
E n t r o  dos 5 C n a d o r e s  dará 
novos n o s  ao PTII

Está marcado para a próxima terça feira 
dia 2/. o encontro em São Borja, com o Sr.

Goulart, das cinco governadores eleitos 
do PTB.

INa próxima segunda-feira dia 26, aque
les chefes de executivos farão uma reunião 
preliminar no Rio de Janeiro, com o fito de 
acertar os pontos principais a serem discuti
dos com o Vice Presidente da Republica.

Esses assuntos, vale acrescentar não se
rão apresentados num esquema rigido, acre
ditando-se que cada governador venha a a- 
bordar problema do3 respectivos estados

Também a situação politica do Brasil se
rá alvo nessas conversações.

Estava assentado que os cinco governa
dores trabalhistas fariam ao final da reunião, 
um pronunciamento publico favoravel a can
didatura do Sr. João Goulart à presidência 
da Republica, nas eleições de 1960

No entanto, aquela idéia sofreu modifi
cações estes últimos dias. O próprio Sr João 
Goulart, ao que se propala, teria desaconse
lhado aquele pronunciamento, sob a alega
ção, entre outras, de que seria prematuro.

O embarque para São Borja dos cincos 
governadores se verificará na madrugada da 
próxima terça-feira, estando o regresso dos 
mesnos, marcado para quarta-feira dia 28.

Pecúlio aos segurados do 
—  I. A. P. C. —

Baixada portaria dispondo sobre sua regu
lamentação
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Parques de “Diversões ’: 
ambiente de jogatina 

desenfreada
Teóricamente “parques de diversões" são ambientes 

mais ou menos selecionados, onde as crianças e mesmo 
adultos podem passar horas jradáveis, de verdad dro 
recreio, utilizando-se 1 is div «r os meios existentes para 
uma distração na verd i leira iceoçã ' da palavra. Entre
tanto tal coisa não se verifica n>? d >is parques atualmen
te armados nesta cidade. Embor ura deles apresente uma 
variedade de aparelhamentos modern >s, destinados espe
cialmente para fazer a alegria da petizida os mesmos qua- 
si não são usados em virtude do meio pernicioso de jogati
na que os cercam e que impedem aos pais de familia sen
satos de mandar os filhos em ambientes de tal natureza.

Segundo dados e reclam ações que nos tem chegado 
constantemente, em ambos os parques armados nesta c i
dade corre livre e desenfreada a jogatina, motivo porque 
um elevado número de malandros vive folgadamente pelos 
bares e cafés da cidade graças ao dinheiro quasi arranca
do a força dos menos avizados durante a n >ite. Ora, ao 
que se sabe, as leis brasileiras proibem terminantemente 
os jogos, principalmente os dessa natureza, e as autorida
des competentes devem por um freio a tal estado de co i
sas que muito vem depor contra os bons costumes de nos
sa terra  .

Não queremos nos referir aos jogadores profissionais, 
pois que estes são acostumados ganhar e perder, pouco se 
incomodando com isso, já que sua ocupação é essa mes
ma. O que m erece o nosso protesto é a tática empregada 
pelos elementos componentes dos parques contra pessoas 
incautas, sem experiencia- de espécie alguma, e que mui
tas vezes uma dessas pessoas, que não é de jogo, se diri
gem a um dos parques para dar uma “bombeada” e assim 
matar o tempo. Caminha para cá, caminha para lá, detém- 
se numa barraquinha, sai, volta até que se demora mais 
um pouco numa delas. Então vê um indivíduo jogando, ga
nhando quasi sempre grandes quantias mediante um depó
sito também elevado. Por insistência de terceiros a pessoa 
resolve fazer uma “fézinha-’, arriscaado modesta quantia 
em dinheiro; naturalmente que perde sempre, aumentando- 
lhe o desejo nervoso de recuperar o dinheiro que se foi 
dentro de poucos instantes. E nessa marcha vai até per
der o último tostão, que nem sempre lhe pertence.

Outras vezes a pessoa é induzida a visitar um des
ses parques mediante convite de elem en‘.03 extranhos, con
versadores, de boa pinta e que lhe afirma ser uma b a rb a d a  

jogar no parque pois o fregues ganha sempre, estando su
jeito a juntar uma vultuosa quantia. Esse6 são os tais que 
fazem o “H”, alcunha que lhe é aplicada por atrair incau
tos para a perdição e para a ruina.

Urge, pois, que nossas autoridades policiais tomem 
medidas enérgicas contra os referidos parques pois os 
mesmos tem revelado uma nocividade a toda a prova em 
nossa terra, fazendo muita gente perder grandes quantias 
em dinheiro

VIDAL EM FLORIANÓPOLIS

O ministro do Trabalho sr. 
Fernando Nobrega assinou 
portaria dispondo sobre a r e 
gulamentação de pecúlio dos 
segurados no Instituto de A- 
posentadoria e Pensões dos 
Comerciários. Pelas normas 
estabelecidas, a Carteira de 
Pecúlio dos Segurados pas
sará a operar com os se
guintes planos: Pecúlio ordi
nário de vida, pagável com

o falecimento do segura
do e mediante prêmios devi
dos a vida inteira: pecúlios 
de pagamento limitado pagá
vel com o falecimento do se
gurado mediante prêmios li
mitados a prazo estabelecido 
no contrato e pecúlio em 
grupo.

Será de vinte mil cruzeiros 
a um milhão de cruzeiros o 
valor das apólices.

Srta. Mara Re
gina Ribas

Verá transcorrer amanhã 
mais um aniversario natalí
cio da graciosa srta Mara 
Regina Ribas, dileta filha do 
Sr. Ulisses Ribas do alto co-

mercio desta praça e de sua 
digna consorte d. Maria Pe- 
tronila Duarte Ribas, da nos
sa mais fina sociedade.

Mara Regina que encanta 
a todos pela sua beleza pri
maveril e pela elegancia com 
que sabe se apresentar, des 
fruta de um largo circulo de 
amizades em nosso meios 
sociais, razão porque será 
muito cumprimentada ao en
sejo do seu natalício.

Congratulamos com a feliz 
aniversariante augurando-lhes 
os nossos votos de um futuro 
risonho e repleto de felici
dades.

No proximo dia 3 

a escolha do novo 

Lider do PTB na 

Camara

Será realizada no proximo 
dia 3 de fevereiro, a eleição 
do novo lider do PTB na Ca
mara de Deputados, devendo a 
votação ser secreta a portas 
fechadas, isto é, sem acesso 
aos representantes da impren 
sa.

Seguiu hoje para a 
Capital do Estado a fim 
de tomar parte nas reu
niões que o PSD realiza
rá para equacionar o

problema da eleição
da Mesa da As

sembleia, o sr. Vidal 
Ramos Júnior.

PTB pletela a presidência da Assembléia
O Partido Trabalhista Brasileiro está plei

teando a presidência da Assembléia Legislativa 
para o ano corrente. A composição mais prová
vel parece ser com o PSD, partido também de o- 
posição.

Na próxima segunda-feira já estarão reunidos 
em Florianópolis os deputados trabalhistas eleitos 
e alguns lideres estaduais para examinarem o as
sunto. De Lajes seguirão amanhã para a Capital 
o deputado Evilasio N. Caon e o presidente do 
Diretório local sr. José Baggio.

O CINE MARAJOAR A apresenta amanhã — Domingo as 1, 7 e 9,15 a sensacional pelicula em Cinemascope

=  L Á B I O S  DE F O G O  =
Com a apresentação dos consagrados artistas Rita Hayworth, Robert Mitchum e Jack Lemmon

Num a produção W arwick da Columbia Pictures
Um filme em Technicolor que agradará a todos. Não percam -
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Extensão da medida aos militares
Nenhum pagamento inferior ao salário minimo da região

RIO — O preBidente da 
República sancionou integral
mente o projeto de lei que 
concede sos servidores civis 
do Poder Executivo da União 
e dos Territórios um nbono 
de 80% sobre os respectivos 
padrões referenciais e sim 
bolos de venciment s, salários 
e funções. A medida é exten
siva aos militares, na base 
doe atuais padrões de veoci- 
m ntos dos opostos dos ofi
ciais e na dos salários das 
praças de pré, da Policis Es- 
peoial e d i Corpo de Bom
beiros do Distrito Federal.

Outros contemplados
Sáo também contemp ados 

os atuais ext anumerários ta
refeiros, os servidores d i Co 
missão Extcutiva do Plano do 
carvão Nacional os servido
res regime de «acôrdo 
entre a União e os Estados, 
equiparados aos ex tan  ime 
rários mensalistas o pessoal 
ativ> e inativo das autarquias 
e entidades paraestatais, o 
pessoal tabelado pago à con
ta de dotações globais, os ser
vidores civis inativos e mili
tares da reserva de la clasee

|ou reformados os pensionis
ta« civis e militart-6 pagos 
p^lo Tesouro Nacional ou pe
lo IPASE os inativos da ex 
tinta Polícia Militar do Terri
tório do Acre o pessoal ati
vo e inativo das emprês * 
marítimas administradas pe'a 
Uoião, em regime auíárqui 
co ou outro de natureza es
pecial, bem como dis autar 
qcias de transportes ‘mariti- 
mos e de .-.dministração dc 
portos, o pessoal ativo e ina
tivo das estradas de ferro in
corporadas à Rêde Ferroviá
ria Federal S A, os servidores 
públicos atingidos pela Lei n- 
3^05 de 15 de julho de 1957; 
e os Je que tratt a Lei n.o 
3414, de 20 de julho de 1958.

O minimo perceptível
Estabelece ainda o diploma 

sancionado que nenhum ser- 
vid >r civil inclusive pessoal 
pag à centa de dotações glo
bais, poderá perceber venci- 
ment s remunerações e salá
rios de retribuição de qual
quer natureza inferior ao sa
lário mínimo previsto para a 
região em que estiver lotado.

Os venci nentos do* minis

tros de E6tado são fixados em 
setenta mil cruzeiros.

Inicio do pagamento
Ü Sr. Raul Fontes Cotia, 

diretor-geral da Fazenda Na
cional, informou que os abo
nos de janeiro e f.-vereiro se 
ráo pagos juntamente com os 
vencimentosj remuneração ou 
salários uêsse mês. Adiantou 
Dorém que se a Diretoria da 
Despesa Pública tiver capaci
dade material para extrair 06 
cheques do abono correspon
dente ao mês em curso o pa
gamento poderá ser efetuado 
logo em principies de feve
reiro. Nease seniido manterá 

entendimentos com o 
Sr. Otelo Ferra Lima, diretor 
da Despesa Pública.

Siga o símbolo de 
valor!
Peças e Acessó
rios «FORD» legí
timos.
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Novo advogado em Lajes

Inscrito no R. G. do Sul e S. Catarina
Formado em 1.945, psla Faculdade de Direito de Porto 
Alegre —  Advoga no Civel —  Crime —  Comércio e Jus
tiça Trabalhista —  Inventários —  Arrolamentos - Desquites. 
Cobranças sem despesas para o credor. Especializados 

em direito Comercial e defesas perante o Juri.

ESCRITÓRIO Hotel Provezani
Rua Marechal Deodoro, 99 — FONE — 233
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RIO — O Marechal Eurico 
Garpar Dutra riu quando o re
pórter perguntou se aceitaria a 
indicação de seu nome feito pe 
lo Deputado Clovis Pestana ao 
Presidente Juscelino, Kubst- 
check. para a Presidência da 
República, como solução do 
PSD. Ninguém lhe havia fala
do tal sugestão nem o mare
chal pensou nessa possibilida
de A sugestão do doputado 
gaúcho foi dada numa reunião 
na última semana no Pa 
lácio Rio Negro com o Presi 
dente da República e mais al
guns pessedistas

E alem do nome do mare
chal surgiu um outro — o do 
Sr. Raneri Mazzili presidente 
da Câmara dos Deputados.

QUER SOSSEGO

— Olhe, meu filho — disse 
o Marechal Dutra ao repórter 
— isto não se pode responder 
assim de repente mas eu só 
tenho vontade é de ficar como 
estou aqui na minha casinha,

sossegado. É preciso dar oca 
sião aos outros Não quero mais 
me envolver nestas cousas.

O marechal relembrou as lu
tas dos seus 74 anos de vida 
achando que agora já é tempo 
de dar ao corpo e ao espírito 
um descanso merecido salien
tando que há muitos jovens 
capazes de levar o Brasil a um 
caminho d*‘ vitórias.

ESSES NO IES AJUDARIAM

Os argumentos do Deputado 
Clovis Pestana já são conheci 
dos. Acha que os dois nomes 
que indicou poderão ajudar o 
PSD nas ‘demarches” para a 
escolha do seu proprio candi
dato uma ve/ que a UDN os 
aceitaria sem grandes restri
ções.

A proposta de inicio, não 
teve logo grrnde receptivida
de. mas tornou a surgir quan
do se falava, ainda na reunião 
do fortalecimento pessedista.

Aprenda um pouco mais
Você sabia que o regime alimentar muito influi na 

formação dos dentes das crianças,
Você sabia que o flúor tem ação decisiva na preven

ção da cárie dentária?
Você sabia que a falta de mesmo um sò dente causa 

sérias perturbações no equilíbrio da articulação, podendo 
êste fato acarretar a perda de muitos outros?

Você sabia que a irritação causada nos lábios pelo 
atrito de raizes ou dentes cariados é a origem mais fre- 
qüente do câncer da bôea.

Você sabia que as vegetações odenóides podem tra 
zer complicações na bôea e nos dentes?.

Você sabia que mesmo antes do nascimento os den- 
tinhos do bebê jà podem ser cuidados através uma bôa 
orientação pré-natal?

Você sabia que as crianças que chupam os dedos 
modificam os ossos da face e posição dos dentes nas a r
cadas?

Você sabia que o uso imoderado de gulodices produz 
80% das cáries nas crianças?

Você sabia que a melhor hora para se escovar os 
dentes é a noite antes de deitar e não pela manhã ao des
pertar, pois é durante a noite que os germens agem Dor 
estar a saliva parada?

Você sabia que os fócos de infecção dos dentes po
dem perturbar todo o organismo?

Jo a lh e r ia  WOLNY
DE

PAULO W O L N Y  BROER1NG
Jóias

Relógios
Canetas

Cristais e porcelanas
nacionais e estrangeiras

Garanteo que vende Rua Marechal Deodoro 
n. 23

----  LAJES S. Catarina
I

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



24-1 59 CORREIO LAGEANO 3a Página

ANIVERSÁRIOS
Fazem anos hoje as seguintes 

pessoas:

A sra. Ilsa Amaral, esposa 
do Sr. Francisco Pacheco; o 
Sr. Cicero Couto; a sra. Maria 
Ligia. esposa do sr. Ulderico 
Canali, Gerente da Caixa Eco
nómica Federal desta cidade.

No dia 25:

A sra. Paulina Souza Barros 
esposa do Sr. Milton Osorio 
Barros, funcionário dos Correios 
e Telégrafos.

No dia 27.
O sr. Agenor Varela, indus- 

trialista neste Município; o jo
vem Francisco Naderer. A 
todos os aniversariantes os nos
sos cumprimentos.

lodo o Brasil
Caso persista a decisão dos aeronautas e 

emprezas aereas
Rio — A decisão a que 

chegiram os proprietários de 
emprezas aereas, de não a- 
tender às pretensões dos ae
ronautas nas *uas justas soli
citações de um reajustamento 
sala ial e de exigencia de 
melh tres garantias para a se
gura iça de voos comerciais, 
a nação está ameaçada de fi
car com um dos mais "fici- 
entes meio9 de trsnsportes — 
o aereo pois ao qne tudo in
dica nova e perigosa greve 
nacional seria deflagrada co

mo garaiti»  do pedido da 
classe, que envolve dois as
suntos prmcip tis e uma exi
gencia das mais justas.

Os recentes desastres aere- 
os ocorridos nas visinhanças 
dos aeroportos de Santos L)u- 
mont, e Galeão com prejuízos 
incalculáveis par t as em pre
zas e de cerca de 80  vitimas, 
estão preocupando os pilotos 
e tripulantes que se esperam 
ver atendidas as suas justas 
solicitações.

Temoiãsde Ademar
Em reunião do PSP, no Rio 

o sr. Ademar de Barros fêz 
criticas ao partido e á bancada 
Câmara e do Senado, por pos
sibilitarem a aprovação, sem 
resistênc a, do projeto de lei 
que responsabiliza os prefeitos 
municipais pelos seus atos à 
frente das municipalidades. <

PRP retira apoio ao governo mas recusa
abandonar o INiC

Derrotada na convenção nacional do partido a facção chefia
da pelo Senhor Plinio Salgado — Desligamento do bloco majoritá
rio — Assuntos tratados.

RIO — Após reunir-se por 
cinco dias consecutivos, e 
em meio a debates acalora
dos, a Convenção Nacional 
do Partido de Representação 
Popular deliberou afastar se 
do govêrno, guardando uma 
posição de independência. 
Tal decisão não importa 
porém, na entrega do INIC,

Liderança d“~ 
P.T.B

O caso da liderança do 
PTB na Câmara encaminha- 
se para uma solução tran 
quila, com indicios de que o 
sr, Fernando Ferrari teria 
do partido a indicação para 
a vice presidência da Mesa, 
deixando a liderança para 
representante mais afinado 
com o pensamento da dire
ção nacional partidária. Os 
candidatos à liderança são 
Wilson Vargas, Sérgio Ma
galhães e Eloy Dutra.

Frota Aguiar na 
Presidência

Corre noj meios políticos 
que o deputado Aguiar pode
rá ser eleito presidente da 
UDN carioca na convenção 
a realizar-se no próximo dia 
29. O deputado Mario Mar
tins já comunicou a sua re
solução de não se candidatar 
à reeleição naquele pôsto. O 
novo diretório udenista é es. 
perado com expectativa, em 
virtude de a seu critério fi
carem os entendimentos no 
que se refere ao futuro Esta
do da Guanabara.

o que, por outro lado, 
motivo de novas 
violentas.

A Convenção, presidida pe
lo sr. Plinio Salgado, teve 
inicio na ultima se
mana, só terminando na ma
drugada de segunda feira, 
sendo tôda ela assinalada 
por debates fortes.

Um dos assuntos que pro
vocaram maiores discussões 
foi o relativo à posição do 
INIC ante o caso das terras 
do Paraná. Ficou, a propósi
to, esclarecido, por interven
ção do sr. Walter Checella, 
que aquela autarquia se li
mitara a seguir determ ina
ções do presidente da Re
pública, a quem caberia a 
palavra final. Também pro
blemas de natureza econômi
ca, como questão de petró
leo, nacionalismo, etc., foram 
discutidos, sendo apresenta
das diversas teses sôbre as 
quais os órgãos técnicos se 
pronunciarão, dirigindo-se ao 
Diretório Nacional.

Independência face ao 
Govêrno

Quando da discussão do

re lações do 
govêrno fica

ram acentuadas as divergên
cias de opinião, conforme 
antecipáramos.

Isso porque enquando um 
grupo, tendo à frente as de
legações de Minas Gerais, 
Paraiba, Distrito Federal e 
parte do Espirito Santo, Pa
raná e Bahia, manifestava-se 
por um afastamento do go- 
vêrho federal, outra facção 
na qual se incluíam os srs. 
Plinio Salgado, Loureiro Jú 
nior, Padre Ponciano dos 
Santos, senador Guido Mon- 
din, Luiz Compagnoni e ou
tros era pela continuação da 
situação atual de apoio ao 
Executivo federal. O prim ei
ro grupo, por quatro votos, 
saiu vencedor, mas outra 
proposta, da devolução do 
INIC, foi derrotada, por dois 
votos.

Houve, ainda, discussão 
sôbre o problema sucessório, 
sem que, porém, transpiras
se qualquer deliberação, vis
to como a reunião em que 
se discutiu o assunto teve 
caráter secreto.

discussões
foi item sôbre as

Partido com o

de nascimento
Francisco Santos Machado e Senhora

Participam aos parentes e pessoas de suas ' 
relações, o nascimento de um galante meni
no, ocorrido dia 8 do corrente, e que na pia 
batismal receberá o nome de

ERALDO MACHADO
Lajes, Janeiro de 1959

ALTA QUALIDADE 
E DISTINÇÃO

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

comprando PENNER
a boa roupa ponto por ponto

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

Casa RENNER - Dispõe, ainda, de variado sortimento de camisas sports, calças sports, caiça Ã
dos, chapéus. q u a l id a d e  e  d is t in l a u

RENNER — veste o cavalheiro dos pé3 à cabeça com o máximo de qualidade e distinçã
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Tornou-se assassino por 20 mil cruzeiros 

e não recebeu a paga pelo crime

BRASÍLIA — Foi prê- 
so e remetido para Go
iânia, o assassino Fran
cisco da Silva Rocha, 
que há mais de um ano, 
juntamente com outro 
facínora, chacinou o 
membro de uma familia

divíduo cujo nome diz 
não recordar. A policia 
apurou que o mandante 
foi Santino lido da Fon
seca, prèso em Goiânia.

Francisco da Silva Ro
cha diz que não foi pa-

„ „L i  a “ n RO conforme havia sidoda capital de Goiás. Co - C0rabjna(]0 Deveria re-
fessou que foi «peitado» cej3er 20 mil cruzeiros, 
parajo .crime por um m- 1

n 110 e
Pretende fazer um rodeio tipico do Texas no Maracana demro da 
algum tempo — Estritamente de negócios sua viagem ao nrasu

Visitará a futura capital
RIO — «Na minha próxi 

ma vinda ao Brasil trarei 
minha familia e farei um 
duelo tipico do Texas no 
Maracanã» — disse-nos Roy 
Rogers, famoso «coW-boy» de 
Hollywood, que desde do
mingo último se encontra 
nesta capital, a convite do 
sr. Mike Borman, acompanha

Para terminar os surtos de coccideose com :

PROTIJA O SIU CAPITAL [  Oi SIUS 
LUCROS TAMBÍMI NfZ . SOLUVll (  
UM SCCURO SIMPLLS [  GARANTIDO.

• E J ir im te  pa m  ■ tudrular u cuccideoxe recai 9 
intestinal nit* pinto»

• retardo •* crescimento.
•  h ix x o lrr rápidamente.

•  Nfu> 1 nterjer* com ## de.senintlrimenü’ Ha 
imunidade natural contra u cocrideose.

•  b'ácil de usar.
•  Económico.
• Eficaz em pequena» dose».
Modo de u s a r:

Dismlrer uma medido hem cheia (copinho 
plástico que acompanha o embalagem) era 
iO’litros de água. Dar ao* pinto* durante 
7 dias, mudando o água diariamente.

do do sr. E. James Osborne, 
seu’secretário particular, a- 
crescentando que esta sua 
viagem prende-se a negó
cios, devendo seguir para 
Brasilia amanhã, onde se de
morara até quinta-feira quan
do irá a São Paulo e dali 
regressará, no próximo sá
bado para a América do Nor 
te.

Roy Rogers
Com 43 anos de idade, ca 

sado com Dale Evans, atual- 
mento Roy Rogers ganha cêr 
ca de um milhão e meio de 
cruzeiros por duas horas de 
televisão. Tem cinco filhos 
adotivos (um indiano, um es
cocês, um coreano, um do 
Texas e um de Kentuky) e 
três próprios sendo dois ra 
pazes e uma moça. O mais 
velho tem 12 anos de idade 
e o mais novo apenas seis. 
Começou, há 21 anos, tocan 
do musicas de vaqueiros .em

uma emissora. Ao todo já 
fez noventa filmes e agora 
pensa rodar uma película 
aqui no Brasil, com uma com
panhia nacional. Gosta muito 
de caçar e pescar, não tem 
tempo de ir a cinema e gos
ta mais de trabalhar na tele
visão. Reside num subúrbio 
de Los Angeles, chamado 
Cratsworth, vive sempre em 
trajes de «cow-boy» e cada 
um dos seus cem pares de 
botas custa Cr$ 45.000,00 (tem 
biqueira de ouro ecalcanhei- 
ra de prata com enfeitos de 
ouro). Afirmou receber vinte 
mil cartas por semana e pa
ra isso tem cinco auxiliares 
que se encarregam de res
ponder a tôdas elas, inclusi
ve aos fãs brasileiros. Seu 
cavalo, o «Triger» (côr de 
ouro com patas brancas, tem 
oito anos de idade e descen
de do «Triger» com o qual 
se iniciou.

Brasil fabricará em 1960 170 
mil canos automotores

RIO — A meta de pro
dução automolistica bra
sileira para 1960 prevê 
fabricação de 170 mil 
unidades, perfazendo um 
total de aproximadamente 
.372 mil veículos no pe

ríodo de 1957 a 60. Se
gundo dados fornecidos 
pela GEIA, no mesmo 
quadriénio o faturamen
to alcançado, em con
junto, cerca de 200 bi
lhões de cruzeiros.

Os pintos dentes, não procuro«, os *
J t t s  n . « * "  side, bebend, «-«-»o

m ' , m „ NU-SOUIVU. fi-
doua. Se esto contem o NU
com ttirodoí. com um minimo de estore.

, n/V W 'A A

IA BORATO RIOS EATON 00 BKASU ITDA.

t» fÇulrt 4m M«J» 0> tOOf lANtnO o.»
OtfTrtbuido*«* «xdusivoj.

COMPANHIA INDUSTRIAL FARMACÊUTICA
Coara PçtíoL O t lA M fO D  o  »

fill AIS. 
• A*«*«, an 

■ « »  ff ..-« »  AM«ï  'LS 

«auf» «ira VMiu. Z»

RECIP̂ E — O agricul- 
Severino Monteiro de 
Melo, que fôra apunha
lado no coração, ficou 
s-tra vida durante oito 
minutos, voltando o ór
gão a pulsar depois de 
massagens e outras pro

videncias tomadas pelos 
módicos Odair Varejão e 
Edvaldo Felix, no Pronto 
Socorro. Esses médicos 
realizaram uma opera
ção cardíaca, coroada de 
pleno êxito.

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

Â Inalhortio Mnnrlcirlmu Está torrando tüdos 08 seus artlsos numa u-
U U d l l l Ü Í  l d  I V l U U l l d U U l  1 quídaçâ0 de rel°Kios- Porcelanas, cristais, joias e uma

variedade de artigos para presentes

Façam uma visita e verifiquem essa estrondosa liqui
dação nunca vista em nossa cidade.

Redução nos preços mesmo de abafar.
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Sua alteza não é imperial 
m ais o cupim está reinando

S. Paulo — 0  “Diário 
Noite’, desta Capital publicou 
a seguinte reportagem

“O consultor Juridico da 
República sr. Anor Buler Ma
ciel, solicitou fosse processa
do e punido Sua Alteza Impe
rial Dom Pedro D’OrIean< e 
Bragança herdeiro presuntivo 
do trono Brasileiro, por con
travenção penal pois cdocou 
nas páginas de um jornal ca
rioca um anúncio Jna secção 
de necrologia que começa as
sim:

“S.A.I. Don Pedro comuni
ca à familia Imperial brasilei
ra . . .  ”

O consultor da República 
leu o anuncio e foi exami 
nar a Constituição da «'epú- 
bliba e acusou o priucipe de 
te r violado a C*na no
artigo 72 parágrafo 2o qu- 
‘Mesconhece foros de nobre-

za e extiogue ordens homorí- 
ficas" O sr. Anor Maciel diz 
que a familia chamada impe
rial existe n . Brasil como fa
milia, mas não é imperia1 e 
mesmo que assim se consi
dere seu membro devem di- 
ze-lo|sòm ente de Alteza para 
Alteza ou diante de amigos 
p.irticulaies. Pediu o sr. Anor 
Maciel ao ministro da Justiça 
que encam nhe o caso ao 
Departamento Federal de Se
gurança Pública, para que 
êsie abra um processo contra 
Sua Alteza Imperial

Ai está a história de um 
simples anunc.o, que vai üàr 
margem a muita (discussão. 
Por certo para muita gente o 
assunto nà • passará de piada. 
Mas a verdsde é que o con- 
-ultor da República não gos
tou .

Conforme oficio recebido, foi eleita e empos
sada no dia l.° do corrente, a nova diretoria da 
Sociedade Esportiva Palmeiras, que regerá os des
tinos deste clube no biênio 1959/1960, a qual fi
cou assim constituída:
Presidente de Honra: 
Presidente:
Vice - Presidente:
1.0 Secretário:
2.0 Secretário:
1.0 Tesoureiro:
2.0 Tesoureiro:
Diretor Técnico: 
Guarda Esporte:

Eurachio Fiúza Junior 
Alcy de Oliveira 
Alfredo R. Carvalho 
Vanei Ribeiro 
Vanderlei Ribeiro 
Adilson Oliveira 
Moacin Schimidt 
Sátiro Fiúza de Carvalho 
Aureliano Ramos

Desejamos a nova diretoria da S. E. Palmei
ras, muitas felicidades neste ano de 1959.

Hora da Escola
As duas irmãs
Para SILVIA E MARIA

Em horas certas, numa azaf .ma estonteante,
Pas-am elas em busca do saber 
Cimo é belo vê-l<s a-sia* ligeiras 
Cumprindo alegrts, a tarefa do dever.

Sempre unidas, alegres h esperançosas 
Irradiando bondade e amor,
São qual borboletas ligeiras 
Em busca do néctar de uma flor.

Como agrada nos corações paternos 
A dedicação, o esforço de filhas queridas, 
Dando o prazer e muita alegria 
E enchendo o coração de vida.

São elas t«mbem come as flores 
Que despertam a alegria e viver, 
Merecendo as bençios de Deus 
Pela luta em pról do saber.

E v e n d o - a s  assim contentes,
Recorda-me a mocidade querida 
que em bu-ca da instrução corrida 
Para com êxito trluufar na vida.

Lájes. novembro de 1958 
lndalicio Pires

A c o n t e c e u . . .  S i m
Os hotéis da cidade de 

Deventes na Holanda ofere
cem a jovens, recem -casa 
dos, um dia de hospedagem 
gratuita, depois de uma per
manência de 6 dias antes. E 
não é somente a hospeda
gem que é de graça, mas 
também o cinema teatro e 
até a condução.

Conforme anuncia a im
prensa de Moscou, a Central 
de Caça conseguiu descobrir 
um narcotico graças ao qual 
é possível prender os ani
mais mais ferozes. O entor
pecente, cuja composição es
ta sendo guardado em segrê- 
do, pode ser misturado à 
qualquer comida não tem 
cheiro, nem sabor algum. 
Produz um sono profundo 
que dura alguns dias, sem 
prejuízo para a saúde do 
animal. Por êste meio já fo
ram capturadas diversas fé

ras, até águias.

Da maternidade de Cairo 
desapareceram  últimairente 
diversos recem-nascidos, da 
dos oficialmente como «ten
do falecidos, «logo após o 
parto Perto de 50 casos fo
ram constados. Agora se des
cobriu que os pequenos 
eram roubados por um ban
do, a cuja frente se achava 
uma elegante senhora. Duas 
enfermeiras e parteiras es 
tão também envolvidas no 
«caso». CoDÍorme confissão 
de uma dela6, as crianças 
eram entregues as famílias 
que as criavam e depois 
vendiam no mercado de es
cravos.

O organisador dos gran
des concursos de beleza em 
Long Beach, M r.Baronet.de- 
clarou que as mulheres bo 
nitas em geral são ignoran 
tes. Em Hollywood se procura

mulheres bonitas, mtts intelf 
gentes o que não é facil. O 
que encontramos, declarou 
Mr. Baronet são muitas bele
zas, mas poucas inteligên 
cias e o que mais ctfrioso; 
as louras são mais ignoran
tes que as morenas».

Um ponto culminante rea
lizou uma associação de re 
clames em Cleveland (Ohio) 
fazendo uma beldade tomar 
um banho dentro de um mi
lhão de moedas de prata! As 
moedas foram colocadas den
tro de um banheiro de agua 
e os curiosos puderam apre
ciar o que representa sem e
lhante «massa»: peso; 34 to
neladas! A «girl», mergulha
da até os quadris dentro das 
moedas, sorria para os fotó
grafos, enquanto era feito o 
respecto reclame. Quando 
deixava o banho de moedas, 
estava com o corpo marca
do de manchas azuis.

SPRINGER
porque deslisa sòbre qualquer piso

com

dispositivo adaptado na pró
pria base do aparelho, 
aesliza suavemente sôbre 
qualquer piso, a um simples 
toque, facilitando o limpe
za e mudança de local. 
Provido de prático sistema 
de Ireio para fixó-lo no 
local desejado, SPRINGER 
é agora o mais avançado 
dos refrigeradores nacio
nais. • E, alóm deste novo 
dispositivo, (com patente 
requerida) SPRINGER apre
senta ainda:

• »,s p«s cubico»
•  In lorlo r em côr azul lago
•  po rta  ap rove itáve l
e novo fècho Oe engole suave 
e S ono» de garantia
•  preço bem mais em conla

DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA

A E L E T R O L A N D ]  A
Rua Coronél Córdova s/n — LAJES — Santa C irina
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Direito do Jornalista ao Segredo Profissiooa
ciai preenchidas pela nece
ssidade da divulgação. São 
causas que a lei não con 
templa, cuja delituosidade, 
de outro modo, se positivaria. 
Devemos ter sempre em vis
ta que a imprensa é o pul
mão através do qual respira 
a democracia. O imprenscin- 
dível é o aperfeiçoamento 
dos costumes, evitando-se o

mais possível a represão à 
imprensa, para não tombar 
no totalitarismo e na morte 
das liberdades”.

Consciência 
profissional 

O sr. Odilio Costa Filho, 
chefe da redação do “Jornal 
do Brasil’’ coloca em pri
meiro plano a necessidade 
de se criar uma consciência

Serão multadas as firmas 
que não pagarem salário 

minimo a partir de 1*

Recentemente foi ventila
do no Rio de Janeiro opor
tuno tema referente ao di
reito ao segredo profissional 
nas atividades jornalísticas.

Segredo profissional e jor
nalismo não são imcombatí- 
veis do modo nenhum, afir
mou o sr. Oscar Stevenson, 
professor e jurista. Aduziu 
ainda que tendo em vista a 
delicadíssima função social 
desempenhada pela imprensa, 
o problema reveste extraor
dinária importância. “O jor 
nalista, quando no exercício 
de seus mister, coloca-se a 
par de assuntos cuja revela
ção, por vêzes é totalmente 
proibida. Portanto, a ética 
jornalística deve ser cultiva
da com especial esmêro pe
los profissionais da pena, e 
êlos precisam, por isso mes
mo, ter delicadeza e agudo 
senso de conveniência, para

Fortaleza, 21 — José 
Pinheiro da Silva e Lú
cia Barbosa da Silva, 
irmãos legítimos, criados 
com famílias diferentes 
vieram a conhecer-se 16 
anos mais tarde. Hoje 
vivem um romance es
tranho, que culminou 
com a fuga de ambos, 
a fim de casarem-se, es
tando a policia em seu 
encalço para evitar o dra
ma.

O fato teve origem du
rante uma grande seca 
há quinze anos, quando 
os pais dos jovens vie
ram do sertão para esta

não lançar em público fatos 
cuja revelação possa impli 
car cm prejuízo ao bom no
me de pessoas que nêles 
confiaram”.

Da maneira geral, o sr. 
Stevenson acha que se pode 
reconhecer ao jornalista o 
direito ao segredo profissio
nal, que tutela o conhecimen
to obtido no exercício de 
sua profissão e se estende a 
todos os que militam no jor
nal e até os que venham a 
servir de fontes informado
ras.

Outro aspecto foi também 
salientado;

“É de ressaltar que muitas 
vezes o cronista e o repór
ter trazem a publico fatos 
que atentam contra êsses 
princípios. Entretanto, deve- 
se indagar se o fato em si 
não se tôrna justificado pe
los escopos de natureza so-

capital, aqui fa’ecendo, 
deixando os órfãos aos 
cuidados de duas famí
lias que residem em bair
ros diversos.

Ambos cresceram, ig
norando a existência um 
do outro. Há aproxima
damente um ano, conhe
ceram-se e amaram-se. 
Cientificados por outras 
pessoas que eram irmãos 
os jovem não se confor
maram e estão dispostos 
a casar-se de qualquer 
maneira, tendo fugido 
desta capital para a con
sumação do matrimônio.

RIO — Não acredito I 
mais no êxito de qual-l 
quer ação judicial que os 
patrões venham a inten
tar contra a vigência do 
salário mínimo a partir 
de lo de janeiro de i9o9\
— disse o ministro do 
Trabalho. E continuando:
— Já determinei que to
das as emprêsas que se 
recusarem a cumprir o 
decreto que institui os 
novos niveis sejam mul
tadas, mas tenho a es
perança de que tudo se 
resolva bem pois os em
pregadores hão de lem-

0  foguete “Felix”, cujo 
teste final em conjunto de
verá ser feita ainda êste mês, 
levará consigo no dia de seu 
lançamento, uma carga explo
siva que será detonada caso 
o engenho se afaste da rota 
prevista e ameaça aglome
rações vizinhas ao poligono 
do Tiro da Parambaia, de 
onde será lançado nos pro-

brar-se de que se foi vo
tada a (excepcionalidade 
do novo salário é por
que assim urgia”.

Soube ainda a repor
tagem que o presidente 
da Confederação Nacio
nal das Indústrias comu
nicou ao ministro Fer
nando Nóbrega que a sua 
entidade acatará o ato 
do presidente Juscelino 
Kubitscheck não toman
do qualquer medida con
tra a vigência da melho
ria salarial a contar de 
lo de janeiro dt, 1959.

ximos dias.

0  Coronel Maldonado, di 
retor do Serviço de Meteoro
logia, está encarregado du
ma cuidadosa previsão do 
tempo, especificando as con
dições meteorológicas, num 
periodo de vários dias, até 
que se possa fazer o lança
mento do Felix

profissional. “Num tempo em 
que o jornalismo se dirige 
mais à informação de que à 
opinião, e essencial que ca
da homem que o pratica se
ja um homem de bem, isto 
e, considero que seu primei
ro compromisso é com a 
verdade. Apurar, deve ser o 
lema de todo bom jornalista.

(Interpress)

Dentro de seis 
meses voltará 
o "Batalhão 

de Suez"
O «Batalhão de Suez» re

gressará dentro de seis mê- 
ses, do Oriente Médio. A pri
meira providência a respeito 
foi tomada pelo Ministério da 
Guerra, adiando por seis mê- 
ses o licenciamento dos sol
dado que integram aquela 
unidade. Por outro lado, a 
reportagem apurou que o 
govêrno está fazendo, a tra
vés do Itamarati, gestões 
junto à ONU no ^sentido da 
volta em definitivo dos sol
dados brasileiros.

Vende-se
Vende-se um terreno si

tuado na Rua São Joaquim, 
logo abaixo da Igreja S. 
Tadeu, medindo 15 metros 
de frente por 50 de fundos.

Tratar nesta redação.

3.000 funcionários 
readmitidos (Recife)

RECIFE — O governa
dor do Estado assinou 
decreto readmitindo per
to de 3.000 extranume- 
rarios e contratados an
teriormente (dispensados

0  foguete Felix será lançado 
ainda este mês

1
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S E N S A C I O N A L !
Reuna o útil ao agradável, comprando agora sua V1GORELL1 
em suaves prestações e recebendo inteiramente grátis um lindo 
= = = = —  corte de tecido BANGUI -
Aproveite a excelente oportunidade que está oferecendo 1

FERNANDES t  CIA.

O i
ín

QUINTINO BOCAIUVA 80
15 DE NOVEMBRO 231
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Ií k é  Bispo Coadjutor do la its  o
Captamos dia 10 do 'corren

te. através do « R e p ó r t e r  
ESSO», a boa nova que dava 
como nomeado pelo Papa João 
23, o Monsenhor A f o n s o  
Niehues. Reitor do Seminário 
Menor Metropolitano de Azam- 
buja, Bispo Coadjutor de La
ges. O evento teve a mais 
grata repercussão em todas as 
camadas sociais desta cidade, 
pois Mons. Afonso Niehues 
merce de suas incontáveis vir
tudes e iluminada inteligência, 
circundou-se de inescedivel 
prestigio e simpatia. O agora 
Bispo Coadjutor de Lages, nas 
ceu em São Ludgcro Municí
pio de Tubarão, aos 23 de a- 
gosto de 1919, filho de Ger
mano Niehues e Tereza Rohden 
Seus primeiros estudos, os fez 
no Grupo Escolar de São 
Ludgero os 4 anos primários 
Frequentou aqui em Azambu- 
ja o Seminário Menor, onde 
cursou filosofia. Depois, pelo 
espaço de um ano, estudou em 
São Leopoldo, Rio Grande do 
Sul. como integrante do Semi
nário Maior. O brilhantismo 
com que se conduziu, o levou 
a Roma onde cumpriu 4 anos 
para licenciar-se em teologia 
na Pontifica Universidade Gre 
goriana.

No periodo de 1940 á 1942, 
retornou á Brusque como ss • 
cerdote, passando a exercer as 
funções de Prefeito de dici- 
plina em Azambuja, cargo que 
ainda ocupa. Entre 1943 e 
1956, regressou a São Ludgero 
na qualidade de Reitor do Se
minário Preparatório daquela 
localidade. Sua nomeação, cm 
1946, que o designou como Rei
tor do Seminário de Azarrbu- 
ja, cargo que vem ocupando 
até o presente momento, fez 
com que voltasse ao nosso 
convívio sendo que em 1948. 
foi nomeado cônego pelo exmo 
sr Arcebispo Metropolitano.

Em 1951 o saudoso Papa Pio 
XII o nomeava Monsenhor. Em 
síntese, são esses os traços da 
vida clerical de Monsenhor 
Afonso Niehues, nomeado a 10

do corrente Bispo Coadjutor 
de Lages, para onde deverá 
seguir nos proximos dias.

Conquanto exultamos face a 
elevads distinção conferida ao 
caritativo sacerdote, por outro 
lado sua ausência, evidente
mente definitiva dentre 8« nos
so convívio, abre momentosa 
lacuna, porquanto o dinamis 
mo e o especial devotamento 
ás causas nobres e construti 
vas, traziam Padre Afonso 
sempre ativo. E neste particu
lar, é a própria Comis9ão do 
Centenário de Brusque, que se 
vai ressentir dessa perda, já 
que, como presidente e inte
grante de varias sub-comis- 
sões da SAB, o ilustre Bispo 
sempre deu o melhor de seu 
inesgotável espirito de colabo
ração e boa vontade. Dai por
que, é com um misto de con
tentamento e pezar que vimos 
transferir se para outras pla
gas uma personalidade que, 
sob a batina, enclausura um 
coração de ouro. Que o futu
ro lhe seja risonho, são o nos
sos votos

Transcrito de «O Município» 
de Brusque

Mais 3 bilhões 
para o Nordeste

RIO - -  O Sr. Arman
do Falcão comunicou à 
reportagem que o proje
to de lei que coucede 
um crédito especial de 3 
bilhões de cruzeiros pa
ra o Nordeste já seguiu 
para o Senado. Acres
centou que entrará em 
entendimento com o lí
der da maioria no Sena
do, a fim de ser votada 
a proposito em regime 
de urgência.

A T E N Ç Ã O :

0 Leite Ninho não é vendido 
A G R A N E L !

As latas de LEITE NINHO são muito bem fechadas por modernos 
e higiênicos processos. Sob a tampa de cada lata existe uma membra
na de alumínio que o consumidor deve encontrar intacta se comprar 
sua lata de LEITE NINHO. Essa membrana de alumínio garante a inte
gridade do produto.

O LEITE NINHO nunca é vendido a retalho ou a granel e é acon
dicionado sómente em latas de 454, 1000 e 2000 g (pesos líquidos).

IMPORTANTE: Por ser vendido em latas herméticamente fechadas 
o LEITE NINHO mantém inalteradas as excelentes propriedades do 
leite fresco, não oferecendo riscos de deterioração nem sabores estranhos

COMPANHIA INDUSTRIAL E COMERCIAL 
BRASILEIRA DE PRODUTOS ALIMENTARES

PRODUTOS NESTLÉ

Continuam as exe
cuções em cuba

Tribunais rebeldes 
prosseguem os julga
mentos-
Cidade de Havana — Apesar 
dos numerosos protestos in
ternacionais, originados em 
quasi todos os países uni ver 
sais ante as execuções em 
massa que se processam em 
Cuba, logo após a libertação 
do pais do jugo ditatorial do 
presidente Fulgencio Batista, 
continuam as execuções e os 
julgamentos por parte dos tri
bunais revolucionários do go
verno imposto ao país pelo li 
der rebelde Fidel Castro.

Falando ao povo, em uma 
concentração monstro realizada 
em frente ao Palacio Presiden
cial o lider rebelde garantiu 
que todos os inimigos e algo
zes do povo, serão julgados e 
sumariamente executados, até 
que todos os criminosos pa
guem pelos crimes que come
teram.

o melhor,
o mais belo, 

o mais útil
presente a um a dona de casa

Uma famosa e mundialmente desejada máquina automática 
de lavar roupa

Bendix economat
i n  8. 1-

Sindicato dos Empregados no 
Comercio de Lajes

Edital de Convocação
Assembléia Geral Ordinária

Pelo pre3ente 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 Financqiro; 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 u 
segunda convocação para outra Assembleia no mesmo 
local e dia, uma hora após a primeira, que será realizada 
com qualquer numero de Associados presentes.

Lajes / Janeiro / 1959 
Raul dos Santos Fernandes 

Presidente

Rua Mal. Deodoro 30 Tel. 29

Condições especiais de venda com pequena entrada e APENAS
Cr$ 2.300,00 por mês

Em Pauta o aument i das tarifas aereas
RIO — O brasileiro 

terá de pagar, dentro dt 
mais alguns dias, mais 
caro as passagens de 
avião, em face do movi- 

! mento altistas que algu
mas emprezas já inicia
ram, com vistas à solici
tação de reajustamento 
salarial, solicitado pelo 
Sindicato Nacional dos 
Aeronautas.

Face ao aumento, que 
se estima em trinta e 
ciuco por cento, alguns 
observadores economi- 
cos admitem uma queda

no movimento de passa
geiros, nos próximos dois 
meses. Admite-se, tam
bém, que nos próximos 
dias, será, também, dis
cutido o aumento das 
tarifas para todo o ter
ritório nacional.

Não dê esmo
la contribua 
para á SLAN
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Ninguemqiier compromissos
Possível a participação de t^dos os parti

dos da M esa da Câmara
No próximo dia 3 de feve-isa, pois dos 13 edis, o PSD 

reiro tomarão posse os ve- tem 6, a UDN 4, o PTB 2 e 
rçadores eleitos no último o sr. Licinio Cordova, eleito 
pleito. Nenhum partido con- na legenda do PDC, não tem 
seguirá eleger sózinho a Me-1 partido. Pelo que se tem ob
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servado nenhum partido, com 
exceção do PSD que procu
rará apoio para sua adminis
tração, quer assumir compro
missos neste ano, tendo em 
vista os futuros acontecimen
tos políticos. O PTB lançou 
a sugestão de ser a Mesa 
composta por todas as re
presentações, de sorte que 
todas as agremiações e mais 
o sr. Licinio Cordova teriam 
um lugar. Até o momento, 
entretanto, não existe solu
ção adotada.

Aconteceu no Futebol Espanhol

Foi realizado no dia 14 do 
corrente no Clube dos Sub 
Tenentes e Sargentos do 2J 
Batalhão Rodoviário, a elei
ção para a Diretoria da Cai
xa Beneficiente do referido 
Clube, a qual ficou assim 
constituída: Presidente: Sgt. 
Edelmi Rodrigues de Lima; 
Vice Presidente: Sgt. Afonso 
Roque de Souza; 1 ’ Secreta
rio: Sgt. José Roberto Morei
ra; 2o Secretario: Sgt. Sebas
tião do Ó; Io Tesoureiro: 
Sgt. Alexin Molin; 2" Tesou
ro: Sgt. Osvaldo Machado de 
Souza; Conseiho Fiscal: Sgt. 
Carlos Adolfo de Souza Sgt. 
Artur Blaese, Sgt. Waldir 
Correa; Suplente: Sgt. Mileto

Rodrigues da Costa.
A mesa de apuração este

ve composta dos seguintes 
militares: Sub tte. Braziljo 
Eugênio Seírin, l u Sgt. João 
Alves Ribas e 1° Sgt Mileto 
Rodrigues da Costa.

Todos os membros da di
retoria recem eleita são os 
atuais diretores do Clube dos 
Sub 'Tenentes e Sargentos, 
os quais foram muito aplau
didos pelos seus colegas de 
Clube.

Desejamos a nova direto
ria da Caixa Beneficiente do 
Clube Ios Sub ttes. e Sargen
tos do 2 BR os nossos votos 
de uma leliz gestão.

logador brasileiro quer ganhar 270 mil cruzeiros mensais Concurso da Rainha da 
Piscina Harmonia

Segundo noticias oriundas 
de Madrid, o jogador de fu
tebol Evaristo, antigo defen
sor do C.R. Flamengo do Rio 
de Janeiro, encaminhou um 
pedido aos dirigentes do seu 
clube, o Barcelona, solicitan
do o ordenado de um milhão 
e trezentas m i 1 pesetas

Em anos anteriores nesta 
epoca pré carnaval, a nossa ci- 
d ide já se engalanava para 
receber o Rei Momo, com uma 
movimentação sem precedentes 
dos foliões nos clube ou nas 
ruas.

Neste ano, pouco ou nenhum 
movimento tem-se notado 
quanto ao proximo carnaval 
que está prestes a chegar.

Talvez motivado pela gran
de crise economico financeira 
agravado pela alta nos generös 
de 1* necessidade e produtos 
congêneres, o carnaval em nos
sa cidade está fadado a um 
grande fracasso, o que seria

anuais, ao invez das quinhen
tas mil que o seu compro
misso atual estipula.

Em termos de cruzeiros, 
isso quer dizer que Evaristo 
espera p is s .ir  ganhar, men 
salmente, duzentos e setenta 
mil cruzeiros. Frize se que o 
referido jogador já ganha

bastante lamenta /el, porquan
to a nossa Princesa da Serra, 
outrora foi uma <1 is cidades 
que mais movimentava o Rei 
Momo nas comemorações car
navalescas

Muitos clubes locais, não 
farão bailes nesses dias, e ou 
tros se o fizerem restringirão 
os dias, efetuando apenas um 
ou dois dias.

Todavia, vamos aguardar os 
acontecimentos, talvez tenha
mos uma reviravolta nos seto
res momisticos, e venhamos a 
ter um carnaval bastante ani
mado em Lajes, o que nos pa
rece deveras impossível.

mensalmente a fabulosa quan
tia de cem mil cruzeiros.

Ao que se propala os diri
gentes do Barcelona estão 
dispostos a atender o seu pe 
dido, pois Evaristo alem de 
ser o artilheiro n° 1 é a es
trela maxima do futebol ibé
rico.

N

I Miranda Ra
mos no Go 

verno
O deputado José de Mi
randa Ramos, presidente 
da Assembléia Legisla
tiva, assumiu a chefia 
do Executivo Estadual, 
em virtude de licença 
concedida ao governador 
Heriberto Hulse que se 
encontra no Rio. Esta é 
a primeira vez que o PTB, 
embora por poucos dias, 
detem o Governo do Es
tado.

Conforme ja informa
mos em edições anterio
res, será realizado bre
vemente nesta cidade o 
concurso para a escolha 
da Rainha da Piscina 
Harmonia, situada na 
granja do Sr. Mauro Ner- 
bass, e cuja renda re
verterá em beneficio do 
Hospital Infantil da So
ciedade Beneficiente Sea 
ra do Bem.
Este sensacional concur
so está já polarizan
do as atenções do nos
so mundo social, espe
rando para isto o mais 
amplo sucesso.

Diversas candidatas de 
grande renome da nos
sa mais fina sociedade

já estão devidamente 
inscritas, cada uma pro
curando dar todos os 
seus impulsos na con
quista deste concurso, 
aliás pela primeira vez 
efetuado em nossa cida
de.

No proxi.no dia Io, do
mingo, haverá no local 
da Piscina Harmonia uma 
reunião bastante impor
tante, onde deverão es
tar presentes a quaze 
totalidade das candida
tas.

No proximo numero 
daremos melhores deta
lhes, bem como informa
remos os nomes das se
nhoritas concorrentes.

f c i  tóaite t o  » leste ano

Deputado Fernando Ferrari 
é favoiavel a manutenção 
do acorJo nacional PSD-PTB

Em entrevista concedida a 
impr 'nsa no Palacio Tiraden- 
tes, o Deputa do Fernando Fe 
rari lider do PTB na Camara 
de Djputados, é favoravel a 
manutenção do acordo PSD 
PT3 no âmbito nacional, pois 
a su i união continua sendo

util aos interesses do Brasil 
Afirmou o Deputado Fer

nando Ferrari que o PTB tem 
cumprido formalmente todos 
os compromissos com o 

PSD, e por isto podem mar 
char juntos sem se entrecru 
zarem.

Premido pela vertiginosa alta nos pre
ços do papel de imprensa, de materiais 
tipográficos e pela majoração no salario 
minino, avizamos aos nossos prezados 
assinantes e leitores, que a partir de lo 
de Fevereiro os preços das assinaturas 
deste Bi-Semanario passarão a custar 
Cr$ 180,00.

A Direção

Tentatativa de roubo 
do carro do Sr. Ber

nardino Gevaerd
Na madrugada de hoje, os 

ladrões tentaram roubar o 
automovel de propriedade do 
Snr. Bernardino Gevaerd, 
Contador do Banco I nco, e 
que se encontrava em sua ga 
ragem sita á Rua Frei Ro
gério, próxima a Praça João 
Ribeiro.

Os larapios só não fo
ram felizes em seu intento, 
devido a uma chave suple 
mentar que desliga totalmen
te o carro.

Assim mesmo algumas par
tes do veiculo ficaram dani
ficadas, como as fechaduras, 
porta-luvas e o capot, num 
recurso ilicito usado pelos 
ladrões de se apoderarem do 
carro ou dos seus doeu nentos.

Chamamos a atenção das 
autoridades ‘policiais, para 
que tomem energicas provi
dencias, no sentido de coibir 
estes roubos ou num esforço 
ertrem o, capturar esses la
drões de automóveis, que a 
gern de vez quando em nos 

sã cidad e.

Enconirado morto em um poço
Ontem aproximadamente 

as 13 horas, quando passava 
nos fundos da Boate Veraneio 
Hotel, a mulher Maria Andre- 
lina de Souza olhou por me
ra curiosidade para dentro 
de um poço abandonado, si
tuado naquele local. Seus o- 
Ihos, então, fizeram uma te r
rível descoberta: uma cabe
ça humana boiava sob as a- 
guas, enquanto o corpo esta
va envolto nas mesmas As
sustada, a mulher deu o a 
larme, afluindo para aquele 
local grande número de po
pulares

Comunicada do fato, a po
licia compareceu ao local,

Morreu esmagi
Dia 22 do corrente, quinta 

feira última, Andrino Souza, 
com 20 anos de idade, natu
ral de Tijucas trabalhava co
mo de costume, em uma ser
raria situada nq distrito de 
Bocaina do Sul. Em certa al
tura, por motivos ignorados 
uma pesada tora caiu sobre 
ele, atingindo-lhe em cheio a 
cab-ça, ferindo ogrivem ente

estabelecendo assim a iden
tidade do morto que era Ge- 
nival Vargas, muito conheci
do em Lajes e sobrinho de 
D. Antidio Vargas, bispo da 
Igreja Católica Apostólica 
Brasileira. Segundo dados que 
nossa reportagem colheu, o 
inditoso Genival Vargas esta
va dtsaparecido desde saba- 
do da firma onde trabalhava, 
tendo sido visto pela ultima 
vez segunda feira nas imedi
ações da Boate Veraneio Ho
tel. Presume-se por isso, que 
tenha caído no poço naquele 
dia mesmo, dado o adiantado 
estado de decomposição que 
apresentava o cadaver.

do por uma tora
Conduzido imediatamente 

para esta cidade. Andrino 
Souza deu entrada no Hospi 
tal Nossa Senhora dos Pra 
zeres, onde foi submetido a 
melindrosa intervenção cirúr
gica. Não resistindo, porém, 
a gravidade dos ferimentos, 
o desditoso moço veio a fa
lecer ainda na mesa 
operaçõe3.
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