
0  Diretório Regional do 
Partido T rabalh is ta  Brasilei
ro convocado pela  Comissão 
Executiva do partido, reuniu 
se no dia 15 p.p., em Floria
nópolis a  fim de ap rec ia r  e 
deliberar sôbre  vários pon 
tos de in te resse  político da 
agrem iação  trabalhista . A se s 
são foi a b e r ta  às  20 horas e 
com pareceram  a l é m  dos 
membros do Diretório, os

parlam en tares  com assento á 
Assembléia Legislativa tanto 
da a tual como da próxima 
legislatura, os Senadores 
Saulo Ramos e Carlos Go
mes, os Deputados Federa is  
Lerner Rodrigues e Doutel 
de Andrade. Inicialmente fa
lou o Deputado João  Colo- 
del, após o Deputado Miran
da Ramos, e mais os srs 
Abdon Fóes e Evilásio Caon.

Passando à ordem  do dia, o 
sr. Acácio Santiago, P resi
dente da Execu tiva  Regional 
fez uma a p re c ia ç ã o  deta lha
da e m inuciosa da situação 
do PTB face  as últimas e lei
ções, re la tando  fatos e apon-

annense manterá sua independencia
tando ocorrências havidas
ser sPinraH °  fUtUro d everão ser sanadas.

a índa conhecimento
cãoÜr hta i r a í:ada pela Dire- í stadual  de total inde- 
pendencm política, que saiu 
vitoriosa nas urnas Todos 
toram unânimes em afirmar 
que o PTB deverá  m anter a

mesma linha política por- 
quanto foi ela apoiada pelos 
eleitores Catarinenses, c e r 
tos de que assim o PTB es ta 
rá contribuindo para o bem 
es ta r  social.

Os debates prolongaram-se 
a pós, em tôrno de sucessivo 
assuntos do interesse  dos 
participantes tais como a 
rees tru tu ração  dos Diretórios 
Municipais e o regim ento in
terno da bancada recém  elei
ta à Assembléia. Sôbre i- 
reestruturação, ficou decidida 
do que com base es ta tu tária  
a Executiva Regional execu . 
tasse  medidas mais adequa, 
das á unidade e à  integrida. 
de partidária , fazendo man 
ter  a  coesão  do Partido no 
Estado.

Apreciou, também, o Dire
tório, a situação dos dirigen
tes partidários junto às admi
nistrações das autarquias fe
derais. Estavam presentes os 
srs. Syrth Nicoleli do IAPC, 
Rodolfo Titzmann do IAPI, 
Rinaldo Feldman do SAPS e 
Dib Mussi do SAMDU. O as
sunto pela sua importância 
na s ituação partidária  m ere 
ceu a devida apreciação, fi
cando assentada a necessida
de de uma modificação de 
orientação nesses organismos,

para  melhor rendimento em 
favor dos in teresses dos t r a 
balhadores. O assunto será  
apreciado pela Comissão Exe
cutiva Estadual, que aprova
rá  as soluções mais convin
centes a  colocar em prática 
a decisão.

O regimento da bancada 
foi dado vistas aos parla 
m entares eleitos, e após se 
rá aprovado em reunião con
junta com a  Executiva. Esse 
documento fixa a fidelidade 
e a  coesão politica-partidá-

ria dos Deputados Estaduais, 
no sentido de fortificar e a- 
tender a linha partidária do 
PTB: sua independência.

A sessão foi encerrada  às 
2 horas da manhã do dia 16, 
agradecendo o Presidente 
Acacio Santiago a acolhida 
dos membros do Diretorio, e 
alertando a necessidade de 
ser mantida a posição adqui
rida pelo PTB, lutando ainda 
mais pelo seu fortalecimento 
e engrandecimento.

P -G iv e lirn te s e rá  enquadrado um outro vespertino canoca
As duas ações  penais que 

o Ministério Publico movei 
con tra  o Diário de Noticias 
do Rio de Janeiro  e seus di
re tores  e Redator Chefe, que 
são enquadrados em um a r 
tigo da lei de imprensa e em 
dois dispositivos da lei de 
Segurança  Nacional foram 
distribuídos ás Varas Crimi
nais.

O procurador gera l Cândi
do Neto, falando a repo r ta 

gem carioca disse, que reu 
nindo num só processo a  ca 
pitulação dos acusados em 
dois artigos da lei de Segu
rança, desapareceu  a neces
sidade de instaurar um te r 
ceiro processo contra o ma
tutino em virtude da posição 
que tomou diante da ultima

crise militar.
Acentuou o chefe do Minis

tério Publico do Distrito F e
dera l que existirá  uma te r 
ceira ação idêntica mas, con
tra um outro vespertino cu
jo nome não confirmou, e 
que será  distribuído à Vara 
Criminal nestes proximos dias.
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«0 Preço da Ilusão»
Não deixem de assistir o sensacional lança

mento, Sexta-Feira dia 28 do corrente às 20,15 ho
ras, no Cine Avenida, o primeiro filme Catarinen
se, “u PttEÇO DA ILUSÀO” Com elenco inteira- 
mente constituído de atores catarinenses. E com 
orgulho destacamos os protagonistas Lilian Bassa-

ambos nascidos em Lajes.nesi e Celso Borges
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JK: Governo empregará todos os 
recursos para o congelamento

O Presiden te  Juscelino  Ku- 
bs theck  p a re c e  es ta r  f irme
mente inclinado a  ir a té  as 
ultimas consequências  na sua 
luta co n tra  o aumento do 
custo de vida.

“O govêrno utilizará todas 
as leis e todos kos recursos 
para manter o bloqueio dos 
preços, lançará mão se ne- 
oessario a  Lei de Segurança, 
disse o Presidente, fant ' - de 
se reunir com os ministros, 
o presi lente do Banco do 
Brasil e os dirigentes dos di

versos setores economicos do 
paíz, afim de es tebe lecer  um 
congelamento dos preços .

Durante os últimos dias na 
Capital da Republica, os fis
cais realizaram  diversas ba
tidas em vários estabeleci
mentos comerciais e realiza  
ram processos em casos de 
inflação à tabela  dos preços.

Sabe-se 44 com erciantes 
foram detidos até agora, por 
terem  vendidos m ercadorias 
por preços ilícitos

Enquanto isto diversos sin

dicatos do| Rio e São Paulo, 
perm anecem  em constantes 
assembleias e am eaçam  de
c re ta r  um “lock out” em si
nal de protesto contra  as m e
didas governamentais, que 
qualificam de “absurdas” .

Acusam principalmente as 
autoridades de não terem  es
tudado a questão antes de 
proceder  o congelamento dos 
p reços  e de ter  taxado c e r 
tas m ercadorias a preços in
teriores aos vendidos em ou
tubro.

O Cine Avenida está proporcionando ao pú
blico de Lajes esta sensacional apresentação, em 
primeira mão (públicamente) em todo o País.

NÃO PERCAM

A Prefeitura Municipal faz 
uma blitz contra os animais

Iniciativa bastante louvável 
vem de tomar a Prefeitura 
Municipal contra os cavalos e 
vacas que perambulam pelas 
ruas da cidade.

Todos os animais daquebs 
especies que são encontrados 
na- ruas ou infe-tando as pro
priedades alheias são recolhi
do ás suas mangueiras, e de 
lá somente serão d -volvidos 
n odiante uma multa.

Temos somente elogios a ex
ternar a Pr -feitura Municipal 
pela medida tomada, a qual 
virá dar um cunho de organi
zação a nossa cidade, pois á 
meses atráz notavamos cons- 
taniemente a presença de va
cas e cavalos em ..ossas ruas, 
ou então se deliciando com 
uma verde grama de nossos 
jardins

Fundada a Associação dos Em
pregados em Estabelecimentos 

Bancarios de Lajes

Lei de emergencia para a manutenção 
- - - - - - - -  do congelamento - - - - - - - -

Conforme oficio que recebe 
>s, foi fundada nesta ci ■> 
Associação dos Emprega o 
i Estabelecimentos Bancarios

Lajes, entidade que c h 
egará todos os profissionas

classe. ,
Para reger os seus e; •
, biênio 58/59. foi *
apossada a seguinte diretori .
Presidente: Antonio Paulo

I Ataide; Io Secretario: Orlando 
'josé Harger, 2o Secretario: Or 
lv Souza; Tesoureiro Guido 
Wilmar Sassi; 2.o Tesoureiro: 
Guy Lucena; Conselho Fiscal. 
Mzenando Godinho, José Pro- 
enço e Mario José Basilio 

Desejamos a novel associa
ção bem como a sua primeira 
diretoria votos empreendimen
tos no seio da classe bancaria

Em face dos rumores s e 
gundo os quais a recente  me
dida do Presidente da Repu
blica para  o congelamento 
dos preços dos produtos de 
primeira necessidade não te
ria boa acolhida no seio das 
classes produtoras e que se
ria repelida pelos comerci
antes, o Sr, Lucas Lopes Mi

nistro da Fazenda afirmou 
que o Governo vai pedir ao 
Congresso uma lei de em er
gencia' se caso for possível 
para a contenção dos p re
ços .

Adiantou o Ministro Lucas 
Lopes que o ‘sr. Juscelino 
Kubitscheck somente tomará 
tal medida se as providencias

previstas na lei da COFAP 
se mostrarem precarias  no 
domínio ao cambio negro, 
bem como na especulação 
dos comerciantes.

Finalizando, declarou o Mi
nistro da Fazenda “O Estado 
terá  que intervir mais direta 
e energicamente na vida e- 
conomica do país’,.
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—A n i v e r s a r i o  s —
—  Direção de OIVEN —

Fazem anos hoje:

O Sr. Alziro Batista Lucena;

O Sr João Rodrigues da Cos
ta, funcionário da Prefeitura 
Municipal; o Jovem Jo8é, filho 
do sr. José Lourenço Goss 
YValtrick.

No dia 27;

Roseli Varela Batista, filha 
do sr. João Dias Batista, resi
dente em Campo Belo do Sul

o Jovem Salim Mussi, filho do 
Sr. Jorge Mussi:

No dia 28.

A sra. d. Anita, esposa do 
Sr. Tito Varela Ramos, do co
mercio desta praça; o Sr. P a u 
lo Mello, do alto comercio des
ta cidade; a srta. Maria Dulce, 
filha do Dr. Joaquim Pinto de 
Arruda.

A todos os aniversariantes os 
nossoS cumprimentos.

Sr. Percy Silva
Aniversariou á 24 do corren

te, o Sr. Percy Silva residente 
em São Paulo e alto funcio
nário da firma Fiel Ltda.

O aniversariante é irmão do 
Sr. Névio Fernandes, Redator 
Chefe deste Bi semanario.

Auguramos ao Sr. Percy Sil 
va votos de muitas felicidades.

Menina Maria Apare
cida

Festejou mais um aniversa
rio natalicio, dia 15 do corren 
te, a menina Maria Aparecida 
dileta filha do sr. Abelardo An
tonio Cavalheiro e de sua exma 
esposa, d. Roselina dos Santos 
Cavalheiro.

A pequena aniversariante, 
auguramos um porvir risonho 
e repleto de felicidades.

Sr- Aquiles Floriani
Viu passar mais uma data 

natalícia a 17 do corrente o Sr. 
Aquiles Floriani, nosso particu 
lar amigo e pessoa que desfru
ta de largo circulo de amizades 
em nossos meios.

As inúmeras felicitações que 
recebeu naquela data, juntamos 
as nossas com votos de um fu
turo brilhante junto com sua 
familia.

Srtas. Maria de Lour- 
des e Maria das Gra

ças
Festejaram os seus aniversá

rios nataücios no dia de ontem 
as simpáticas senhoritas Maria 
de Lourdes e Maria das G ra
ças, diletas filhas do Sr. e Sra 
Ale des Robelo, da alta socie
dade local

As nataliciantes pelos seus 
dotes artísticos tem conquistado 
a simpatia de todos que lhe 
tem mantido contatos.

Com rara inteligência, fre 
quentam assiduamente a Es
cola Normal e Ginásio Vidal 
Ramos, onde gozam de grande 
simpatia entre os seus inúme
ros colegas.

Apresentamos as Srtas. M a
ria de Lourdes e Maria das G ra
ças os nossos votos de muitas 
felicidades.

Sra Vidal Ramos Ju
nior

Cercado de alegrias de todos 
os seus familiares e de seu 
vastisSimo circulo de amizades 
aniversariou ontem a distinta 
dama d. Emilia Furtado Ramos 
virtuosa consorte do Sr Vidal 
Ramos Junior, operoso Prefei
to Municipal de Lajes

A distinta nataliciante é se 
nhora de real destaque em 
nossa sociedade, onde se cons
titui como umas das mais ba 
talhadoras em prol da elite la- 
jeana.

Alem de seus vastos p red i
cados sociais, a Sra. Emilia 
Furtado Ramos, tem cooperado 
decisivamente em varias ins
tituições de caridade

Ao ensejo desta f- liz data, 
apresentamos a Sra. Vidal Ra
mos Junior os nossos votos de 
muitas felicidades

Lar em Festa
Encontra-se em festa desde 

o dia 24 do corrente o lar do 
Sr. Orival Chaves Bueno e de 
sua exma. esposa, com o nas 
cimento de uma linda garoti- 
nha, ocorrido jna Maternidade 
Teresa Ramos.

Apresentamos ao distinto ca
sal os nossos cumprimentos.

Radio

Grande sucesso a 

temporada do Comen

dador Biguá e Irmãs 

Galvão

A Radio Clube de Lajes, pa 
trocinou no ultimo fim de se 
mana em nossa cidade, as tem 
poradas do Comendador Bi 
guá e as Irmãs Galvão, inte
grantes do cast da Radio Ban
deirantes de São Paulo.

Foram realizadas 3 exibições 
tendo as mesmas alcançadas os 
maiores sucessos entre a plateia 
lajeana, que compareceu em 
massa aquelas sessões.

B a i l e s
S C. Cruzeiro

Abrilhantando pela Orques
tra  de Dança Guanabara, foi 
levado a efeito no “ último sá
bado no S. C. Cruzeiro, uma 
grandiosa soirec denominada 
Baile das Damas,

O Clube em [ questão apre
sentou-se repleto tendo as 
danças encerrado ás primeiras 
horas de domingo.

Clube Recreativo Juve- 
' nil

O Clube Recreativo Juvenil 
realizou em a noite do último 
sábado em seus salões um au 
tentico baile, que contou com o 
comparecimento de um bom

PARA O SEU ALBUM

0 P A I

número de associados e convi
dados. .

Nesta oportunidade foi inici
ada a votação para a escolha 
da Rainha do Carnaval de 1959 
estando em liça diversas candi
datas daquela simpatia socie
dade.

As danças foram ab rilhan ta
das pelo JAZZ Estrela tde O u
ro dirigido pelo Sr. A lbert 
Blackemburg.

Vende-se
Por motivo de mudança 

uma area de terra de 1.604 
m2, na Zona B, sito nos 
fundos da Oficina Formolo, 
próximo ao Cemiterio.

Tratar com Altino Eduar. 
do da Silva ou nesta redaçã o-

Em conclusão as r9 
formas no Clube í  

de Maio
O Clube I o de Maio, soeje- 

dade recreativa situada à Ave
nida Presidente Vargas no Bair
ro da Ponte Grande, está pas
sando no momento por amplas 
reformas em seus salões, o 
que vai dar no futuro uma 
ampla comodidade aos seus i- 
numeros associados.

E, para inaugurar estas r e 
formas, a sociedade presid da 
pelo Sr Rui Zapelini progra 
mou para o proximo sábado 
dia 29, um a grande noit la 
dançante, que marcará um dos 
maiores acontecimentos sociais 
do tradicional Clube I o de Mao.

Deveiemos comparecer as 
estas festividades e na edição ’a 
próxima quarta  feira dia 3 de 
Dezembro, daremos um amplo 
re l i to  desses acontecimentos.

Prossegue o inquérito 
na Aeronáutica

O dr. Afonso Carlos Agapi- 
to da Veiga, auditor designa
do para funcionar no inqué
rito instaurado sob a presi
dência do brigadeiro Benja
mim Amarante para apurar 
os acontecimentos na Aero
náutica, declaiou que os tra
balhos prosseguem, já tendo 
sido ouvidos os depoimentos 
de 12 dos 42 oficiais arro
lados no processo.

Apesar do ritmo intenso 
com que se vem procedendo 
o inquérito, acredita o audi
tor Agapito da Veiga que 
provavelmente será pedida a 
prorrogaçãojdo prazo para ul
timação do inquérito, pois não 
poderá êle ser concluído den
tro dos 30 dias normais.

José OITICICA

Eu sou o que resolve os cósmicos problemas!
Roda em mim, epicentro, o vórtice das leis.
Sei arm ar de improviso, os mais árduos esquemas:
Mas, do meu formulário, homens, pouco sabeis.

Na minha ação — porquê ? —  jamais houve dilemas.. 
Meus impares são sete e meus pares são seis.
Tiro as m ídias finais das soluções extremas.. 
Aprendei minha conta, ó sábios, ó sábios, se quereis!

Pus, em tôda consciência, um átomo do Impulso.
Tudo vem para mim; tudo de mim se vai 
O ritmo universal —  sentí lo eis? —  é m eu pulso. . .

Tôda reação sou EU; EU sou tudo que atrai. . .
Sou, nos transes do instinto, êsse clamor convulso, 
A que Jesus chamou, ouvindo-o em se; ‘ Meu Pai’’!

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

Úo /?/pGÇí9  C//T7&

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

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS: 

"«Oraanizaçào Hélio Lida.»''
RUA CORONEL CORDOVA 108 — Caixa Postal 35 —  LAJES, S.C.
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Crônica Médica
Medicina Antiga III

Sabemos que a roerT
correspondia a uma té c iü S ^ S n “ “808 egipMos 
bastante avançada no carrmn r f „ l t o , r i c a  e também 
da medicina. rapo da farmacia como

Acredita-se ciue a.
Inhotep. dicina surgiu no Egito

17^4^ ______ -
E^te era médico da corte do Rpí y«
A maioria das nrofissnü„ • Zoser-

vitavam em torno dPo templo da anUg0 ESito gra- dade. empl° da Principal divin-

era que como°vantes™ tomad° PeI°S egipicios
ÍStSSSSSSST realÍZad0S pe ôs o^tro^povos^seus
aChS í  ^  d^ber°srampapiro de Ebers pode ser considéradn nn 
mo uma verdadeira Farmacopeia. onslderado co'
ximadameíí?e ?*Ue ° mesmo contem apro-
ca m e n to s1 811 tas e cêrca de 700 medi-

Estes medicamentos são na sua variedade de 
origem mineral, animal e vegetal.

Alem disso consta neste papiro inúmeras for
mulas para malantes, gargarejos, sipusitorios, ene
mas, cataplasmas, decoctos, influsos, pilulas, pas
tilhas, loções e emplastos.

A medicina egipicia atingiu o seu apogeo an
tes de 1.600 a . C.

Embora tenha tido papel saliente os escriju- 
ros e cerimoniais no tratamento dos doentes 
achava-se consideravelmente adiantado o conhe
cimento dos remédios e de seus diferentes modos 
de preparação e administração.

A sala onde eram manipulados os diversos 
preparados e fórmulas continham sempre uma 
divindade.

E, assim graças aos papiros e gravuras to
mavam conhecimento destes fatos antigos que 
nos enriquecem e admiramos com respeito ante 
aqueles que já começavam a trabalhar por uma 
vida melhor.

Dr. Inaldo Mendonça

v Trezentos barris diários, a produção no 
poço pioneiro — Instalada em Salvador a 
Primeira Reunião de Estudos Técnicos em 
Petroleo.

Rio, ( v a c i a  N iú o n i l )  Co
incidiu c n a instòlaçlo d* 
Primeira teunião  te Estudos 
Técnicos te Petroíeo a divul 
gação de que, próximo à  ci
dade d -  São Sebastião, no 
‘‘recôncavo Bahian», após no
vo e definitivo tes te  vasto 
lençol de petróleo estava em 
condições de se r  explorado. 
O poç i pioneiro, perfurado 
na localidade de Taquipa, 
produziu 300 barris diários 
durante  o periodo de obser
vação, revelando desta m a
neira ótima capacidade, e pro
metendo novos horizontes pa
ra as reservas  recuperáveis 
no Recôncavo, cujos dados 
até o momento estavam fixa
dos 420 milhões de barril, 
aproximadamente. A noticia 
auspiciosa para  o país foi 
transmitida, pelo 0ng, G«01“" 
zio Barroso aos técnico* da 
Petrobiás que. provenientes

de vários pontos do território 
nacional, renuidos para deba
ter assuntos de suas especia 
lidades.

Após breves palavras pro
nunciados pelo eng. Décio 
Odeni, sôbre os motivos de
terminantes de realização do 
certame, o superintendente de 
região, eng. Q-omzio Barroso, 
ocupou a tribuna para dar a 
naticia do novo lençol de pe- 
trólio. recebida sob palmas 
dos presentes. Ao término d-* 
solenidade o Magnífico Reit -r 
da Universidade da B hia, fêz 
uso da palavra para dizer 
que a Petrobrás criou novas 
possibilidades na formação de 
técnicos na Universidade ba- 
hiana e citou o exemplo da 
escola de Geologia de Salva
dor a primeira do Brasil, que 
é hoje centro de estudos da 
máxima eficiência.

30 por cento para o 
funcionalismo e só 

em julho de 1959

Conferência Nehru-Nas- 
ser-Juscelino em Brasilia

RIO — O Sr. Guilher
me de Aragão, Diretor 
Geral do DASP, declarou 
ontem perante a Comis
são de Serviço Público 
do Senado que o fun
cionalismo civil e militar 
deverá receber, a partir 
de julho de 1959, um au
mento na ordem de 30%, 
antes mesmo de entrar 
em vigôr o Plano de 
Classificação de Cargos, 
ora naquela Casa de 
Congresso.

Tal majoração — afir
mou ainda o Sr. Aragão 
— representará um adia
mento sôbre os novos 
níveis propostas pelo 
Plano, que oscilam entre 
40 e 43 por cento, a 
partir de julho de 1960.

Disse mais o Sr. Ara
gão que o aumento de 
vencimentos está vincu- 
á aprovação do Plano 
de Estabilização Mone
tária.

Magalhães 
Pinto para a 
Presidência 
Nacional da 

UDN
Adianta-sç que a candida

tura Magalhães Pinto k pre
sidência nacional da UDN es
tá pràticamente assentada e 
contando com o apôio da mai
oria do partido.

O atual presidente da Se
ção Mineira do partido, fot o 
nome adotado pela chamada 
‘ Ala Realista” udenista, no 
lugar do Sr. Irin**u Bornhau
sen, que também lhe dará  a- 
poio.

PIO — Comenta-se em 
fontes diplomáticas que 
estaria sendo articulada 
uma reunião entre o 
“premier'’ Nehru, da ín
dia, Nasser, da Repú
blica Árabe Unida e o 
Presidente Kubtschek, do 
Brasil, para uma “ter
ceira posição’*, mediante 
entendimento entre os

grandes países subde
senvolvidos para uma 
atuação comum na polí
tica internacional.

Segundo as mesmas 
fontes, essa reunião se
ria levada a efeito em 
Brasília, no próximo ano. 
Tal notícia, entretanto, 
carece ainda de confir
mação.

O Sub procurador Geral da 
República preferiu seu pare
cer  na representação do Ge
neral Teix-ira  Lott, contra o 
matutino ‘‘Diário de Notícias”, 
afirmando que aquele jornal 
“está incurso na Lei de Se
gurança Nacional”.

No seu parecer, o Sub-pro-

curador conclui favoràvel- 
meme à solicitação do titular 
da Guerra, demonstrando ha
ver o “Diário de Notícia«, a- 
lêm de incorrer  na Lei de 
Imprensa transigiu os têrmos 
da Lei de Segurança, às quais 
poderá, agora, ser enquadra
do.

Antônio Balbino tam
bém renunciaria

Comenta-se nos meios po
líticos ligados ao Governador 
Antônio Balbino, da Bahia, 
que êste estaria disposto a 
seguir o exemplo do general 
Cordeiro de Farias, renuncian

do à Chefia do Executivo Es
tadual. Com esse hipótese, 
passaria o Sr, Balbinu o poder 
ao presidente da Assembléia 
Legislativa, Sr. Nathan Cou- 
tinho.

Mario TeixeiraCarrilho
A D V O G A D O  

Escritório Rua Dr. Hercilio Luz n* 372 Te
lefone n. 266

o melhor,
o mais belo, 

o mais útil
presente a uma dona de casa j

Uma famosa e mundialmente desejada máquina automática 
de lavar roupa

Bendix economat
fano lo loteeis km Ha 8.1.

Rua Mal. Deodoro 30 Tel. 29
Condições especiais de venda com pequena entrada e APENAS

Cr$ 1.631,20 por mês



LAGES. 26 11-58 CORREIO LAGEANO 4a. pagina

Jnizo de Direito da Primeira Vara da Comarca
de Lajes Estado de Santa Catarina

O Doutor Clovie Ayres G a 
nia, Juiz de Direito da Pri
meira Vara da Com arca de 
Lajes. Estado de S in ta  Ca- 
t 'triria. na forma da lai, etc

Edital de Citação
Faço saber aos que o pre 

sent« ‘edital de c itação com, 
o prazo de trinta (30) dia- 
virem dele conhecim ento  ti
verem ou in te ressa r  possa, 
que por part*' de HERWINK) 
BOE1RA PALM, brasileiro, ca 
sado. criador, residente e do- 
m ciliado no Distrito de C am 
po Belo do Sul, nesta C os 
marca, me foi feita a segu in 
te PETIÇÃO: “Exmn. Sr. D . 
Ju iz  de Direit » da la V.*ra 
da Comarca. Hermin.io Boei- 
ra  Paim, brasileiro, casado, 
cria tor, resi leote e domicili *- 
d no d istr i '0 de Campo Be
lo do Sul. n e s t i  Com arca, por 
seu p rocurador abaixo  assi 
nad >, vem respeitosam ente, 
peran te  V. Excia, para, com 
apoio nos artigos 454 e 455 do 
Código de Procesao  Civil, r e 
querer e propor i i a a  Ação de 
Usucapião, no üecor e r  d« 
qual, sendo neces-ário  pro
vará; 1) — Que ocupa, há 
mais de vinte (20) anos. comi 
sua e com animus domini, u- 
ma gleba de te rras  com a áre- 
a  superficial de mais ou tne- 
no«, um milhão e quinhentos 
mil metros quadrados,^situada 
na antiga “Fazenda de Cerro  
N egro’’, localizada, parte  no 
distrito de Cerro Negro, e p a r 
te no distrito de Campo Belo 
do Sul, nesta Com arca, tendo 
sido a posse no Spt. m^nsa 
pacifica, ininterrupta e sem o- 
posição de quem quer que s**- 
ja; 2) — Que, essa área  de 
terra* encontra-se  dev idam en
te fechadas, por cercas e tai
pas que 6empre foram respe i
tada?, ** tem as seguintes con
frontações: ao norte e oeste, 
Com terras  de propriedade de 
requerente , p a r  lioha sêca, fe
chada com arame; a leste, c-m. 
terra^ de João Delfes de Mo
raes. por linha sêca, cercada

Siga o símbolo de 
valor1.
Peças e A cessó
rios «FORD» leg í
timos.

Leia assine e 

divulgue este 

Jornal

de taipas de ped ra  ao sul 
te r ras  de Sebastião J o s é  Ri-’ 
beiro e Manoel J o s é  Rib iro» 
com o primeiro com linha *ê- 
ca, fechada e com o segundo 
por um lageado, e a oeste , 
com t e r n s  de Emiliano Vidal 
e filho» deste , por sêrc s de 
a rem e, trechos de taip s de 
pedra e ce rc a s  d e d e ra c b ã o d e  
m deira; 8) —  Que, e s se  i- 
movel é perfe itam en te  d e l i 
mitado, com divisas certa  e 
determ inadas, contendo sangas 
vertentes, banhados, p a r te s  e 
de Camp' 8, e a maior pa r te  
coD6tituido por fachinais,*m n- 
tendo  nele o Spte.. lavouras, 
rocios, ranchas  e paiões, ocu- 
pande na sua  quasi totalidade 
com a  c riação  de gado, ten 
do pertencido, ou tro ra  ao do 
minio pa rt icu la r ,  4) — Que, 
emb ra venha o Spte. ocupan
do ossa  área  de terras , há 
mais de vinte anos, e exer-

cendo nela, todos os direitos 
I compatíveis com a passe e 
execu tando , nela. atos com a- 
nimus domini e legitim*- apro- 
p riedade, o que en tre ta n to  
podará  obter na conform ida
de do art. 550 do Código Ci
vil, a lte rado  pela Lei no 2,437 
de 7 de m arço  de 1955, 5) — 
Nestas condições respeitosa- 
m ente  vem a p re se n ç a  de V. 
Excia. para r eq u e re r ,  na for 
ma do art. 455 do Cód, Proc. 
('iv., se digne ern adm itir  o 
Spte. a justificar sua posse 
em dia e hora  que forem  de
signados, ouvindo-8e para tal 
fim, as testem unhas ad ian te  
arroladas, dando-se  ciência an 
DD. R epresen tan te  d<> Minis- 
té i io  Público , da la  V ara  da 
Com arca, R equ*r outrossim 
que após  prom ovido e ju s t  - 
f icação , ora requer ida ,  se ja  
expedido  m andado  de citação 
dos confinan tes , Da f rma la

lei, citando-se, por ês te , ta m 
bém as m u lheres  daque le s  
que forem casados, para  c o n 
tes ta rem  a p resen te  no prazo 
e forma legais, v irem  dizer de 
direito que  por ventura lhes 
assist», no imóvel e *çào p r e 
sentes, a c o m p a n h a n d o  es tá  a- 
té final, penas da lei; Q u e  fi
na lm en te  deve a p re s e n te  a -  
ção de usucap ião  s e r  ju lgada  
procedente , p a ra  o fim de se r  
declarado, por sen tença ,  o do- 
minio do Spte. sob re  o im ó
vel a n te s  descrito , expedindo- 
se a inda o m andado  pa ra  a- 
tr  «nscrição no c o m p e ten te  Re
gistro de imóveis, P ro te s ta  o 
S te  p ro v ar  o «legado com te s 
tem u n h as ,  d*>cum*-ntos, v is to 
rias, e dem ais  provas adm iti
das em direito; Dá se a p r e 
se n te ,  para  efe itos  fi6cai*, o 
v lor de cr$ 30.00U.00: Term os 
em que. P.D. Lajes. 20 *1** fe- 
v e re u o  de 1.958: (a) Edezio

I N ery  Caon. ‘ DESPACHO.-’’: A 
como pede, Lajes, 21/2/58 (a)

I C. Gam a. “ R ealizada a Ju s ti 
f icação  l i  proferido  o ffe- 
gu in te  DESPACHO: “Façam - 
se  as c i ta ço ts  reque i idas  
Laj*s, 29 5 58. ( a ) C. Gama 
Ju iz  de Dire.to da Jla . V ara”. 
E p a ra  que n inguém  alegue 
igno rànc l  • muito e s p e c u l -  
men*e os interessado* mcer 
tos, passsou-Se o p resente  e- 
dit 1, que se rá  publicauo e «- 
f i x a d n a  fu rm a da lei, Dado 
e p a ssado  ne6ta cidade deLa 
je8, aos  trinta e um di s do 
m ês de Maio de mil novecen 
tos e c incoen ia  e nit*. Eu. 
W a ld e c k  Aurélio Sampaio, Es
crivão do Civei. e Comercio 
da  Ia V ara , o da tilografa i,  su 
b sc re v i  e assin* .

Clovis A y res  G am a 
Ju iz  de DReito da l a  Vara 

W a ld e c k  A urélio  Sam paio 
E sc n v à o  do Cível

M E R C E D E S - B E N Z

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

Líder absoluto em economia!
Baixo consumo de combustível e fácil 
manutenção fazem diminuir drastica
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
l i  i  técnica alemã em caminhões brasileiros I

ÉO NOVO LÍDER NAS ESTRADAS BRASILEIRAS!
F i l t r e i  i e  M o n o m la , 
co n fo rto  o s o ç o ra n fa t

@  M otor Diesel OM321, de 120 HP(SAE1, 
com sistema de combustão por antecâ
mara de alim entação contínua.

©  Câmbio de 5 marchas, totalmente sin
cronizado. M ais fôrça no arranque •  
m aior capacidade nas subidas.

( ^ )  Cabine com novo desenho» tão confor
tável como um carro de passeio I P?ssuJ 
am pla janela traseiro, cinzeiro, porto- 
luvas com tam po, Qonchoe snU'0% #•£.

MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. »
iA B R IC A N T E  DO I s  CAMINHÃO BRASILEIRO PARA a s  ESTRADAS BRASILE IRA % I  4

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

LAJES
Rua Manoel Thiago de Castro 516 —  Fone 253

—  Santa Catarina
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POPULAR
nov líder da Segunda Divisão

Empate Surprendente
e u re  PINHEIROS E 

ARCO IRIS

Debaixo de uma chuvinha 
in term itente  que caiu duran
te todo o domingo, teve se
quênc ia  naquele  dia o cer
tame da 2.a Divi-ão, com a 
efetivação de duas partidas.

No primeiro m atch da ma
tinal tivemos o choque entre 
os esquadrões  do Fluminense 
e do Popular, ambos ocupan
tes dos dois primeiros postos 
na tabela.

Apresentando uma atuação 
muito superior a do seu ad 
versario , o Popular conse
guiu v itorlar-se  por 2 á 1, de
salojando o Fluminense do Io 
poito, e passando êle a usu
fruir como o novo lider da 
tabela.

No primeiro período o Po 
pu lar  já  vencia por l á 0, e 
o seu< dois tentos foram 
m arcados por intermédio de 
Tulio, enquanto que Alemão 
m arcava  o tento  de honra do

riu.
Na arbitragem funcionou o 

Sr, Cicero Varela com uma 
regular atu .ção, tendo ex 
pulsado no fi ial da contenda 
ao zagueiro Reni do Popular 
por ofensas morais ao m es
mo

No outro match da rodada, 
o Palmeiras confirmou o seu 
tabú sobre o Cruzeiro, e ven
ceu a partida, desta feita por 
2 á í.

ü  in teresssante deste jogo, 
é que o arbitro Hilário Lou- 
rival de Souza, aDitou 4 pe
nalidades maximas, sendo 3 
a favor do Cruzeiro (que des 
perdiçou duas e aproveitou 
uma e uma a favor do alvi 
verde que converteu em ten
to.

Wanderlei 2 para o Palmei
ras • Juba para o Cruzeiro 
foram os artilheiros deste co
tejo.

Os dois quadros alinharam 
os seguint s elementos: Pal
meiras: Chimbica, Ftevaldo e 
Vanei (Florisnaldo); Asteroide 
Fiorisoa'do e Gico (Negri- 
nho: Juarez, Roberto, Alfredo, 
Negrinho (Vanei), W anderlei.

Cruzeiro: Zé Otávio, Alci
des e Carlinhos; Jango, Juba 
e Deco; Pilila, Adilson, Vileu 
Dico e Niltinho.

Na arbitragem funcionou o 
Sr. Hilário Lourival de Sou
za com uma magistral a tua
ção.

Apos estes resultados a si
tuação dos clubes concorrec 
tes ao certame da segunda 
divisão ficou sendo a seguin
te:

Io Popular 5 pp
2o Atlético e Fluminense 6 pp
3o Palmeiras 8 pp
4o Cruzeiro 10 pp
5o FUmtmgo 11 pp

Tendo por local o EstEdio 
M u D ic ip a l  da Ponte Grande, 
tivemos domingo,'a realização 
de um match amistoso entre 
os quadros Jdo Pinheiros da 
la Divisão e o Arco iris, um 
do» melhores quadros extras 
varzeanos de nossa cidade.

Este prélio foi cheios de 
contornos sensacionais, vindo 
a finalizar com um justo em
pate de 4 á 4.

No primeiro período o co
tejo e t tava  empatado em 3 
tentoe.

Dezinho, Hamilton, Pedri-

Domingo ultimo tivemos a 
felicidade de ver um quebra 
quebra, e nesta oportunidade 
um torcedor do Cruzeiro que
brou um guarda chuva na c a 
beça de um torcedor palmei- 
iense.

São fanaticos que não se 
convencem dos resultados 
adversos de seu clube.

nho e Edú marcaram os 
gols do Pinheiros, ac passo 
que Scolir 3 e Jango consig
naram os tent 8 do Arco íris 

Os dois quadros »tu ram 
assim constituídos: Pinheiros. 
Sebastiãi , Etevaldo e Zequi- 
nha; Chiaradii, Lauvir e 
P ed r in h ': Eloi, Zeca, Dtzinho 
Edu e Hamilton.

Arcc íris; Adolfo, Alcides e 
Zé Otávio; Irineu. Galdino e 
Isidoro; Ivandel. Scolari, Vile u 
Jango e Bernardo.

Como juiz atuou o Sr. Enio 
Attide, com uma boa atuação

garrafas coi ter do »iguns por
centagens de álcool.

X X X

Um alô para o Pinheiros, 
mas o que é isto empatar com 
o Arco íris, um clube d- 4* 
Divisão. Tem que criar juí
zo Pinheiros, se não do con
trario terás  que retroceder a 
algumas divisões pertinho da 
varze».

O Olaria ainda goleando na varzea

Gotas Incomodativas
Escreve: Negrão

Dando continuidade ao cam
peonato verzeano, patrocina
do pelo Departamento |varza- 
ano d • Futebol, jogaram  no 
domingo passado no Velho Es 
tadio ie Copacabana os qua
dros do Olaria e do Juvent i- 
de .

Apresentaudo um melhor 
futebol principalmente no se
gundo período o Olaria co
lheu um facil triunfo sobre o 
Seu oponente pelo escore de 
4 á 0, sendo que no primeiro 
tempo o m arcador se apre
sentava em branco.

Justmo, Ney, Adrcaldo e 
Arnaldo de pênalti, consigna
ram  os t^htos do esquadrão 
da Ponte GraDde.

O qua Iro vencedor a'u"U 
assio formado: Nery, Am ti
co, A Itm i l e Aloisio; Jusdno 
Ad onir, Arnaldo, Ney. Adro 
aldo Alorindo.

Como arbitro  funcionou o 
Snr. Juarez Garbelotto com 
uma tima atuação.

No outro prélio da rod/*d®- 
o Az de Ouro goleou também 
o Avenida por 6 á  2.

Siga o símbolo de 
valorl
Peças e Acessó- 
r i «FORD» legi-
t iV iO S.

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 4 

Telef. n 27-Ri — Caixa Postal n. 419 
End. Telegr: "ESTECO'’ 

Florianópolis Santa Catarina

« t a i l i l á  m  G era l»
Junta Comercial — Ministério do Trabalho — Imposto 
de Renda — Imposto de Vendas e Consignações Regis
tros de Diplomas, Patentes, Marcas, Exportadores — Mi
nutas de Estatutos, Contratos, Requerimentos, etc. Anda
mento de Papéis nas Repartições Pútíicas.

ATENDE AO INTERIOR DO ECTADO

Wilma Machado Carrilho
—  M E D I C A  -

De Senhoras e Crianças 

Edifício Armando Ramos lo pavimento 
RUA CEL. CORDOVA 

Telefone Residência 288

X X X X X X

No prélio Fluminense x Po- 
pulir, o zagueiro Reni do Po
pular também quis tirar uma 
boas cum o arbitro da parti
da, mas para azar *eu foi dor
mir oo chuveiro.

X  X  X

Também alguns torcedores 
f matizados do Pi pular tenta
ram invadir o g amado para 
interpelar o juiz da partida.

Só desejava para aquele 
ia, uns buns polici is muni

do de alguns casset tes para 
fazer os referidos torcedores 
do Azul-Amarelo se conven
cerem que contra juiz nãu hà 
auelaçào. Umas boas chico- 
ta as resolvia o caso.

A continuar assim não te- 
einos maia juizes de futebol 

rm nossa cidade.

X X X

O Presidente do C-.E. Popu
lar estava tão euforico do
mingo após o jogo c m o 
Fluminense que chegou a a- 
firmar em certo momento 
“Este campeonato está é no 
pap

Sr. Ev risto desejamos des
de já um convite para a fes
ta.

X X X

Agora descobrimos porque 
o Cruzeiro perdeu para o 
Palmeir. s e que fãltou o 
Aires e Tio Mano, p s os 
me6mo> são as armas secre
tas do time.

Seguros

JULINHO
Edifício: MARAJOARA

Gostamos da atuação do 
Goleiro Juarez, como p nt 
direita, o rapaz tem qualida
des.

X X X

Um aviso ao Fluminense: 
Como vai a vossa cabeça, 
ainda está  inchada. O mesmo 
aviso é destinado ao Cruzei
ro.

X X X

Mais uma vez avisamos que 
o Atlético já  está concentra 
do atráz de umas gostosas
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Guarda nos pontos das sinaleiras
Sem duvida alguma, a ini

ciativa do Lions Club promo
vendo breve mas bem sucedi
da campanha a fim de adqui
rir e instalar sinaleiras nas 
principais esquinas da cidade 
veio trazer grandes e reais be
nefícios para o nosso transito. 
Felizmente, após a instalação 
das mesmas, o trauseunte já 
pode atravessar as ruas de 
grande movimento mais sosse
gado, desde que os veículos 
respeitem o sinal.

Agora, entretanto, novo pro 
blema surgiu referindo-se a 
elas e ao nosso transito: a fis
cal zação por parte das autori
dades competentes para saber 
se os motoristas e pedestres

estão respeitando os sinais. 
Como se sabe, muitos casos 
tem acontecido com veículos, 
dirigidos por pessoas inescru- 
pulosas, que não se detem 
quando o sinal está fechado 
pondo em perigo a integridade 
fisica e a vida dos pedestres.

Urge, o mais brevemente 
possível, que as altas autori 
dades do Estado designem 
guardas para todas as sinalei
ras da cidade. Sua missão pr in- 
cipal é educativa, ensinando 
aos motoristas e a i  povo em 
geral como devem proceder 
com referencia aos sinais, pois 
existe ainda muitas pessoas que 
não sabem interpretá-los.

E esses guardas devem vir

CORREIO LAGEANO
Ano XIX Lages. 26 de Nov de 1958 30

a
Em reunião realizada no 

sábado á tarde no Instituto 
de Educação, foi ^eleita a no
va diretoria da Sociedade 
Lajeana de Assistência aos 
Necessitados, para o biênio 
58/59.

Nesta reunião foram eleitos 
os membros da Presidência, 
Vice-Presidencia, Tesouraria 
e Conselho Fiscal, sendo que 
em reunião realizada ontem 
à noite no Cine Tamoio fo
ram nomeados os membros 
da Secretaria e o Orador.

Desta maneira, ficou sendo 
a seguinte a novel diretoria 
da SLAN :
Presidente: Constantino Ber- 
tuzzi: Vice Presidente: Mauro 
Nerbas; lo Secretario: Clovis 
Wilmar Silva; 2o Secretario: 
Henrique Fiúza de Carvalho;

3o Secretario: José Guidalli; 
Tesoureiro: Celio Luiz Silvei
ra; Orador: Walter Henrique 
Leopoldo Hoeschel; Conselho 
Fiscal; Abdon Siqueira, Mario 
Grant e Mario Nabuco Cru
zeiro.

Grandes elogios merece a 
ex diretoria, que tinha avfren- 
te o Sr. Joaci Ribeiro, pelos 
profícuos serviços que pres
taram em prol da SLAN, com 
iniciativas que mereceram  
amplos aplausos de toda a 
nossa população.

Esperamos que a nova di
retoria recem empossada con
tinue a obra laboriosa da 
gestão anterior, para que a 
SLAN conserve o seu alto 
nivel, que é o de propugnar 
e amparar a classe pobre de 
nossa cidade.

Monumento ao extinto 
governador Jorge Lacerda
O Deputado Tupy Barreto 

da bancada da União Demo
crática Nacional, apresentou 
á dias ao plenário da As
sembleia Legislativa do Es
tado, projeto de lei que au
toriza o Governo do Estado 
a erigir no Jardim Oliveira 
Belo em Florianopolis, um 
monumento ao saudoso Go- 
veraador Jorge Lacerda, tra-

gicamente falecido no desas
tre aviatorio do dia 16 de 
junho do corrente ano ano 
nas proximidades de Curiti
ba.

O projeto em referencia 
mereceu a atenção de todos 
os Deputados que não nega
rão o seu apoio nesta inicia 
tiva tão prestimosa do Depu
tado Tupy Barreto.

para Lajes o mais urgentem en
te possível, pois que, apesar 
dos benefícios que as referidas 
sinaleiras vieram trazer-nos, o 
problema do transito em nos
sa cidade ainda não foi resolvi
do estando os pedestres su 
jeitos a serem atropelados nas

principais esquinas assim co
mo as colisões de veículos a in
da se repetem  quasi que d ia 
riamente.

Graças aos esforços do Lions 
Club as sinaleiras foram adqui
ridas e instaladas; agora, é pre
ciso que o poder público cum 

pra com o ,seu dever, desig
nando guardas de transito 
competentes para auxiliar o 
trabalho das sinaleiras e o r ie n 
tar pedestres e motoristas de 
como devem proceder nos lu 
gares onde as mesmas estão 
instaladas.

Problema do menor abandonado
A humanidade atingiu um 

grande desenvolvimento nas 
suas «ARTES E INVENÇÕES»; 
Hoje em dia já se ouve falar 
em ir a lua, já se fala em te 
lefone com televisão, já  se lê 
sôbre automóveis com propul
são a jato, enfim uma enorm i
dade de progressos que nos 
chega a fazer crer que vive
mos no Mundo £da Lua, isso 
sem levar em conta a inven
ção dos teleguiados e dos a u 
tomóveis com telefone ‘interno. 
Esta certo tudo isso. £  muito 
bonito e digno do nosso ad ia
mento. Porém, na maior parte 
das vezes os pensamentos se 
dirigem para tudo isso e ela a 
«humanidade» parece até que 
se esquece de si mesma Ora 
um dos grandes problemas, a- 
tualmente, ao meu ^ver, é o 
problema do menor abando
nado, que são dignos de lasti
ma e atenção humanitária, Deus 
sente-se muito satisfeito em 
saber que seus filhos são in te
ligentes, são progressistas e e- 
voluem consiantemente. Mas 
creio eu o ESPIRITO DO IN
FINITO BEM, jamais abando
naria as frágeis criaturinhas, 
que ora necessitam e que c la
mam pela nossa ajuda e a a s
sistência dos homens de bôa 
vontade e de bom coração. Há 
crianças que vivem completa 
mente ao léu, sem ter quem 
olhe por elas, há outras que 
nascem em BERÇO DE OURO; 
mas que mais tarde quando a 
tingem a idade dos 16 aos 20 
anos, não sei se é por [.descui 
dos paes ou se é influência dos 
filmes americanos, o certo é 
que passam para o ROL DA 
JUVENTUDE TRANSVIADA 
Porém ama andorinha só não 
faz verão e o número daque 
les que se in teressam  pelo 
prob ema dos menores aban 
donado é muito escasso e o pro
blema é muito grande para 
não dizer grave. Considerando 
se que o mal se corta pela 
raiz e que não á mal que não 
se acabe, nós temos plena cer 
teza e convicção de que se 
não fizemos nada para o bom 
encaminhamento dos menores 
abandonados hoje; daqui a bem 
poucos anos terá  de ser cons
truído um novo presidio e bem 
maior do que há atualmente, 
para comportar aqueles que

desobedecem as leis que regem 
a nossa sociedade. Quando a 
gravidade atingir a êste ponto, 
não teremos razão de censurar 
com criticas severas os trans 
gressores e sim o que podere
mos fazer é lamentarmos ca 
lado e nada mais. Porque es
sas mesmas crianças que hoje 
se encontram sem amparo, vão 
dar muita dôr de cabeça para 
a nossa sociedade e inclusive 
acarretar  uma vultosa soma de 
despesas para o nosso |govêrno; 
sen lo  que se o problema con
tinuar desta m aneira sem as 
devidas providências de nós 
todos (porque a culpa cabe a 
nós os adultos), vai acontecen

do atualm ente  no Rio, São 
Paulo e Pôrto Alegre, onde 
criaram um a policia extra ou 
seja guardas noturnos para vi 
g iar as ruas durante  a noite e 
duran te  o dia como acontece 
em São Paulo, cada cinema'tem 
dois policiais para cuidar dos 
menores e adultos que se por
tam de maneiras inconvenien
tes nos cinemas e casas de di
versões. O problema é grave 
para não dizer gravíssimo, e 
merece tôda a nossa atensão, 
dedicação e apoio. «Que é o 
que nos esta faltando presen
temente».

João Ivo Martins

A respeito das decla
rações que o Presidente 
da Republica fez em São 
Paulo, fazendo reparos a 
licenciosidade com que 
alguns jornais agridem 
os homens públicos, od 
der Armando Falcão a-

bordado pela reportagem 
declarou; “Na verdade
todos reconhecem, inclu
sive os elementos da
própria oposição, a ne
cessidade de uma lei que 
reprima os abusos come-

tidos atravéz da imprensa

Isto não significa no 
entanto, que o governo 
esteja cogitando de en
viar ao Congresso, no 
momento esta tão falada 
lei de responsabilidade*’.

Musica Erudita Brasileira
Sua evolução e histórico de 1500 a nossos dias

Na próxima 2 a feira, dia l.° de dezembro, no Clube 14 
de junho, teremos em nossa cidade um recital-conferência iné
dito, sôbre o nascimento e a evolução da música erudita  bra- 
sileire, pela pianista e conferencista LISE SANTOS.

Em nossa próxima edição daremos melhores detalhes sô
bre êste acontecimento social e cultural.

Relatórios sobre salario 
minimo deverão estar 
concluídos até 15 de 

dezembro
Aprovada pela Comissão 

do Salário Minimo a cláusula 
de excepcionalidade para a 
fixação dos novos indices nas 
diversas regiões do país, o 
sr. Waldiki Moura, membro 
daquele orgão prestou escla- 
recimeentos sôbre o roteiro 
do importante trabalho:

Logo depois da aprovação 
daquela cláusula tive oportu 
nidade de informar que a Co
missão do Salário Minimo 
entraria em recesso aguar
dando a remessa pelo SEPT 
do relatório dos estudos que 
está realizando para o esta
belecimento dos novos niveis 
salariais.

Esperem recefier o relató-

rio até meados de dezembro. 
O prazo que o presidente da 
República tinha dado anteri
ormente terminava a 30 de 
dezembro: Esse prazo, porem 
foi encurtado e o SEPT está 
envidando todos os esforços 
para concluir s*eus cálculos 
até a primeira [ quinzena do 
próximo mês.

Quanto a comissão somen
te após receber as informa
ções é que poderá elaborar 
os seus estudos de vez que 
está a seu cargo o exame de 
54 salários diferentes para 
todo o pais (só S. Paulo a- 
presenta cinco niveis salari
ais) que serão fixados em um 
único decreto.

Joaíheria 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


