer 
que elas pagam o que comem 
com um cercado com grades 
4 perus bem gordos esperam 
pascientemente o dia de natal 
que é de alegria para os ho
mens de tristeza para as a- 
ves e outros animais que são 
sacrificados neste grande dia 
em que nasceu o Cristo, que 
disae aos homens não mata 
rá6 :* _________
' 0  que eu achei muito inte- 

n  te f >i os marrequinhns 
ju u d uma galinha que 
e r  • vin lo de mãe; eu dis- 
Ht t nen amigo Werner, 
q a marrecos não tenham 
si v ntia disse-me ele que 
st i novos, são excelentes 
p m  comer; não acredito, que 
só que o- rnige mande pre- 
p ir ao seu gosto uns 4 
tn -ecos, convidaodo-me pa
ra *xperimenta los, levando 
tam > m- um b tm  vinho gela
do. . . As-im eu vendo com 
Oe eus olhos, pegando com 
a» minhas mãos, provando

m;tTV0S meus dentes, darei a 
®luha opinião certa, porque 
«ou, como São Tomé, só vVn 
uo para crer.

Qu.ndo acabamos de olhar 
animais e aves, fui convidado 
Para assentarmos em um ban- 
c, v °  galPão, era tão li moo o 
chao que dava vontade da 
gente deitar em cima de um 
pe|ego, como faziamo» na fa
zenda em tempo de verão: 
depois de conversamos um 
pouco, enquanto ferviaja agua 
para o café, o nisso amigo 
mandou o capataz recolher 
uma linda va?a chamada a do 
Camargo, presa em u n a  cor
rente saboreando uma boa 
fação balanceada deixando 
que o homem levasse muito 
bem o<s eus tetos os condu- 
ores de leite, feito este ser
viço o amigo W erner avisou

a sua esposa a distinta Sra. 
D. Talita Hoeschel, que já 
podia trazer, o café, vindo 
em copos apropriados p >ra 
este fim tudo muito limpo. 
Foi servido um grande ca- 
margo qt.e eu tomei lembran 
do-me co n saudade* daqueles 
tempos em que moravamos 
na fazend «, que passarame 
não voltam m >is. Antes de 
voltarmos para a cidade o- 
Ihando para a belêzu do* cam
pos, sentia Jo o aroma das 
flores, ouvi ido o canto ma 
ravilhoso da sabiá, efevei o 
meu pensamento em pieees a 
Cristo, pedindo humildemente 
para que proteja sempre est i 
chacara juntaminte com seus 
proprietários, para que nela 
reme a doce paz de Jesus.

Lajes, 10/11/58 
Araújo Figueiredo

Brayner na chefia do Estado Maior

O general Floriano de Lima Brayaer, atuil 
comandante do 3’ Exécito foi nomeado, interina
mente, chefe do Estado Maior do Exército, em 
substituição ao general Estilac Leal, promovido a 
marechal e transferido para a reserva.

3a. puaina

A V I S O  DE F L O R I A N O P O L I S

Escritório Técnico Comercial
Rua Felipe Schmidt n. 52 — Sala 1 

Telef. n 27-13 — Caixa Postal n. 419 
End. Telegr: "ESTECO” 

Florianópolis Santa Catarina

Jun ta  Comercial — M inistério do Trcbalho — Imposto 
de Renda —  Imposto de Vendas e Consignações Regis
tros de Diplomas, Patentes, Marcas, Exportadores —  M i
nutas de Estatutos, Contratos, Requerim entos, etc. A nda
mento de Papéis nas Repartições Públicas.

A T E N D E  A O  IN T E R IO R  D O  E ^ T ^ D O

MERCEDES -BENZ

M O D E L O
L P - 3 2 1

Líder absoluto em economia!
Baixo consumo de combustível e fácil 
manutenção fazem diminuir dràstica- 
mente tôdas as despesas do Mercedes- 
Benz LP-321. Seu motor Diesel é aper
feiçoado e mais seguro. O  novo 
LP-321 foi feito para dar, ao seu pro
prietário, ainda mais lucros no fim 
de cada viagem.

E mais...
•  líder em conforto
•  líder em segurança
•  líder em todos os serviços
li ; técnica alemã em caminhões b rasile iros I

É  O NOVO LÍDER NAS ESTRADAS BRASILEIRAS!
F o tS ro í d e  eco n o m ia , 
conforto e se g u ra n ça s

M oto r Diesel OM321. de 120 HP(SAE), 
com sistema de combustão por anteed- 
m aro de a lim entação continua.

Câm bio de 5 marchos, totalm ente sin
cronizado. M ais fórça no arranque 0 
m a io r capacidade nas subidas.

C abine com novo desenho tão confor
tável como um carro  de pusseiol Prssul 
am pla janela trose lrc, cinzeiro, porta- 
luvas com tampa, goM/noe-cetoide, etc-

MERCEDES-BENZ DO BRAS33. SA »N
f A B R IC A N T E  DO D  C A M IN H Ã O  B R A S IL E IR O  PARA AS ESTRA D A S  B R A S I L E I R A S !  %

C O N C E S S I O N Á R I O  A U T O R I Z A D O ,

MERCANTIL DELLA ROCCA BROERING S. A.
Rua Manoel Thiago de Castro 516 — Fone 253

LAJES - Santa Catarina

I



DKW • SCANIA VABIS - MASSEY HARRIS - FEGURSON

Automovel SEDAM Turismo 4  portas

Jipe 4 portas
com ou sem capota de aço PECAS GENUÍNAS -  ASSISTÊNCIA E SERVIÇO■ •

Oficina PrOVISÓria! Föderal (lado do Serrano Teniâ
" L /lU O G j

Instalações em construção! Avenida Mal. Floriano

Caminhonetas Perua

Consultem o novo plano de financiamento
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Pioneira da indústria auto
mobilística na America 

Latina
Caminhões 10 tons.

SCflNIA-YJiÊiS

REVENDEDORES AUTORIZADOS:
-  P A R A  -  

Lajes
S. Joaquim 

Urubicy 
Bom Retiro

Motores “ Motel” 
Diesel de 5 - 7 e 

12 H. P.
ir inert

Tratores

Geral de Peças e M áquinas Ltda
Rua Cel. Otácilio Costa 28 C. P. 28 - fone 228 - LAJES - Sta. Catarina
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Crônica Médica
Conselhos Uleis

Os exercícios fisicos para as crimças 8:1o os que elas 
fazem quando estão brincando.

Não é indicado para as crianças pequenas os sistemas 
de exercícios; a ginastica chamada sueca etc.

Os exercidos fisicos de que elas precisam e das (quais 
goatam são os movimentos naturais que o corpo faz duran
te a recreação; enquanto elas brincam com > correr, pular, 
trepar, rolar, agarrar a bola, arrem essar um objeto etc.

Na adolescência a melhor educação fisica sera a re a 
lizada através dês jogos de competição, nas qu tis o objeti
vo não é ganhar mas competir.

Estes conselhos servem para incutir nos pais esta qua
lidade, pois a infancia é o melhor periodo da vida para a 
formação do carater, para a aquisição de hábitos, de modos 
de pensar e agir.

Estudando a alma infantil alguns pesquizadores chega 
ram a conclusão de que nós nascemos naturalmente bons, 
sem egoismo, sem qualquer tendência negitiva de carater. 
A bondade seria qualidade inata de berço, de nascença.

Com o correr dos anos a sociedade iria corrompendo 
a criança, ensinando-lhe a maldade, o orgulho, a ira, agres 
sividade, o odio e o egoismo.

Outros pesquizadores acham que a maldade é a qua
lidade natural do homem ao nascer. A verdade porem cos
tuma estar no meio termo. A criaoca não é um amigo aem 
com o di bo.

A ciência moderna ensina que nós nascemos com qua- 
lidides bo <s e más, porem em estado potencial.

O futuro.de cada criança depende da ação do ambien
te, do meio onde elas vivem e da educação que elas rece 
bem.

Quando o meio e a educação 6ão bons. estimulam as 
qualidades positivas e superiores que a criança possui em 
estado potencial. Quando são más desenvolvem os negati
vos, anti-8 ciais,

A infancia é o periodo mais importante para a forma
ção de nossa personalidade.

O fumro das crianças de hoje, isto é, da sociedade de 
amanhã, depende em grande parte da herança, do meio e 
da educação que elas receberem. E’ dever de todos apoiar 
qualquer sèrviço ligado á criança.

Dr. Inaldo Mendonça

Como é M i  m 
Rússia o a  fraca

Não só a vida sociai na 
na Ruasia sofreu o impacto 
das ideias marxistas. Ag re 
lações entre o sexos, tam
bém. Eis como se considera 
0 amôr e o casamento no pa- 
raiso soviético. As mulheres 
soviéticas têm posição igual 
à dos homens na execução 
dos trabalhos pesados. Com 
pouca-, exceções, são evitadas 
nas posições de direção e 
adminisiração, nos emprrgos 
em orgãos importantes do Es
tado ou do partido, e nas car 
reiras, com medicina, advoca
cia e serviço exterior.

Declarações oficiais sovié
ticas, mostram como a vida 
intima das mulheres é contro
lada “Os membros dos parti
dos que p re ten iem  se casar, 
em futuro próximo, são acon
selhados e iniciados a ligar 
seu noivado com a propagan
da de nosso partido e de 
noasos princípios junto á pes
soa escolhida para e^pôso, ” . 
E, quando da escolha de um 
Companheiro para a vida, o 
jovem comunista deve exa
minar primtiro seu pensamen
to política e so depois a e- 
d u eça o ,  o temperamento, a 
saude e a bôa aparência. O 
verdadeiro am or é sobrio, in
telectual e defimtívamente 
revolucionário”'

Cuidados Pré-Nupciais 
e Pré-Naiais

Ter um filho representa 
uma grande responsabilidade, 
mas, poucas futuras mães sa
bem encarar o fato por este 
lado, deixando-se levar só 
mente pelo instinto maternal, 
pelo rei ôndito desejo de en 
riquecer seu lar. Grande é a 
responsabilidade de um futu
ro casal, pelas possibilidades 
de transmitir doenças à soa 
prole ou, nos casos mais-fe- 
lizes, de assegurar a seus fi
lhos uma constituição débil. 
Antes e durante o casamento, 
a higiene pré-nupcial e pré
natal, fazem p irtî integrante 

t ia  vida da mulher. Um exa 
me médico periódico e uma 
assistência dentária cons tan 
te es tio  longede constituírem 
luxo, mas sim uma exigência 
normal à vida de qualquer 
pessoa.

A necessidade de um exa
me médico pré-nupcial reco- 
menda-«e, a fim de que uma 
prole sadia possa trazer a fe
licidade realmente esperada 
pelo casal. Existem numero
sas doenças que podem ser 
evitadas, doenças estas tra n s 
mitidas de pai» para filhos, 
tais como a hemofilia pelos 
gens. Antes do casamento, de
ve o futuro casal submeter-se

a exame clinico geral e e 
Decializado, sem esconder ao 
médico as possíveis doenças 
da familia, tais como a sífilis, 
tuberculose, hemoMia, dom - 
ças mentai-, et'x . . A higie 
ne pré-natal caracteri/.a-se 
por uma assi6tência médica 
adequada durante a gravidez 
mediante exames clínicos e?i- 
cieme-, vigiando-se o fun
cionam nto dos emunctórios, 
executando-se exames com
plementares de !ab irutório 
(urina, RH, etc.) e prodigali
zando à  geBtaiite uma dieta 
variada, 6egundo cada casu. 
rica de alimentos nutritivos e 
livre das malidicêncUs das 
conselheiras «curiosas», que 
somente servem para a trapa
lhar o bom andamento de 
uma gravidez. Em resumo, 
consistam os cuidados pré- 
nupciais e pré-natais em evi
tar que doenças não percebi
das pelos futuros pais poisam 
prejudicar seu? próprios fi
lhos. Fazer a profilaxia das 
doenças possíveis de si evitar, 
bem como o aparecimento de 
indivíduos fracos e predis
postos e também o bom an
damento de uma gestação 
(L.B.A. Riol.

COMBATE AO CONTRA
BANDO DE CAFE

Mario TeixeiraCarrilho
A D V O G A D O

Escritório Rua Dr. Hercilio Luz n* 372 Te- 
leione n. 266

BANCO NACIONAL 
COMERCIO, S. A.

D E P Ó SIT O S/'
POPULARES t f * ! * ,(

w r ~L I M I T E
c£ & 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0

RETIRADAS SEM AVISO.

o melhor,
o mais belo, 

o mais útil
presente a uma dona de casa

Uma famosa e mundialmente desejada máquina automática  
de lavar roupa

Bendix econom at
M ó  de M o n e is  j á  H m  S. l,

Rua Mal. Deodoro 30 Tel. 29
-

Condições especiais de venda com pequena entrada e APENAS
Cr$ 1.681,20 por mês

Rio — As noticias relativas 
a contrabandos de café nas 
fronteiras do país, levaram o 
Instituto Brasileiro do Café, 
a «dotar providências em co
laboração com , s autoridade? 
locais para pôr têrmo, a essa 
atividade marginal. Tais pro
vidências, no N >rte e no O- 
este do país, produziram re
sultados favoráveis, segundo 
mformes que vêm sendo r e 
cebidas pela autarquia cafe- 
eira.

Ultimamente houve refe
rências a atividades de con
trabando no interior de Minas 
Gerais, por meio de caminhõ
es que se destinam à Forta
leza, Belém, São Luiz e ou 
tros pontos do Nordeste, e 
Norte do país, de onde o c a 
fé pode ser fàcilmente, em 
barcado.

Para pôr têrmo a tal situ 
ção, a diretoria do I. B. C,

manteve entendimento com á 
Secretaria das Finanças do,- 
Estado de Minas, em virtude 
dos quais os delegados fiarais 
e coletores ficaram proibidos 
de expedir guias de fiscaliza
ção para  acobertar despachos 
de café para os Estados do 
Norte e Nordestino do pais, 
sem prévia autorização da 
Diretoria da Raccita.

Espera-se com essa provi 
dencia seja iluminado mais 
êsse processo que tánto dano 
causa à economia narional.

( A . A . ) .

Seguros

JULINHO
Edifício.' MARAJOARA 

Io ANDAR

W ilma Machado Carrilho
— M E D I C A  -

De Senhoras e Crianças 
Edifício Armando Ramos lo pavimento 

RUA CEL. CORDOVA 

Telefone Residência 288
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S e c ç ã o  E s p o r t i v a
Direção de SILVEIRA

Reaparece o Pinheiros
N^ste Chonnf n p 1 \V!zmha cidade de Urubici. 

a u s ê n c ia  rios ri.sòoc ™ llei™s fará o seu reaparecimenio após uma longa 
recentes aquisições. 8 amados- fazendos estrear em seu elenco as suas

JUNIOR
Estatistíca do Campeonato 

da Segunda Divisão

SUICIDOU-SE AOS 108 ANOS
RECIFE — Aos 108 anos de idade, Francisca Maria da Conceição 

que residia no subúrbio de Agua Fria, suicidou-se, ateando fogo às vestes, 
embebicidas em querozene. No bilhete que deixou, escreveu, em letras trê
mula, que “a vida estava sendo um fardo muito pesado para mim. 
Por isso, resolvi termina la de vêz”.

5 1  E M  A C

J C /fO S  c

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

ajuste de fita em 4 posições 
v  proteção de tipos 

apôio de papel
v  inserção regulável e automática do papel 
v  libertador de tipos 
v- mesa de papel 
v  estrutura blindada monobloco

Go/T/teça c/rr&

lo
2o
3o
4o
5o

lo
2o
3o
4o
5o

lo
2o
3o
4o
5u

Colocação por pontos perdidos
Fluminense 4
Popular 5
Atleiico 6
Cruzeiro e Palmeiras 8
Flamengo H

Ataque mais posito
Atlético 19
Fluminense e Popular 18
Cruzeiro 16
Palmeiras 12
Flamengo 9

Defesa menos vasada
Atleticn 11
Cruzeiro 13
Fluminense e Palmeiras 14
Popular . lã
FEmengo 26

Artilheiros

p P 
p p 
p P 
p p 
p p

gOlH

gols

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

lo EustaUo (Atlético) 5 gol-; 2o Aid > ri. Mi bi1>, Ale 
mão (Fluminense), Tuljo e P-racio (Popular), Dico (Cruzei
ro), Roberto (Palmeiras) e Luizinh > (Flamengo) 4 gols; 3o 
Caon (Flu ninense). Zé (Poprlar). Miro eNig-mann (AUetRo); 
Vileu e Plila (Cruz iro) 3 gols 4o Celio (Flu ninense), De- 
merval (pooular), Silvio, Eloir e Edú (Atlético), Pünío e Ne- 
grinho (Palmeiras) e Rui (Flamengo) 2 gols; 5o Hilário (Flu
minense), D rival Mirquinho* Hilm-r, Jacaré e Emilio (po- 
pular) Hamilton e Ahrio ( Atlético). Geli, Moacir, Aires Nilt:- 
nho, Zé (Fiamengo contra) e T o Mano Cruzeiro, Vicente, 
Lancha.., Florian .Ido e Alfredo (Palmeiras), Anibal. Siqueira 
e Rai nundo (Flamengo) 1 gol.

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS: 

'«Organização Hélio Ltda.»
KUA CORONEL CORDOVA 108 -  Caixa Posi.l S5 -  LAJES, S.C

Taça eficiência
lo
2o
3o
4o
5o
6o

1 o 
2o 
3o
4o 
5 o 
6o

lo
2o
3o
4o
50

11.5 pontos 
lo

8
7
4 • ”

1.5

Pooular 
Atlético 
Flu ninense 
Cruzeiro 
Pa meiras 
Flamengo

Taça Disciplina
Popular Op P
Ail tico 1 P P
Fluminense 5 o p
Cruzeiro 8 p p
FLtnengo H P P
Palmeiras 16 p p

Arbitragens
Artenie Freitas 7 vezes
Jose Realf 6
Cicero Varria 3 ”
Aldino Decarli 3
Remi Carlos de Melo. Sergio S.ntana <* llasio 

P.mpilio 1
Próxima Rodada

Fluminen>e x P -pular e Cruzeiro x Palmeiras

O r^m neonato da 2a Divisão da Liga Serrana de Desportos, terá 
O CampeongepUencia amanhã com os seguintes jogos:

As 8,30: Fluminense X Popular 
As 10,30: Cruzeiro X Palmeiras

Todos ao Velho Estádio de Copacabana



*Presidente reconhece a crise e pede
Na instalação da Co

missão Brasileira da 0- 
PA, 5a feira no Itamar^- 
ti, o presidente da Re
pública aludiu, pela pri
meira vez em público, a 
crise militar, fazendo um

apêlo ao patriotismo de 
todos os brasileiros pa
ra que se mantenham u- 
nidos” O sr. Juscelino Ku 
bitschek disse em seu dis
curso: “peço-lhes que
meditem, na repercussão

no exterior, dos nossos 
atos, numa hora em que 
estamos sendo seguidos 
e observados como o 
maior interêsse”.

Mais de uma vez o 
presidente da República

abordou êsse ponto, re
pisando necessidade de 
ser mantida J*‘nossa or
dem interna”, E arrema
tou o apêlo: “Se é neces
sário que reine a rdem 
nos espíritos, para que

possamos enfrentar as 
crises originadas pelo 
nosso crescimento, é nes
te momento imperativo 
da própria digoidade na
cional velarmos pelo re
gime e pelo Brasil”.
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Convocado o Congresso por 26 dhs

Ronda Policial
Grave acidente hoje com uma caçam ba da

Prefeitura

Com o sr. Croaci de 
Oliveira à frente, 14 de
putados de quase todos 
os partidos entregaram 
um requerimento à Mesa 
da Câmara, convocando 
o Congresso a funcionar 
extraordináriamente de 5 
a 31 de janeiro. Assina
do o requerimento por 
um têrço da Câmara, a 
convocação é feita au
tomáticamente, sem ne
cessidade de pronuncia
mento do plenário. Seu 
objetivo verdadeiro é o 
pagamento de ajuda de 
custo aos deputados, cu
jas finanças foram aba
ladas com o alto preço

O sr. Gilberto Marinho 
colheu no senado 40 as
sinaturas para o projeto 
de reforma constitucional 
que torna membro nato 
daquela Casa do Con- 
gressso todos os ex-pre
sidentes da Republica. 
Dos senadores presentes 
no Momoe apenas os srs. 
João Vilasboas, Othon 
Mader, Daniel Krieger e

das eleições.
O requerimento, entre

tanto, enumera para es
sa curtíssima sessão de 
26 dias uma série de 
medidas que constitui
riam programa para tô- 
da uma legislatura de 
quatro anos, desde|a dis
cussão e votação de nu
merosos projetos impor
tantes, até à solução 
«das crises que no pla
no econômico, social ou 
político, estão merecen
do a atenção dos pode
res e podem exigir, de 
uma hora para outra, 
pronta intervenção do 
legislador».

Argemiro Figueiredo se 
recusaram a assinar a 
proposição do represen
tante carioca por serem 
contrários a ela. Se essa 
emenda for aprovada, <»s 
srs. Venceslau Brás, Éuri- 
co Dutra e Café Filho pas
sarão a ser membros do 
Senado, sem direito do 
voto.

Em Florianó
polis o Depu
tado Evilasio 
Nery Caon

Afim de tomar parte 
em uma reunião da Exe
cutiva Regional do Par
tido Trabalhista Brasilei
ro em Florianopolis, se
guiu hoje pela Varig pa
ra aquela capital, o De
putado Evilasio N e r y  
Caon, recentemente elei
to para a Assembleia 
Estadual.

Desejamos ao Deputa
do Evilasio Nery Caon 
feliz exito na Capital do 
Estado.

A Camara dos De
putados aprovou a 

pensão a Alberto 
Pasqualini

À Comissão de Justiça da 
Camara dos Deputados, a- 
provou por unanimidade, o 
projeto de autoria da banca
da gaúcha, estabelecendo a 
pensão de 40 mil cruzeiros 
mensais, ao Senador Alberto 
Pasqualini, que ora se en
contra gravemente enfermo.

Acidente de consequências 
que poderiam ser funestas, 
ccorreu hoje às 10 horas a 
proximadamente, com uma 
caçamba que recolhe o lixo 
da cidade.

Segundo dados colhidos pe
la nossa reportagem, no qui
lómetro 3 da estrada-Lajes- 
Passo do Socorro, onde é de
positado o lixo da cidade u- 
ma caçamba da Prefeitura 
Municipal, dirigida pelo mo
torista Plácido Silva, casado, 
com vinte e cinco anos de i- 
dade, estacionou a beira de 
um barranco cumprindo uma 
tarefa diária.

Será realizado nos dias ,17 
á 21 de Dezembro do cor
rente ano em Florianopolis, 
o 11° Congresso Eucarístico 
Estadual, oportunidade em 
que as atenções do mundo 
catolico catarinense estarão 
voltadas para a capital do 
Estado, neste empolgante es
petáculo de fé cristã.

Foi elaborado um amplo 
programa de festividades, que 
constarão de Missas festivas, 
sessões solenes e procissões.

A sessão de abertura será

nhecidas, faltou o freio do 
referido veiculo, indo o mes
mo despenhar-se num decli
ve de aproximadamente 50 
metros, capotando por diver
sas vezes Embora os outros 
empregados daquela secção 
da prefeitura municipal ti
vessem  saltado a tempo, o 
motorista ficou preso na c a 
bine, acompanhando toda a 
evolução do acidente e so
frendo graves ferimentos dis
seminados pelo corpo.

Conduzido imediatamente 
para o Hospital Nossa Senho
ra dos Prazeres, foi pronta
mente medicado nêsse noso-

uma procissão luminosa de 
Nossa Senhora de Fatima. 
conduzida desde o Estreito 
até a Praça do Congresso.

Esta cerimonia inaugural 
será pregada por Sua Emi
nência Revendissima o Car
deal Dom Jaime de Barros 
Camara.

A sessão de encerramento 
constará de um cortejo so- 
nissimo e triunfal do Santís
simo Sacramento, que per
correrá as principais ruas 
da capital barriga verde.

Joaíhería Mondadori
Exclusivista dos Relogios: Rolex, Tudor, Lavina 

Mon-Reve e muitos outros relogios famosos .

NOIVOS
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 
elógios.

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

9

Ex-Presidentes passarão a 
ser membros do Senado

, comio, onde se encontra fora 
Por circunstancias desco de perigo de vida.

Um grande programa de Cinema comemorando o 11 aniversairo do nosso grande e Belo — CINh MARAJOA-
RA, que decorre no próximo dia 18

Amanhã, domingo: às 4 7 9,15 horas: co n Richard B iseh irt, Patrícia Roc, Akim Tamiroff e Máximo Serato

O Espadachim  Aventureiro
Terça-feira, dia 18 — Data Aniversário do Cine Marajoara sera exibido * a  D  i i / i  A c \ r *  f  T H T f n n  A 1 7 / ^
Produção CineScope, — Technicolor, com: SteWart Granger eR h o n d a /\ AIIaÍVIA U IVl 15K A V L

Fleming


