
os Vereadores
Hoje ninguém mais duvida 

da candidatura do Sr. João 
Goulart à Presidência da Re 
publica, mas o lider traba
lhista continua irredutivel em 
seu ponto de vista, de que 
considera muito cedo para 
tratar de conjeturas da su
cessão presidencial. .

Afirma o Vice Presidente 
da Republica, que o paiz tem 
uma serie de outros proble
mas a resolver, todos de 
imediato interesse dos tra
balhadores.

Enquanto isto, se confirma 
em viva voz que o Sr. Fer 
nando Ferrari seria o can

didato a Vice Presidência.
Por outro lado se comenta 

que a candidatura Ferrari 
criaria um problema de ca- 
rater regional, sendo que 
desta forma seria lançado 
um outro membro do partido 
da zona centro ou norte.
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Papel de Imprensa vai custar 
— —  66 '/. mais caro — —

Em consequência da porta
ria n° 175 da SUMOC ele- 
van lo o preço do trigo e dos 
com bustíveis importados re
sultará no aumento do pão e 
na elevação do custo de vida

Consequências mais acen tu a
das sofreu a im prensa e as 
editoras nacionais, que vinham  
importando papel e custo de 
cambio (base de 60 cruzeiros 
por dólar) e agora terão de 
fazê-lo à base de 100 cruzeiros 
por dolar. representando um 
aumento de 66%.

Com isto está previsto uma 
queda nos jornais e revistas 
que não tenham firm e situa-

ção financeira, ou de outro  
modo teriam que tomar as 
seguintes providencias!

l u) Reduzir o número de pa
ginas; 2J Reduzir as m anche
tes; 3° Comprimir o noticiário 
principalmente social e espor
tivo 4o Aum entar os preços 
de assinaturas e venda avulsa;

5o) Majorar as suas tabelas 
de espaços destinados a publi
cidades.

Embora sejam adotadas e s 
tas medidas, nada impedirá 
que jornais e revistas de pou 
cas possibilidades financeiras, 
venham  susfar as suas circula 
ções.

Dia do Farmacêutico
Comemorou-se ontem em 

todo o mundo o dia alusivo 
ao Farmacêutico, uma das 
classes mais simpáticas em 
todas as camadas sociais e 
que tem prestados relevantes 
serviços á humanidade.

O Farmacêutico representa 
em toda a essência o nosso 
guia nas ausências dos mé
dicos colocando-se nos luga
res destes nas dificeis horas

em que se defrontamos nas 
infelicidades corporais- 

Ao ensejo desta feliz data, 
cumprimentamos a todos os 
membros da Associação Re
gional dos Farmacêuticos de 
Lajes, bem como a todos os 
Farmacêuticos do mundo, de 
sejando que êles continuem 
firme na prestimosa obra de 
auxiliar a humanidade.

Adiado sine die o encon— 
tio dos Governadores do 

PTS com o Sr. João Goulart
Nlo mais será realizado es 

te mês o encontro que os 
Srs. Gilberto Mestrinho, Cha
gas Rodrigues, Leonel Bri- 
zola, Roberto Silveira e Par- 
cifal Barrozo, manteriam em 
São Borja com o Sr. João 
Goulart.

A premencia do tempo, e

em virtude da diplomação e 
posse destes 5 governadores 
do PTB, tornou-se dificílimo 
o referido encontro com o 
Vice Presidente da Republi
ca, tendo o mesmo sido a- 

I diado para uma outra oca- I sião.

Vai baixar o preço Café em todo o Brasil
O Instituto Brasileiro do 

Café através da palavra do 
seu Presidente, sr. Renato Cos
ta Lima, anuncia que o café 
vai baixar em todo o país e 
que as medidas nesse sentido  
mereceram o apoio do M inis
tro da Fazenda.

N estas próximas horas o

Instituto Brasileiro do Café 
deverá baixar uma resolução  
reduzindo de Cr$ 68 para 
Cr$ 46 o preço para a venda 
à varejo, do café torrado e 
moido, à sem elhança do que 
já foi estabelecido em São 
Paulo e municípios adjacentes,

t n i m r i o i  o Dr. 
Clovis lires G n
É com inusitado prazer 

que registramos em data de 
ontem a efemeride nata
lícia do Sr. Dr. Clovis Aires 
Gama, dinâmico Juiz de Di
reito da Primeira Vara da 
Comarca de Lajes.

Espirito cavalheiresco e 
fiel cumpridor da justiça, o 
ilustre aniversariante con
quistou em nossos meios a 
geral estima de todos aque
les que lhe são caros.

O ilustre magistrado, desde 
a sua vinda para a Princesa 
da Serra revelou se extraor
dinariamente na sua verda
deira obra de fazer cumprir 
a lei, adjetivos que lhe ou 
torgaram como uma das fi
guras mais representativas 
do poder judiciário catarinen
se.

Cumprimentando tão ben
quista figura das hostes jj- 
ridicas, auguramos ao Dr. 
Clovis Aires Gama os nossos 
votos de um porvir venturo
so repleto de felicidades, ex
tensivos a sua exma. familia

Aprovada a lei que 
concede abono ao 

Funcionalismo 
federal

O Presidente da Republica, 
Sr. Juscelino Kubtschek, san
cionou a lei que concede o 
abono de 30 por cento ao 
funcionalismo federal.

O Serviço de Imprença do 
Catete anunciou que não 
houve qualquer veto presi
dencial à referida lei. O a 
bono abrange os servidores 
autárquico-i. Ao que se pre
sume o abono ao funciona
lismo não será pago em fe
vereiro como a principio se 
comentava, mas somente no 
mês de Março.

Este jornal 
circula as 

Quartas e 
Sabados

eleitos em 3 de Outubro
Consoante tivemos oportu

nidade de divulgar, realizou- 
se na ultima segunda feira 
dia 19, no Salão Nobre do 
Tribunal do Juri, do Forum 
local a solene sessão de di
plomação dos Vereadores 
eleitos no último pleito.

A sessão foi presidida pe
lo Sr. Dr. José Pedro Men 
des de Almeida, Presidente 
da Junta Eleitoral da 21a 
Zona, que apòs ter aberto os 
trabalhos conviiou para to
mar assento na mesa dos 
trabalhos o Sr. Vidal Ramos 
Junior, Prefeito Municipal, o 
Dr. Clovis Aires Gama Juiz 
de Direito da Ia Vara, o 
Revdo. Frei Bernardino Bor 
tolotti, representante do 
Revdo. Bispo Diocesano D. 
Daniel Hostim e 0 Dr. Evi- 
lasio Nery Caon, Presidente 
da Câmara Municipal.

A seguir foram entregues 
os diplomas aos Senhores 
Vereadores eleitos, inícian- 
do-se pelo Sr. Licinio de

Cordova do Partido Demo
crata Cristão, seguindo se os 
representantes do Partido 
Trabalhista Brasileiro, Drs 
Aron Kipel e Domingos Va
lente Junior, Lnião Demo
crática Nacional, Srs. Alvaro 
Ramos Vieira, Ladir Cheru
bini, Miguel Babi Sobrinho e 
Cesar de Araujo Goss e fi
nalmente 0 Partido Social 
Democrático, os Srs. Oscar 
Schweitzer, Nikon Rogério 
Neves, Dorvalino Furtado, 
Antonio Macedo, Manoel An
tunes Ramos e Otacilio Gran- 
zotto

Encerrando esta sessão so
lene fez uso da palavra em 
nome de todas as bancadas 0 Vereador Nikon Rogério 
Neves do PSD, agradecendo 
a Justiça Eleitoral desta Zo
na, pela otima organização 
das ultimas eleições, trans
corridas num clima de coi 
dialidade e num respeito mu
tuo dos princípios básicos da 
democracia.

Sonhor Edmundo Ribeiro
Encontra-se enfermo á vá

rios dias em sua residência, 0 nosso particular amigo Sr. 
Edmundo Ribeiro, figura bas
tante relacionada em nossos 
meios sociais e políticos, in
tegrando as fileiras do Par

tido Trabalhista Brasileiro 
local desde a sua fundação.

Noticiando o acontecimen
to, auguramos ao Sr. Edmun
do Ribeiro um pronto resta
belecimento.

TROCAS DE PAPEIS
de agressor passou à condição de vitima, 
com dois tiros que quase o liquidaram

Conforme noticiamos há I acordo com informes que nos
tempos, o agrônomo Aurel 
Pruteano, estrangeiro, com  
menos de quarenta anos de 
idade, foi preso no Rio Gran
de do Sul acusado da tenta
tiva de “liquidar” seu pró
prio sogro, 0 sr. Armindo 
Schmidt. residente nesta ci
dade. Transportado para es
ta cidade, por membros da 
polícia gaúcha, a pessoa em 
referencia ficou prêsa, aguar 
dando o competente pronun
ciamento da Justiça. Alegan 
do precário estado de saúde, 
Aurel Pruteano conseguiu, 
não sabemos porque cargas 
d'agua, ser internado no hos
pital desta cidade - lá rece
bendo um tratamento condig
no até que certa ma
drugada fez audaciosa ten
tativa de fuga. Não fôsse a 
vigilância do soldado Lucas 
que o estava escoltando, o 
agronomo teria couseguido o 
seu intento.

Posto em liberdade pe
lo Tribunal do Estado

Procurando recursos de um 
lado e de outro, justando ad
vogado e fazendo malabaris
mos dentro da cela em que 
se encontrava até há poucos 
dias, Aurel Pruteano conse
guiu liberdade mediante “ha- 
beas corpus” que a mais al
ta corte de Justiça do Esta
do lhe concedeu favoravel 
mente. Segundo dados que 
nos foram fornecidos em fon
tes digna de crédito, Aurel 
Pruteano desde que se viu 
em liberdade começou a fre
quentar o bairro Coral, onde 
reside o seu sôgro. Ainda de

chegaram ás mãos, 0 genro 
do sr. Armindo Schmidt man
dava à família bilhetes amea
çadores, colocando-a numa 
situação insuportável.

Ferido à bala o 
agrônomo

Aproximadamente as 20,30 
horas de domingo, Aurel 
Pruteano saiu do restaurante 
da Rodoviária, onde tinha 
«tomado uma sopa» em com
panhia de alguns conhecidos. 
Ao passar pela Churrascaria 
Gruta Lageana, foi alvejado 
primeiramente no braço es
querdo e, girando ao impacto 
da bala recebeu 0 segundo 
tiro, declarando na ocasião, 
perante pessoas que lhe 
prestaram socorro de mo 
mento, que fôra atirado pelo 
seu próprio cunhado, filho do 
homem que se tornou mais 
conhecido ainda como vitima 
do «envenenamento do poço>\

Permanece o mistério
Conduzido imediatamente 

para o Hospital Nossa Se
nhora dos Prazeres, Aurel 
Pruteano recebeu os primei
ros cuidados médicos do dr. 
Celso Anderson de Souza, 
sendo declarado fora de pe 
rigo de vida. Apesar das di 
ligeneias levada a efeito pe
la policia local, por determi
nação expressa do major 
Aminthas Melo, delegado re
gional de Policia, a identi
dade dos seus agressores 
ainda permanece num mis
tério que só o futuro, cêdo 
ou tarde, desvendar
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0
Criado pelo Instituto Nacional do Livro, em caráter anual e perrr,a 

nente o prêmio “Alphonsus de Guimaraens
0  melhor livro de 

poesia que for lançado 
entre 1* de janeiro e 31 
de dezembro do corren
te ano. fará jús a ura 
prêmio que o Instituto 
Nacional do livro distri
buirá, atualmente e em 
caráter permanente. Tal 
medida foi tom ida pelo 
diretor daquele órgão do 
Ministério da Educação 
e Cultura, sr. José Rena
to Santos Pereira, atra
vés da portaria n 45, do 
ano em curso. Uma das 
características interes
santes que cercam a a- 
ludida láurea é o item 
referente às obras que 
serão analizadas para o 
julgamento final. Segun
do a portaria do diretor

do INL., serão conside
radas inscritas, aulomà- 
ticamente, todas as obras 
de poesia que sairem 
êste ano, não precisando 
seus autores fazer ins
crições para a disputa.

O objetivo do Instituto 
Nacional do Livro é es
timular os que se dedi
cam à poesia. No ano 
em curso, realizando o 
julgamento referente a 
i9o7, foi escolhida a 
poetisa Marly de Olivei
ra, pelo livro intitulado 
“Cêrco da Primavera’*. 
Para a seleção da obra 
vencedora, o diretor do 
Instituto nomeará até 30 
de abril de cada ano, 
comissão especial, com
posta de três nomes de

pessoas ligudas ao mo 
vimento literário brasi 
leiro atual. .Se a obra es 
colhida tiver apenas doi: 
votos, dentre os três 
uembros da comissão, o 

autor que receber um 
voto favorável terá di
reito a uma “Menção 
honrosa”. Caso cada iur 
dos jurados da comissão 
escolha um livro dife
rente, o prêi )io, “Alfhon- 
sus de Guimaraens’* (ês
te o nome da láurea, em 
homenagem ao grande 
poeta mineiro do Sim
bolismo) será dividido 
equitativamente entre os 
trés autores eleitos.

SPRINGER
porque deslisa qualquer piso

com

dispositivo adaptado na p ró
pria base do aparelho, 
aeslizo suavemente sõbre  
qualquer piso, a um simples 
toque, facilitando a lim pe
za e mudança de local. 
Provido de prá tico sistema 
de fre io  para fixá-lo no 
local desejado, SPRINGER 
é agora o mais avançado  
dos re frigeradores nacio
nais. - E, além deste novo 
dispositivo, (com patente  
requerida) SPRINGER ap re
senta a inda:

•  9,5 pés cúbicos
•  Interior em côr azul logo 
e porta aproveitável
e novo lècho de engate suave 
e 5 anos de garantia
•  preço bem mois em conta

DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA

A E L E T R O L A N L  A
Rua Coronél Córdova s/a LAJES Sant crina

Educação Física
Benéfica em tôdas as IDADc

AS CRIANCINHAS de 
berço quando se 

agitam, movendo no ar,
desordenadamente, as

>*=.s
o leito, pegar-lhe as 
mãos e ajuda-la a sen 
tar-se.

Aos seis meses a cri-
pernas e bíaços^viran-lança.chega a^se erguer
do-se de um lado para por si- neear-lheas 
lutro, estão dando tra- ça deitada, pegarrihe as
lialho aos seus museu- perninhas e rtxi  n J8s 
los estão contribuindo sôbre as coxas e estas 
„  o seu treinamento, cont a o ventre. Estende
ram o que ficam mais las em seguida. Repetir 
rijas e mais resistentes. 5 a tu vezes esse movi- 

E* aconselhável que, mento. Todos esses mn-
i ' ___„ímAnfnc H PTPm QPT* TOlios 6 meses e daí por 

liante, exponham seu 
orpinho ao sol, protegi- 
la convenientemente a 
■abeça. Até os 3 meses 
leve deixar-se o bebê 
<ebater-se um pouco to
los os dias, nú, sôbre o 

leito, num ambiente a 
duecido. Ele moverá es
pontâneamente braços e 
jernas. Após 5 ou 10 mi
nutos dessa ginástica na- 
tusal e inicial, deve-se 
vestir a criança.

De 4 meses em dian 
te, recomenda-se deitar 
i criança de costas sôbre

vimentos devem ser fei
tos de tal forma que a 
criança sinta prazer nos 
exercícios.

A atividade muscular 
é alegria, é vida, é saú
de. A sua intensificação 
significa mais fôrça e 
mais vigor.

A ginástica que come
ça no berço deve ser 
praticada por todo o res
to da vida. Os fins de 
semana, do adulto, de
vem ser aproveitados 
para a prática de ginás
tica benéfica à saúde.

Bolsas de Estudos para o Sul do País 
Mais de 25 milhões de cruzeiros empregados 

pela Diretoria do Ensino Secundário 
daquela região
' “ " DISTRIBUIÇÃO DOS

BENEFÍCIOS

A distribuição das bolsas 
de estudos da Diretoria dò 
Ensino Secundário, em 1958, 
foi paga em duas parcelas. 
Á região sul foram dadas 
3 965, assim divididas: 2.644 
para São Paulo, no valor de 
15.4 milhões de cruzeiros: 
768 para o Rio Grande do 
Sul, somando sete milhões 
de cruzeiros; 377 para Santa 
Catarina, totalizando 1.957 
mil cruzeiros e 176 para o 
o Paraná calculadas ein 1.3 
milhões de cruzeiros. Os be
neficiários, como determinam 
os preceitos legais, foram 
jovens inteligentes mas úe- 
providos de recursos fin m- 
ceiros para o prosseguimento 
de seus estudos.

— A região sul do Brasil 
recebeu 3.965 bolsas de es
tados através da Diretoria do 
Ensino Secundário e infor
mou à imprensa o diretor 
dessa repartição do Ministé
rio da Educação e Cultura. 
O valor das mesmas, em nú
mero exatos foi de vinte e 
cinco e meio milhões de 
cruzeiros dos quais faltam 
apenas seicentos e cinquen
ta mil cruzeiros. Esta parte, 
esclareceu o dirigente do En
sino Secundário, se refere ao 
Sstado do Paraná, que ainda 
ão enviou os dados exatos 

icêrca dos refèridos relato 
i’iOs que marcam o cumpri- 
íento, por parte dos bolsis 

tis, das obrigações contraí
das conosco e com os esta
belecimentos do ensino em 
que se achem matriculados

I

V E N D E - S E
oo Cine Matajoaraembr°' em íren,e

A I N D I A N A
Estabelecimento em otimn ^  * 
com estoque e in s ta i^  P ni 0 central 
firme. O motivo da Venda68' F.reSuesia 
cado aos interessados d ra expli*

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SC 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio 
Contrato FCC nº0151/2016



21-1 59 CORREIO LAGEANO 3a Págm

Sindicato "dos Empregados 
Comercio de Lajes

no B A I L E S
Clube Recreativo 

Juvenil

Edital de Convocação
Assembléia Geral Ordinária

Pelo presente edital ficam convocados todos os Asso
ciados em pleno gozo de seus Direitos Sindicais, para se 
reunirem em Assembleia Geral Ordinaria, no proximo dia 
27 do corrente as 19,30 horas na Séde Social deste Sindi
cato a Praça João Costa terceiro andar sala 8 para toma
rem conhecimento e deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA
1 - Relatorio a ser apresentado pelo Sr. Presidente 

do Sindicato que constam o resumo dos principais acon
tecimentos do Ano de 1958.

Balanço do Exercício Financeiro; Balanço Patrimonial 
e uma demonstração Especial da Aplicação do Imposto 
Sindical, tudo em conformidade com o art. 14 da Portaria 
Ministerial numero 884 de 5-12-42.

2 Parecer do CONSELHO FISCAL, sobre as contas do 
exercício anterior:

De acordo com a alinea B do Art. 524 da C.L.T., as 
deliberações sobre a tomada e aprovação serão por es
crutínio secréto.

3 - No caso de não haver numero legal para o fun
cionamento da Assembleia ora convocada, fica marcada a 
segunda convoca ão para outra Assembleia no mesmo 
local e dia, uma :ora após a primeira, que será realizada 
com qualquer numero de Associados presentes.

Lajes /  Janeiro /  1959 
Raul dos Santos Fernandes 

Presidente

No proximo sábado o Clu 
be Recreativo Juvenil leva
rá a efeito em seus salões o 
grande baile de Grito de 
Carnaval, ocasião em que se
rá encerrado o concurso pa 
ra a Rainha do Carnaval de 
1959, que está liderado até o 
momento pela srta. Selma 
Hermele.

Sport Clube Cruzeiro
Grande baile carnavalesco 

será realizado no proximo 
sabado no Sport Clube Cru
zeiro, como avant premiere 
do proximo carnaval.

Nessa mesma noite será es
colhida a Rainha do Carna
val de 1959.

Missão Econômica 
da Itália em  

Brasilia
Visitará Brasília, bre

vemente, uma grande 
missão econômica da 
Itália, presidida pelo se
nador Turani. Os deta
lhes da excursão estão 
sendo ultimados.

§
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Novo advogado em Lajes

~  m i  i i c i ü T M ï i T
Inscrito no R. G. do Sul e S. Catarina
Formado em 1.945, pela Faculdade de Direito de Porto 
Alegre —  Advoga no Civel —  Crime —  Comércio e Jus
tiça Trabalhista —  Inventários —  Arrolamentos-Desquites. 
Cobranças sem despesas para o credor. Especializado 

em direito Comercial e defesas perante o Juri.

ESCRITÓRIO Hotel Provezani
Rua Marechal Deodoro, 99 — FONE — 233
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ANIVERSÁRIOS:
Fazem anos hoje as seguin 

tes pessoas:

O Dr. Artur Largura, cirur
gião dentista; o jovem João 
Carlos Arruda, filho do Sr. 
Eurico Arruda,

No dia 22:

O jovem Airton Melin, fi 
lho do Sr. Joaquim Melin Fi-

lho, industrialista nesta pra
ça; o Sr. Aristiliano Wallrick.

No dia 23:
O sr. Lauro Augusto de 

Souza; o sr. Nestor Broering; 
a sra. Guilhermina, esposa 
do sr. João Soeiro Waltrick, 
funcionário municipal.

A todos os aniversariantes 
enviamos os nossos cumpri
mentos.

Aconteceu. . .  Sim!
Pela primeira vez na In

glaterra um empregado vem 
anunciar todas as manhãs ao 
seu patrão»: Senhor o seu 
avião o espera». Trata se de 
Richard Fairey, diretor de 
uma fabrica de aviões. Êle 
toma o avião para ir ao seu 
escritório, com o que econo- 
misa 42 minutos de tempo; 
de automovel levaria mais 50 
minutos.

A maior parte das vitimas 
de desastres de transito são 
provocados por mulheres, 
conforme relata uma estatís
tica norte-americana. E isto 
pela inconveniência das rou
pas que elas usam. Vestidos 
muito apertados, sapatos que 
caem dos pés com facilidade,

saltos demasiadamente altoe
etc .’

Em Paris até o buzinar 
dos automóveis é proibido, 
para evitar barulho Assim 
aconteceu que uma grande 
multidão se juntou ao redor 
de um auto que buzinava 
constantemente. Curiosos o- 
lhavam pelos vidros das ja
nelas e viram um cachorro 
com as patinhas dianteiras 
em cima da buzina. Um guar
da conseguiu abrir o carro 
e o animalsinho pulou fora 
entrando pela porta de um 
cinema perto. Aí começou a 
ladrar até que a sua dona se 
retirou do recinto e o levou 
consigo.

Partipipação de Nascimento
Raul dos Santos Fernandes

e
Daura Sabatini Fernandes

Participam aos parentes e pessoas de suas rela
ções, o nascimento de um robusto garoto, ocorrido 
dia 20 na Maternidade Teresa Ramos, e que na pia 
batismal receberá o nome de

REINALDO
Lajes, 20 de Janeiro de 1959
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S E N S A C I O N A L  !
Reuna o útil ao agradável, comprando agora sua V1GOBLLL1 i  
em suaves prestações e recebendo inteiramente grátis um lindo |j 
— = = — —  corte de tecido BANGU1 ^
Aproveite a excelente oportunidade que está oferecendo
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Com prazer apresentamos a nova linha VEMAG
DKW - SCANIA VABIS - MASSEY HARRIS - FEGURSON

Automovel SEDAM Turismo 4 portas

f

Jipe 4
com ou sem capota de aço

l i t - — O -• r,x ■ '?■
•r** *» ■_____________

Caminhoneias Perua

Genuinas
Assistência e Serviço

Oficina provisória: fenrudciuFbe1eraI (lado d0 Senaa‘
Instalações em construção: Avenida M al Floriano

Consultem o novo plano de flnanciamenti
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V E M A G - Pioneira da indústria auto 
mobilistica na America

Latina

Caminhões de 10 e 12 tons.

SCANIJI-VJIBIS

REVENDEDORES AUTORIZADOS:
- P A R A  - 

Lajes
S. Joaquim 

Urubicy 
Bom Retiro

Motores ‘ Motal’ 
Diesel de 5 -  7 e

12 H . P .

Tratores

Geral de Peças e Máquinas Ltda
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0
Órgão normativo, orientador e supletivo, tem observadores junto ás 

Secretarias de Saúde — As vacinas estão sendo distribuidas

o Plii) batalhão Suez gasta cinco 
milhões de dotares por ano

“O Ministério da Saúde, 
na maioria das vezes, o ór
gão normativo, orientador e 
supletivo. Diante do anuncia
do surto de policiamento, o 
Ministério, através de seus 
observadores, junto às Se 
cretaria8 de Saúde estaduais, 
vem acompanhado as medidas 
postas em prática" — decla
rou o ministro da Saude, dr. 
Mário Pinotti, quando escla
recia aos jornalistas sôbre 
a situação da poliomilite em 
nosso pais.

Citem os números, informou 
o Dr. Mário Pinotti:

“Agora mesmo, por exem- 
dlo, o Ministério da Saúde 
acaba de fornecer ao Estado 
do Rio cêrca de 2 >.000; coi
sa idêntica ocorreu com os 
governos do Estado, de São 
Paulo (40.000 doses) e os Es
tados de Goiás, da Bahia, de 
Mato Grosso, de Santa Cata
rina e outros”.

AUXÍLIO FEDERAL

— “Não há, na verdadeira 
acepção do têrmo, um surto- 
epidêmico da doença. É que o 
corre, com a entrada de ve
rão, um maior número de ca
sos de pólio. Mas, isto os pe
diatras estão acostumados a 
registrar em suas clinicas."

Concluindo, o ministro da 
Saúde lembrou que o seu 
Ministério está estimulando, 
por todos os meios possíveis, 
a instalação de laboratórios 
para estudos sôbre a vacina. 
O Pavilhão de Virologia, do 
Instituto Adolfpho Lutz de 
São Paulo, está sendo conclu
ído, com verbas fornecidas 
pelo Govêrno Federal, atra
vés do Ministério da Saúde 
e deverá ter instalações com
pletas para o estudo dos ví
rus e o preparo de vacinas 
específicas, e de técnicos es
pecializados e ainda com la 
borátorio para controle rigo

roso das vacinas estrangei
ras de várias origens, que 
são enviados ao Brasil”.

Siga o símbolo de 
valor!
Peças e Acessó
rios «FORD» leg í
timos.

B A N C O  N A C IO N A L

LI MI TE
c ï.s  2 0 0 .0 0 0 ,0 0

RETIRADAS SEM AVISO.

o melhor,
o mais belo, 
v o mais útil

presente a uma dona de casa
Uma famosa e mundialmente desejada máquina automática 
de lavar roupa

Bendix economat
reii in  11.

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

Cr$ 2.300,00 por mês

Rio — Em consequência 
,-)»« dificuldade cambiai«, o 
Govêrno está estudando a re
tirada definitivi da tropa bra
sileira que patrulha a zona de 
Suez. Somente com o prepa
ro e o envio dos pracinhas 
de Su^z o Brasil gasta cinco 
milhões de dólares por ano.

tissa noticia, que transpi
rou durante o depoimento do 
Diretor da SUMOC, sr. Garri
do Torres, na Comissão de 
Inquérito do Petróleo resultou 
de uma resposta do Diretor a 
uma inierpeleção do Deputa
do Colombo de Souza.

O sr. Girrido Torres, ao di

zer que a situação cambial ^ 
Brasil “é bastante grav ”, 
„pnrteado, pelo sr. Colombo 
da Souza, que estraDhou * 
presença de uma tropa bra*j. 
leira em Suez, gastando mais 
de cinco milhões de dólares 
anuais.

O sr. Paulo Pook, Diretor 
da Carteira de Câmbio do 
Banco do Brasil que est va 
ao lado do Diretor da SÜM0C 
disse-lhe alguma coi«a , o . u- 
vido: Quase maquinalmeob, o 
sr. Torres Garrido afirmou 
que o Batalhão Suez nio era 
problema poi> sui volta defi
nitiva estava prevista par» 
muito breve.

Encarecimento do papel, golpe 
contra a imprensa

R lQ , —  O deputado Cha
gas e Freitas, falando sôbre 
os efeitos da recente instru
ção 175 da SUMOC, no tocan
te ao papel para imprensa, 
declarou que tal resolução 
veio onerar sensivelmente as 
emprêsas jornalísticas, que 
terão de fazer uma revisão 
completa noa preços de ven
da das publicações e das ta
belas de publicidade. Consi- 
derando-se o presente aumen
to e recuando dois anos,

veaos que neste periodo o 
dólar para importação aumen
tou de 18,82 para 100 cruzei
ros,

Ainda esta semana o Sin
dicato dos Proprietários de 
Jornais e Revistas, vai reu
nir-se e tomar as providên
cias que o caso requer, an
te a situaçlo criada pelo go
vêrno — o segundo golpe, no 
espaço de doi* anos — con
tra a imprensa brasileira.

RIO, — A reunião nacio
nal dos jornalistas será rea- 

ilizada nesta capital no mês 
de março. A Federação Na
cional de Jornalistas, que a 
patrocina, está enviando con
vites b o i sindicatos filiados 
às associações proficionais de 
jornalistas para o certame. 
Essas entidades deverão cre- 
d nciar as delegações para a 
reunião nacional.

No temario figuram, entre

outros importantes itens, 
seguintes: salarios dos prol 
sionais, aposentados, VII 
Congresso Nacional de Jori 
listas, a ter lugar como 
sabe, este ano em Fortile 

A Federação Nacional 
Jornalistas espera contar c< 
•* presença das associaçt 
de jornalistas de diversos p 
ses na reunião nacional 
março.

Jo a lh er ia  WOLNY
DE

PAULO WOLNY BROER1NG
Jóias

Relógios
Canetas

Cristais e  p orcelan as
n acion ais e  estran geiras

Garantê~õ que vende Rua Marechal Deodoro 
n 23

----- LAJES -  s. Catarina
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• Direção de SILVEIRA. JUNIOR

Tivemos na ensolarada tar
de de domingo no Estádio 
Municipal da Ponte Grande, 
a realização de ,’um encontro 
amistoso, que reuniria a6 e- 
quipes do Lajes F. C. e o Q. 
E. P pular.

Est' prélio que se desen
volveu num imbiente dos 
mais disputados encerrou-se

Como acontece todos os 
anos n s inicio3 de tempora
das, os clubes aprestam-se 
nos seus departamentos de 
futebol para a aquisição de 
reforços, que lhe darão me
lhor fisionomia durante a tem
porada.

Em Lajes, a maiorir dos 
Clubes, quer da Ia. Hjvisão 
como da 2.‘ divisão, já reve
laram vivas novidades aos o- 
lh is do cronistas, que para 
curiosidades dos nossos des
portistas poderá citar alguns 
nomes:

No Lajes: Martins (irmão do 
atleta Nereu do mesmo clu
be), Luizinho do Flimeugc, 
Dadá, Wilson, Chimbicá» 10 
Fluminense, Cardeal do Inter
nacional, Pocai do Pinheiros 
Gico do Palmeiras, alem de 
outros que futuramente dare
mos os nome*.

No Internacional, mioialmen- 
mente podemos apontar Ze 
do Popular e os componentes 
do quintento atacante do t i 
laria da varzea.

No Pinheiros: Carlinhos do 
Flamengo, Adolfo do Arco 
íris.

com a justa vitoria do Milio
nário por 4 á 2, apos estar 
perdendo no primeiro periodo 
por 2 á 1.

O Popular no segundo tem
po decaiu sensivelmente de 
produção, do que se aprovei
tou o Lajes para marcar os 
seus 3 tentos que lhe as*egu 
raram a vitoria.

No Cruzeiro: Juarez. Nel
son e Zuza do Atlético, Bu- 
ck do Flamengo, Wdsinho do 
Az do Ouro da varzea, Zé 
do Flamengo, Espera-se ain
da as codt atações de Julião 
do Popular e Cláudio do Frei 
Rogério da varzea.

Palmeiras: Celio do Flnmi- 
nense, Rui de Flamengo e Ivo 
do Frei Rogério da varzea.

Flamengo: por enquanto não 
há novidades.

Fluminense: Castilho á mui- 
io tempo afastado do futebol 
(antigo integrante do Pmhei 
ros), Florisoaldo do Palmeiras 
e Caruncho do Juventude da 
varzea:

Atlético e Popular não há 
novidades.

Todas estas novidades nos 
clubes da la. e 2a. Divisão 
carecem de conformação, mas 
a verdade é que os mesmas 
já estão íntegrandoj os refe
ridos clubes em treinos e jo
gos amistosos.

Cumpre dizer que o Lajes 
possui uma equipe nova que 
muito prom-terá em «eus fu 
turos compromissos, bastando 
apenas interc dar em seu on
ze mais alguns elementos, prin
cipalmente n setor atacante, 
onde carece de melhores ar* 
rematadort*s.

Quanto ao Popular somen
te no primeiro tempo revelou 
ser aquela equipe arrojada 
que acostumamos ver no cam
peonato da 2a Divisão.

No segundo tempa decep- 
cionou-no* completamente 
seus jogadorea talvez rr^sen
tindo-se do forte calo sene- 
galesco retrairam-8e compl**- 
tamente a ponto de esg< ta- 
rem-r>e as 6uas energias.

O Vasco da 
Gama venceu 
novamente o 

Arco íris
0  Arco íris foi novamente 

derrotado pelo Vasco da Ga
ma de Curitibanus, desta fei
ta em seu reduto no Campo 
do Ginásio pelo escore de 
3 â 2.

Foi um jogo bastante mo
vimentado, mas a maior cate 
goria dos visitantes fez se 
prevalecer, e H6eim o Vasco 
da Gama conquistou a sua se
gunda vitoria sobre o Arco 
íris, como já anteriormente 
já vencera em Curitibanos 
por 5 á 3:

Feira de
Ex Dirigentes da LSD 

diversos
O futebol lajeano parece 

que voltará aos s**us áureos 
tempos, quando tomou-se u- 
ma potência respeitável no 
setor esportivo da serra e o- 
este catarinense.

Homens que outrora foram 
figuras maiusculas na direção 
da Liga Serrana de Despor
tos, boje apos algumas ausên
cias de nós-o esporte, vol
tam a colaborir com o 
mesmo no sentido de dar 
mais prosperidade aos clubes 
filiad' s a LSD."

O Sr. Gilberto Pire6, que 
presidiu a LSD no periodo de 
1957 á 1958, foi eleito Presi
dente do S. O. Internacional, 
talvez uma das maiores con
quistas do Colorado, pois se 
trata de uma figura destacada 
do nosso futebol.

O Sr. Névio Fernandes, que 
durante 10 meses esteve a 
testa da LSD, voltou as ati-

Com preliminar do jogo La
jes 4 x Popular 2, jogaram as 
equipes do Fluminense e do 
Cruzeiro, encontro este que 
finalizou corr a vitoria do 
Fluminense por 4 á 2.

Foi um jogo parelho, mas 
a má atuação do arqueiro

Noticias
na Presidência de 

Clubes
vidades esportivas devido a 
sua eleição para a Presidên
cia do S. C. Cruzeiro. É um 
nome por demais conhecido 
no nosso esporte, com múlti
plos serviços prestados ao 
mesmo. |

O Sr. João Carlos Lãão Fi
lho, que foi Vice Presidente 
do LSD m  periodo de 195S, 
foi mui acertamente escolhi
do para a Presideneia do La
jes F. C,

João Leão como é comu- 
mente denominado, represen
ta no esporte lajeano uma <1e 
*uas figuras mais singulares, 
Tem 15 anos de serviço pres
tados as grandes causas des
portivas da Princesa da Serra

Está de parabéns o esporte 
lajeano. c«m a volta destes 3 
grandes dirigentes as lides 
t lubisticas, pois marcará mais 
um passo decisivo para a re
estruturação de nosso esporte

Buck do Cruzeiro foi prujudi- 
cial as aspirações do estrelado 

Q lanto ao Flumintnse nada 
revelou de novidade, a não 
-er aproveitand i-se otima
mente das oportunidades ofe
recidas para a conquista dos 
gols .

A grandes novidades nos 
Clubes para 1959

Estreou mal o Cruzeiro na 
preliminar

n_it-> I

q u a l i d a d e
A PREÇO JUSTO...
com p ran d o

m

ALTA QUALIDADE 
E DISTINÇÃO a boa roupa ponto por ponto

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

rrrarr RENNER - Dispõe, ainda, de variado sortimento de camisas sports, calças sports, calça __
c ,a s a  n c - i i n  f  d0Si chapéus qualidade  e  distinção

RENNER -  veste o cavalheiro dos pés à c a b 9ça com o máximo de qualidade e d i s t in ç ã o .

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SC 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio 
Contrato FCC nº0151/2016



0 Deputado Miranda Ramos 
assumiu o Governo do Estado

Motivado pela ausência de alguns dias de 
nosso Estado do Sr. Heriberto Hulse, assumiu in
terinamente o Governo do Estado, o Sr. José de 
Miranda Ramos, Presidente da Assembléia Legis
lativa.

O novel chefe do executivo catarinense per
tence as fileiras do Partido Trabalhista Brasileiro, 
onde tem se sobressaído como uma das figuras 
de maior destaque do Partido do extinto Presi
dente Vargas.

C O R R E IO U ú E J \ N 0
Ar KIX Lages, de 21 Jan. de 1959

C
Oo1—
4

II ’ 1 r a ç i  M l
1 1 c 11 uo dia 17 e de

ve lo 'ncerrar-se no proxi- 
mo n uio dia 24, está sen
do r3a iz.ida em Florianopo ( 
lis. i 111 Convenção Brasi- , 
leir * Farmacêuticos, con- ( 
clava que está reunindo os ( 
profi.-íionais da classe de to-

è  aimeolicos
lo o Brasil.

Diversas solenidades já fo- 
•am realizadas, as quais con- 
aram com o comparecimen- 
o de altas autoridades esta- 
iuais e de grandes figuras 
la farmacopeia brasileira.

16 quilos e c
íJm i criança-gigante 

v /e Mii Lublin, no su- ■ 
este da Polônia Thomaz , 
Piasecki, de 7 mêses, pe- ' 
sa 16 quilos e 300 gra
mas e tem 82 centime-

orne de tudo
ros de altura. Desde a 
dade de 3 mêses a cri- 
inça come de tudo, in
clusive harenques e chu
crute.

Gasolina mais cara
O novo aumento do preço 

da gasolina, que será na ba
se de 20 y0, uma vez que os 
ágios de importação subiram 
de Cr$ 80 para Cr$ 100 com 
a última resolução da SUMO- 
C. ainda não foi fixado pelos 
técnicos do Conselho Nacio
nal do Petróleo.

Os novos preços serão fi
xados depois do Carnaval e 
as bases até agora, têm sido 
mantidas em sigilo

Explicam os técnicos que 
se o aumento se tornar pú
blico antes de acabarem os

depois do Carnaval
estoques existentes nos dis 
tribuidores, provocará uma 
especulação impossível de 
deter. O sigilo é de tal or
dem que nem a Petrobrás 
sabe o que está ocorrendo. 
Os novos preços só serão 
conhecidos com a publicação 
no Diário Oficial. Nem mes 
mo o relator da matéria é 
conhecido, sendo o trabalho 
distribuído em segredo para 
um dêles que sómente no 
dia da publicação apresenta
rá o trabalho.

R o n d a  P
.Aininrtricc desta cidade

Grande roubo praticado em uma
.__ A „

s aut
- bo.

Não obstante a vigilância cadeado da Port£ \ poli
da policia local, os gatunos Notificada < ’ série
uma vez por outra aprovei- cia local iniciou tido
tam a oportunidade, causan- de investigaçoe. . os
do inúmeros prejuízos aos de descobrir e L 0 rou. 
proprietários das residências autores de tao 
particulares ou estabeleci
mentos comerciais por êles 
visitados. Ainda em fins da 
semana passada, os «amigos 
do alheio» penetraram altas 
horas na Relojoaria Aver, de

Tombou ontem um 
ônibus cheio de pus

sageiros
loras na Relojoaria Aver, ae Lamentável desastre ocoi 
propriedade do sr. Tarciso reu ontem com o oniDl'° . 
\ver, sito na Rua Hercilio passageiros que faz ai 
Luz [roubando relógios, aneis mente o trajeto eQtre L J s 
} outras joias num valor de e Rio Canoas, via Sao > 
aproximadamente 150 mil do Cerrito, dirigido pelo su 
cruzeiros, inclusive 15 mil proprietário sr. Angelo L e- 
cruzeiros que estavam guar- metrio Dali Farra Segundo 
dados naquele estabeleci se sabe, o referido veiculo, 
mento especializado. Segun 
do informações prestadas à 
oossa reportagem, os lará 
pios conseguiram penetrar 
aa dita relojoaria arromban 
do primeiro a esteira da en
fada e depois serrando o

que estava lotado de passa
geiros, partiu de Lajes ás 15 
horas de ontem. Ia rodando
normalmente quando, à altu 
ra do quilômetro 6, quebrou 
se-lhe o cardan, tendo por 
isso tombado três vezes, 0 
que ocasionou ferimentos 
gerais em quasi todos os 
passageiros. Conduzidos ime- 
dietamente para o Hospital 
Nossa Senhora dos Prazeres, 
os mesmos foram convenien
temente medicados naquele 

i,o õraio e declarados fora 
I o rigode vida, excepto o 
i »nor Iv m Marcon, de 14 

anos di idade, o qual sofreu 
gravíssimos ferimentos.

Solução para o PSD: Ranie- 
ri Mazzili ou o Marechal

Menino Emilio Al 
fíãdo

Transcorreu ontem o pri
meiro aniversario natalício 
do robusto garoto Emilio Al
fredo Casarin, dileto filhinho 
do Sr. Emilio Laurindo Casa
rin, Diretor Presidente da S/A 
Moinho Cruzeiro e de sua 
digna consorte d. Idalina 
Todeschini Casarin 

Enviamos ao menino Emilio 
Alfredo Casarin os nossos vo
tos de risonhas felicidades 
junto aos seus dignos pais e 
e irmãos.

O deputado Clovis Pestana, 
da representação do P S D do 
R!o Grande do Sul. numa reu
nião com o presidente da Re
pública. anteontem no Palácio 
Rio Negro, presentes cêrca de 
uma dezena de outros pesse- 
distas sugeriu como solução 
para a sucessão presidencial os 
nomes do marechal Eurico Du
tra e do Deputado Ranieri 
Mazzili.

Seu raciocínio é o de que 
qualquer um dêsses dois no
mes facilitaria uma composição 
com a UDN e portanto evita
ria uma luta política capaz de

Novo Bispo

desgastar os grandes partidos.
Segundo as informações fez- 

se grande silêncio diante da 
proposta do deputado gaúcho.

Não houve comentários e a 
conversação voltou ao tema de 
reunião: fortalecim ento do P.S. 
D. como partido,

Nesse particular o presiden
te da Republiaa renovou e 
propósito de dinamização do 
PSD, através de campanha das 
suas realizações governamen
tais campanha essa que conta
ria com a participação de de
putados senadores e governa
dores do partido.

para Lajes

Lajes, e a nossa dio
cese estão de parabéns 
por este grato aconteci
mento.
Ao noticiar esta grata noti 
cia enviamos as excia rev 
ma. Dom. Afonso Niehu- 
es, seus cumprimentos, 
desejando felicidades na 
sua nova missão.

Lar em Festa
Acha-se em festa desde 

outem, o lar do Sr. Raul dos 
Santos Fernandes e de sua 
digna esposa d. Daura Saba- 
tini Fernandes, com o nasci 
menta do seu primogênito Rei 
naldo ocorrido na Maternidade 
Tereza Ramos

Ao feliz casal enviamos as 
nossas congratulações.

Foi nomeado por S.S. 
o Papa João XXIII, o 
Monsenhor Afonso Ni
ehues, Bispo Auxiliar da 
Diocese de Lajes, com 
direito a sucessão. O 
Monsenhor Afonso, é o 
atual Diretor do Semi
nário Metropolitano de 
Azambuja, no Município 
de Brusque.

Grande Liquidação
Em iodo o seu estoque por motivo da reforma da loja

A Joalheria Mondadori
variedade de artigos para

Façam uma visita e verifiquem essa estro« 1- ■
dação nunca vista em nossa cidade. osot 1ĈU1

Redução nos preços mesmo de abafar.
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