
Cuidado com as notas
Conforme noticias o- 

riundas de Porto Alegre 
grande tem sido o nume
ro de falsificadores de 
dinheiro, existente na-

!JafnH^CÍlÍad^ e que Pstâo cruzeiros, que nada mais agindo em deteimiuados
locais.

As cédulas, preferen- 
cialmente de quinhentos

sao que notas de dez 
cruzeiros grosseiramente 
falsificadas, são passa
das nos locais escuros.

de Cr$
Com isto queremos a- 

lertar a população lajea 
na e principalmente os 
comerciantBS q j '  li
dam em locais mais es-

5oo,oo
curos, que tenham o m; - 
ximo cuidado ao rece
ber notas de quinhentos 
cruzeiros, ver i f i cando 
bem as inscrições.

M aior o afluxo de cap ita is estrangeiros em  1MS8

Investidos no Brasil US$ 103 mihões
EE. UU. e Alâmanha em primeiro plano

D. DANIEL HOSTIN

A propósito dos investi
mentos estrangeiros no Bra
sil, revela-se que, em novem 
bro do ano passado, êsses 
investimentos montaram a 
US$ 22 milhões, e que a 
Krupp e a Volkswagen colo 
caram-se à frente das esta
tísticas daquele mês.

No ano todo de 1958, os 
investimentos totalizaram 
US$ 103 milhões neles pre
dominando os EE.UU., com

59 milhões, e a Alemanha, 
com 3« milhões.

A partir de 1955, os inves
timentos de capitais estran
geiros no Brasil pela Instru
ção citada, montaram a US$ 
310 milhões; para êsse total 
contribuiram: EE.UU. com 
161 milhões; Suíça com 22 
milhões; Suiça com 22 mi
lhões; Inglaterra com 11 mi
lhões; Canadá com 8 milhões; 
França com i2 milhões; Ja

pão com 8 milhões: Itália 
com 6 milhões; Bélgica com 
4 milhões e outros paises 
com capitais menores.

Entre os setores que mais 
interessaram os investidores 
estrangeiros, está em primei
ra lugar o das indústrias 
metalúrgicas, mecânica pesa
da, automobilística, siderúr
gica); seguem-se as indús
trias químicas, as de trans
formação e outras.

É com grande jubilo, que 
assinalamos amanhã a pas
sagem de mais uma efeme- 
ride natalícia do Revdo. D. 
Daniel Hostin, que p^c ion 
gos anos dirige a nossa dio 
cese.

Em seu governo diocesa
no, D. Daniel Hostin sempre 
tem trilhado um caminho de 
glorias, sendo por isto muito 
benquisto entre todo o povo 
catolico da Princesa da Ser 
ra e de outras dioceses.

Sua conduta ilibada, deu- 
lhe projeção em outros esta
dos, que veem em sua per
sonalidade, a figura serena 
de um Pastor na guarda de 
suas ovelhas.

Noticiando tão grato acon 
tecimento para o nosso mun
do catolico, reiteramos a S. 
Revda. os nossos votos de 
muitas felicidades, e que 
Deus o cubra com o seu 
manto de graças.
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1a. Conferencia
Realiza-se no proximo 

dia 5 à 10 de Abril na 
capital do Estado, a pri
meira conferencia dos 
advogados catarinenses. 
Estarão presentes a es
te conclave os advoga
dos de quase todas as 
comarcas do Estado, no 
qual serão tratados pon
tos relacionados com os

de Advogados
diferentes aspectos juri* 
dicos e uma melhor reu
nificação da classe em 
Santa Catarina.

De Lajes deverão se
guir para Florianopolis 
divérsos advogados, os 
quais deverão apresen
tar alguns temas corres
pondentes ao setor advo- 
caticio.

Hoje a tarde no Marajoara o festival Rin- 
soscope com o filme ‘‘Dois Olhos Azuis”

Determinado por motivos de 
força miior, o Rinsoscope que 
estava marcado para ontem 
ás 15 horas no Cine Marajoa 
ra, foi adiado para o dia de 
hoje no mesmo horário

Nessa ocasião, as donas de 
casas de nossa cidade serão 
homenageadas por Rinso. com 
a apresentação de um maravi
lhoso filme intitulado “Dois o- 
lhos azuis’’ com Marianne Co- 
ok

Afim de proporcionar mais 
este brinde as doms de casa 
de Lajes, Rinso oferece este 
filme inteiramente grátis, o 
que coloca este produto na 
preferencia geral das senhoras

de nossa terra.
Com respeito a campanha 

Rinso, a mesma continua em 
desenvolvimento e alcançando 
o mais amplo sucesso, pois 
Rinso tem encontrado grande 
receptividade em nossa cidade

Para concorrer aos 5 pre 
mios maravilhosos, que são 
um refrigerador, uma maquina 
de costura, uma enceradeira, 
um liquidificador e uma pa 
nela de pressão, basta as con
sumidoras do famoso sabão 
Rinso seguirem as seguintes 
instruções.

1) Responda a pergunta O 
QUE RINSO DA A SUA ROU
PA? “no verso de uma tam

pinha do pacote gigante ou de 
2 tampinhas do pacote medio 
de RINSO;

2) Escreva também o seu 
nome e endereço do seu re- 
v ndedor;
3) Punha num envelope, feche 
e coloque nas urnas situadas 
em diferentes pontos da cida
de

O sorteio desta monumental 
campanha da quinzena Rinso 
deverá ser realizado no proxi
mo dia 9 de Abril, para o que 
em nossa próxima edição dare 
mos melhores detalhes.

Dia 19 a inauguração 
da Bibliotéca dos 

Escoteiros de 
Lajes

Está designado para o pro
ximo dia 19, a solene inaugu
ração da Biblioteca Publica 
Municipal da Associação dos 
Escoteiros empreendimento 
este que muito irá beneficiar a 
nossa cidade, pes Lajes desde á 
muito tempo já reclamava pa
ra si uma Biblioteca Publica.

E esta iniciativa merece os 
nossos melhores elogios, pois 
partiu de uma entidade parti- 

Associação dos 
e que 

prol 
terra

LAR EM
Encontra-se em festa 

desde o dia 26 de Mar
ço p.p., o lar do Sr. 
Adolfo Luiz Nunes Mar
tins, alto funcionário da 
agencia local do Banco 
do Brasil e de sua digna 
esposa d. Maria Selma

Realizou sc domingo ultimo 
dia 29, na cidade de Porto A- 
legre, o enlace matrimonial do 
Dr. Alfredo Castilhos com a 
prendada senhorita Marilia 
Campos, dileta filha do Casal 
Dr Olintho Campos e de sua

O Presidente Juscclino Ku- 
bstchcck assinou decreto, em 
que prorroga por tempo inde
terminado. a vigência do de 
creta anterior que proibiu, por 
medida de economin, todas ns 
nomeações para o serviço pu-

FESTA
Varela Martins, com o 
nascimento de um robus
to menino, que na pia 
batismal receberá o no
me de Lázaro.

Ao feliz casal enviamos 
as nossas felicitações.

-  MARILIA
digna consorte d. Talita Dan
tas de Campos

Divulgando este grande a- 
contecimento social. Correio 
Laqeano apresenta ao casal 
Alfredo-Marilia os seus mais 
efusivos votos de felicidades.

blico. Estãa naturalmente res
salvados os ca os dos candida
tos aprovados cm concurso, as 
d . signaçães para cargos em 
comissão e o preenchimento de 
vagas com a criação de novos 
serviços.

vas Aí s/j -saí ao

m
m

m
m
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as
suas

ordens...
com rapidez..

O BANCO QUE
8  CONHECE TODO O BRASIL
Dl
S >  U v p iln r — -  i i . . . f  u r i- u m .! iU K U U tu o ° I

SI &<

cular, como e 
Escoteiros de Lajes, 
muito tem batalhado em 
da juventude de n»ssa

Sábado, à tarde, o Brasil x Argentina
A Associação de Futebol da Argentina deter

minou, que o jogo final do Campeonato Sul-Ame
ricano de Futebol, entre o Brasil e a Argentina, 
será realizado no próximo sábado, ás 16. K1 horas.

Enlace Matrimonial
ALFREDO

Prorrogado o decreto que 
p ro ibe  nomeações
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No Mato Grosso é assim:

Otávio Santiage, eletricista 
em Cuiabá tropeçou num pe
daço de ouro ao pensar no 
preço da carne. Exatamento 
qi do sua situação financei
ra principiava a preocupá 
lo o humilde trabalhador quan 
do a caminho de um açou
gue para comprar carne en
controu a solução para o 
seu problema. Tropeçando, 
teve o cuidado de examinar

a pedra que por pouco não 
o atirava ao chão. E viu que 
era um pedaço de ouro ma
ciço. Conhecedor de miné 
rios, levou a pedra para sua 
residência, em Cuiabá. A se
guir, conseguiu dinheiro em
prestado viajou para esta ca- 
pitft , onde veio com a fina
lidade de fazer leilão do 
«cascalho».

Falando à reportagem, Otá-

Primeiro embarque cie café para a Rússia
SANTOS — Pelo navio ar

gentino “Rio 5”, foram em
barcadas. no Porto desta ca
pital as duas primeiras par 
moiras de café destinada à 
URSS.

A carga, num total do 8.333

sacas, são destinadas ao Por
to de Hamburgo, em transito 
para a Rússia.

A firma exportadora é a 
D. Stockler S. A. Comércio e 
Exportadora de Café.

vio Santiago rafirmou que 
em Mato Grosso é comum 
ver-se, principalmente em 
épocas de chuva, crianças 
brincando com pedacinhos 
de ouro aluvião. Ninguém, 
contudo, pode explorar as 
minas já existentes, por de
terminação do presidente da 
República O pedaço de ou
ro encontrado pelo eletricis
ta, segundo êle próprio — 
deve ter sido jogado pelas 
últimas chuvas, do morro do 
Seminário, onde

existe grande quantidade 
dêsse precioso metal iuexplo 
rado.

Afirmou, ainda, o eletricis
ta, que, dado o tamanho do 
achado, não está disposto a 
negociar com fabricantes de 
joiás mas com colecionado
res.

Extinção da COFAP

Quasi certo o apoio do F.M.I. 
a Política Monetária do Brasil

RIO, — Logo após seu de
sembarque, no aeroporto in
ternacional do Galeão, o sr. 
Paulo Poock Correia, diretor 
da Carteira de Cambio do 
Brasil, esteve no Gabinete 
do ministro da Fazenda, a 
fim de fazer um relatorio 
verbal da missão que o le
vou a Washington e. poste- 
riormente, a Londres';

Embora não tesceado a 
detalhes sobre o relatorio 
que fizera ao ministro Lucas 
Lopes, o sr. Poock Correia 
informou que são as melho 
res as perspectivas de apro
vação do Fundo Monetário 
intornacional à politica mo
netária e cambial brasileiro.

Indagamos ao diretor da 
Carteira de Cambio do Ban
co do Brasil se era verda
deira a noticia de que tra
tará, no fundo Monetário de

problemas relacionados a
empréstimos...

Não há qualquer funda
mento nessa noticia — res
pondeu. Pelo menos aind i 
não se falou em dinheiro, 
nos entendimentos com « 
pessoal do Fundo Monetário 
Internacional.

— E por que se encontra 
no Rio (aliás seguiu ontem 
para os Estados Unidos) uma 
delegação do F.M I. chefiada 
pelo sr. G. L. C onstazna?

Respondeu o sr. Pooclt 
Corrêa: — A delegação veio 
dar, de perto, a execução da 
politica económica e cambial 
brasileira. Esse é um acon 
tecimento de rotina. Anual- 
mente o Fundo Monetário In
ternacional envia uma dele 
gação para proceder es a 
visita.

RIO  — A Secretaria de 
Imprensa da Presidência da 
República distribuiu a im
prensa o seguinte comunica
do:

O Presidente da República 
ainda não recebeu do Minis
tério da Justiça os estudos 
que mandou proceder sôbre

a situação jurídicia que re
sultará na e x t i n ç ã o  da 
COFAP. Tão logo esteja de 
posse dêsse elemento, o Pre
sidente os examinará com a 
comissão por êle destinada, 
ouvindo também as classes 
produtoras e trabalhadoras

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

Assembleia Geral Extraordinária
la. Convocação

Pelo presente ficam convidados os senhores 
acionistas da sociedade acima designada a c j n- 
parecerem a assembleia geral extraordinária, à 
realizar se no dia 11 de abril de 1959, às 9 ho
ras, na sede social, sita a rua Mal. Deodoro 305. 
nesta cidade de Lajes, aíim de deliberarem sobre 
a seguinte

Ordem do Dia
Io) - Reforma dos estatutos sociais no art. 2°, 

Capitulo I
2o) - Assuntos de interesse social.

Lajes, 23 de março de 1959 
João Buatiru - Diretor - Presidente

I
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DISTRIBUÍDOS EXCLUSIVO:

A E L E T R O L A N D I A
Rua Coronel Cordova, S/N. — Fone 331 — Lajes - S-C atarina

Pradel para o comando 
do 4 exército

„ R1°kV 0 presidente da, mandante da 10 a Região Mi- 
Republica assinou decretos litar o general ' de Brigada
nomeando, por necessidades 
de serviço, comandante do 
4.0 Exército interinaraente, o 
general da Divisão Honoráto 

radel, sendo o mesmo em 
consequência exonerado das 
funções de diretor geral da 
Remanto e Veterinária: co-

Francisco Damasceno Ferrei
ra Portugal; e diretor-geral 
da Remonta e Veterinária, 
inteirameuto, ó general - de- 
Brigada Inimã Siqueira, sen
do em consequência e.xone- 
rado das funções de coman
dante da l.a Região Militar.

Raul Am arante W altrick 
© Senhora

Norberto Schwinden 
e Senhora

Tem
pessoas dè^uàs relações^o com“a,car » seu^ parentes e 
Seus filhos vontrato do casamento do

ocorrido D„ 2S p

JAIR e ELIETE
CONFIRMAM

Lajes, 28 de Março d* 193«.
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Com prazer apresentamos a nova Ijnha VEMÄG
DKW - SCANIA VABIS - MASSEY HARRIS - FEGURSON

Automovel SEDAM Turismo 4 portas

Caminhoneias Perua

Jipe 4 portas
com ou sem capota de aço Peças Genuinas

Assistência e Serviço

Oficina provisória flm?sdciubed)eral (lado do Serran0
I n s t a l a Ç Õ e S  e m  C O n S trU Ç ãO ; A venida M al Flor.ano I

Consultem o novo plano de financiamento
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V E M A G Pioneira da indústria auto
mobilística na America

Latina

REVENDEDORES AUTORIZADOS:
- P A R A  -

Lajes
S. Joaquim

Bom Retiro

Geral de Péças e
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Bonita vitoria do Paula Ramos sobre o
esquadrão do Internacional

2 á 0 o marcador -  Gols de Hello e Valerio -  Boa A bitragem de José Silva  -  Benda record de
42-365,00 — Vitoria do Fluminense na Preliminar — os memores

ra o Paula Ramoa aos 27' | mil,»«, Aldori, PUaio e Edu. varzea pelo alto escore 
tendo Valerio conquistado n Pnnla Ramos. DelabenCom o comparecimento de 

um numeroso publico, foi de
senrolado domingo a tarde 
no Estádio Municipal da Pon
te Grande, o grande prélio 
intermunicipal entre as equi
pes do S.C. Internacional 
desta cidade e do Paula Ra
mos F.C. de Florianopolis.

Este cotejo nos ofereceu 
lances de sensação em todo 
o transcorrer da refrega e fi
nalizou com uma ajustada 
vitoria do conjunto floriano- 
politano pelo escore de 2á0, 
escore que justificou a me
lhor conduta do onze visi
tante dentro do gramado.

O quadro do Paula Ramos 
nos impressionou muito mais 
que o Avaí que á varias se
manas nos visitara.

O quadro visitante é dota
do de jogadores novos, por
tadores de boa velocidade, 
com senso de presença, e 
ainda mais praticam um fu
tebol a base de bola rastei-

ja.
Enquanto isso o Interna

cional desde o inicio da par
tida revelou insegurança em 
quase todos os setores, os 
quais foram facilmente envol

gol da vitoria aos 34’.
Os quadros jogaram assim 

constituídos: Internacional:
Juarez (7), Etevaldo (9)

vidos pela melhor conduta Neizinho (6); Boanerges (5),
do onze barriga verde.

Foi simplesmente irrecon
hecível o Internacional do 
mingo ultimo, porquanto os 
seus jogadores chaves falha
ram redondamente nos mo
mentos decisivos, a rigor 
salvando-se apenas os esfor
ços isolados de Etevaldo, 
Lino e Eustalio e Edu na se
gunda fase.

Os demais mantiveram se 
num ritmo baixíssimo, pare
cendo até que estavam su
bornados. Aliás segundo 
soubemos alguns dos atletas 
do colorado estavam domi
nados pela máscara, o que 
influiu decisivamente em suas 
condutas.

Helío abriu a contagem pa

Madeirense do Brasil S. A.
Industria e Exportação de Madeiras 

Assembléia Geral Ordinária
Ficam convidados os senhores acionistas, pa

ra se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, 
em nossa séde social, na cidade de Lajes, Estado 
de Santa Catarina, no próximo dia 2õ de Abril, 
ás dezesseis horas, para deliberarem sobre as 
contas e balanço geral do exercido encerrado em 
31 de Dezembro de 1958.

De acordo còm a Lei, deverão ser ‘eleitos os 
novos membros do Conselho Fiscal e seus suplen
tes para o exercido de 1959.

Lajes, 16 de Fevereiro de 1959.
Velimir Djac — Vice Presidente 

Amadeu Antonio Ferreira — Vice Presidente

Aujor (3,51 e Lino (8); Tulio
(2.5) , Alemão (4), Eustalio
(7.5) , Roberto (4,5) e Melega- 
ri (3 5). Jogaram ainda Ha-

Paula Ramos:
(9 5), Jaci (8) e Manoel (7,o); 
J, Martins (8,2), Zilton (9,1) 
e Romeu (7.4); Taraoio (6), 
Nilson (7), Helio (8), Valerio
(9,5) e Guará (7).

Jogou ainda Nelinho com 
grau 7.

Na preliminar o Fluminen
se venceu o Avenida da

de
5 á 2.

A arbitragem coube ao Sr. 
José da Silva, com uma boa 
atuação, falhando apenas no 
primeiro periodo, quando não 
consignou uma penalidade 
maxima em favor do colorado 

A renda foi record absolu
to neste ano com uma arre
cadação de 42 365,00.

Vitoriou-se o 
Arco íris con
tra o Nacional

Em prélio amistoso realiza
do domingo pelo manhã no Es
tádio do Ginásio Diocesano, o 
quadro do Arco Íris derrotou 
com facilidade ao Nacional pe
lo escore de 4 á 2, após o pla- 
card de 1 tento no primeiro 
periodo

Carlinhos 2 Jango 2 consi
gnaram os tentos do Arco íris, 
ao passo que Longino e Godoy 
marcaram para o Nacional.

Iniciando a sua brilhante ex
cursão por gramados lajeanos, 
o Paula Ramos empatou no 
sabado em Curitibanos ante o 
Independente local por U á 0, 
perante um bom publico, que 
fez passar pelas bilheterias do 
Estádio Municipal daquela ci 
dade a quantia de Cr$ 
13.487,00.

Alô Alô Senhores Dirigen
tes da L5D

Notamos que domingo por 
ocasião do jogo do Interna
cional x Paula Ramos, foi 
disputada no Estádio Munici
pal da Ponte Grande, uma 
preliminar entre um clube 
da 2a. Divisão e um da var- 
zea. Quanto a isto nada de 
anormal, porquanto são per
feitamente admissíveis jogos 
até de clubes de primeira 
divisão com clubes de Quar
ta divisão, muito usual na 
Inglaterra, França, Bélgica, 
etc.

Á dias o sr. Julio Nunes, 
Presidente da LSD havia 
terminantemente proibido a 
ocupação do Estádio Munici
pal da Ponte Grande, por 
equipes não filiadas e prin
cipalmente de clubes varzea 
nos.

E, domingo, notamos per
feitamente que aquela medi
da do Presidente da LSD foi 
burlada, e justamente por 
um clube que naquele dia 
era mandatario do Estádio, 
o S. C. Internacional.

Um clube da têmpera de sunto.

Um S. C. Internacional, onde 
pontificam dirigentes de real 
grandeza no esporte lajeano, 
não concebemos que venham 
cometer tamanho erro, ao 
patrocinar uma preliminar 
onde intervia um clube não 
filiado a LSD como é o A- 
venida.

E necessário que a LSD, 
por intermédio de seu Presi
dente sr. Julio Nunes saiba 
dirimir estes abusos, e prin
cipalmente punindo o Interna 
cional para mais tarde não 
venham outros clubes entre
gar as preliminares a equi
pes varzeanas ou não filia
das.

Temos 4 equipes de 2a 
Divisão, equipes e6tas donas 
de um bom padrão de fute
bol, e estão perfeitamente a 
alturas de realizar autenti
cas preliminares, e não as
sistirmos verdadeiras peladas 
de varzeanos.

Vamos aguardar as provi
dencias dos senhores diri
gentes da LSD, ou talvez te
nhamos que voltar ao as-

Jo a lh er ia  WOLNY
DE

' PAULO WOLNY BROER1NG
Jóias Cristais e porcelanas

Relógios nacionais e extrangeiras
Canetas

Garante Rua M arechal Deodoro 
n. 23

LAJES —■ S. Catarina
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SUA CHANCE DE SER 
UMA DAS FELIZARDAS !

Além de dar BRANCURA RINSO à sua roupa, 
além de lavar melhor, com mais economia e com 
mais facilidade, ainda distribui prêmics 
tão sensacionais entre as suas consumidoras!

Seja uma das felizardas da

QUINZENA RINSO!

ENCERADEIRA

MÁQUINA DE 
CCSTURA

PANELA DE 
PRESSÃO

Inscreva-se imediatamente l
★ Responda à pergunta "O  QUE RINSO DÁ À SUA 

ROUPA?" no ve-so de i tampinha do pacote gigante 
ou de 2 tampinhas do pacote médio de RINSO;

★ escreva também o seu nome e enderêço, bem 
como o nome e enderêço do seu revendedor;

★ ponha num envelope, feche e coloque na urna 
localizada na Rádio Clube de Lages,
Rua 15 de Novembro, 58 Se preferir pode 
enviar pelo correio ao enderêço da emissora.

Será uma única a p ura çã o . . ,
...o  realizar-se no próximo dia 
9 de abril, às 20 hs., pela 
Rádio Clube de Lages.

REFRIGERADOR

r peRouN TA [ n QUE R IN S O  DÁ À SUA ROUPA? 
P íspostT  1  B R A N C U R A  R IN S O , é claro!

ATENÇÃO, REVENDEDORES l
Tambám um belíssimo refrigerador será sorteado entre os revendedores RINSO I

RINSO É MESMO UM COLOSSO!
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A SLAN merece o apoio de 
— -  todos —  .M o m e n t o  P o l i t i c o

O General Lima Brayner assumiu a pasta da guerra
O General Floriano de Li

me Brayner foi empossado 
no cargo de Ministro da Guer
ra interino, em virtude da 
viagem para Washington do 
Marechal Teixeira Lott, a 
tendendo convite do gover 
no norte americano, afim de 
visitar as bases e instalações 
ianques

A viagem do General Lott 
durará vinte e cinco dias.

Viajou Amaral 
Peixoto

Embarcou domingo ultimo 
para Washington, o Embai 
xador Amaral Peixoto, afim 
de assumir o seu poMo na 
embaixada brasileira naque
la cidade. Ficou na direção 
do PSD, o vice presidente 
daquele partido, o Senador 
Benedito Valadares Adianta- 
se que o prócer mineiro ini
ciará imediatamente reuniões 
periódicas visando solucio
nar o problema da suces 
são presidencial.

Continuamos caminhando 
pela escadinha de pedra até 
chegarmos à ultima platafor
ma, quase ao nivel do leito.

De longe já vínhamos en 
xergando o ponto mais pito 
resco das Cataratas, a “Gar
ganta do Diabo”; mas agora 
estamos bem junto dela. É 
uma verdadeira garganta de 
dragão, como o Adamastor 
dos “Lusiadas" a espera da
quelas enormes massas de 
agua, que numa espuma con 
tinua se despejam sôbre as 
faces do gigante.

Sobe daí, incessantemente, 
uma neblina branca, seme
lhante á neve, onde os raios 
do sol vem brincar num jogo 
de luz embriagante, forman
do os mais belos arco-iris.

Neste ponto a água cai es
corregando sôbre uma rocha 
compacta, de uma altura de 
100 metros aproximadamente.

Aqui onde agora nos acha
mos é o inicio das quedas, 
cuja altura antiga mais ou 
menos 60 metros. A distân
cia que nos separa da agua 
é minima. O barulho é infer
nal, mas o espetáculo que se

João Goulart faz de
clarações em Fortaleza

Em Fortaleza, onde foi as
sistir a posse do Sr. Parsifal 
Barrozo, ao governo do Cea
rá o Sr João Goulart des 
mentiu que houvesse estre 
mecimento entre o PSD e o 
PTB, e assinalou que con- 
tinua em perfeito entendi 
mento com o Sr. Juscelino 
Kubstschek.

í? esperada novas decla
rações do lider trabalhista 
para esclarecer com deta
lhes o que pretende o PTB 
em matéria de reforma cons
titucional e administrativa.

Bornhausen ainda não 
se pronunciou

O Sr. Irineu Bornhausen, 
como é do dominio publico, 
foi eleito na ultima conven
ção nacional da UDN, vice 
presidente dêsse partido.

nos oferece é compensador
O barulho parece às vezes 

transformar-se, talvez por al
guma sensibilidade psíquica 
do espectador, em estranhas 
sinfonias, como que vindas 
de um mundo de pesadelos.

Há quantos milhares de a- 
nos, quiçá de séculos, se re
pete essa sinfonia, num hino 
de louvor ao supremo arqui 
teto, ao eterno Criador!!!

E por quantos anos êsse 
hino ainda ressoará nos ares 
até qua a perícia do homem 
possa substituí-lo pelo ronco, 
também glorioso, de uma u- 
sina.

Nossas fisionomias embas
bacadas contemplam ainda 
por algum tempo a gigante, 
para logo mais voltarmos pe
la mesma escadinha de pe
dra.

Lamçamos um último olhar 
para o colosso que continua 
impossível e soberbo na sua 
queda de séculos.

A branca espuma daquelas 
águas ficou para trás, mas 
em nossos olhos pasmados 
ficou gravado aquele assom
broso cenário.

Quanto ao candidato à suces 
são do Sr. Juscelino Kubs 
tscheck nada ficou delibera

ndo isto porque há uma ala 
favoravel ao Sr. Juraci Ma
galhães e outra ao Sr Janio 
Quadros comandada pelo Sr. 
Carlos Lacerda. Instado a 
prestar declarações á im 
prensa a respeito da suces 
são presidencial o Senador 
Irineu Bornhausen limitou-se 
a não dizer nada, pois pen
sava ser muito cedo».

A candidatura Carva 
lho Pinto

A fórmula da candidatura 
Carvalho Pinto para a Presi
dência com o apoio do PSD 
e da UDN, como antídoto à 
candidatura do Sr. Jânio Qua
dros e como real garantia 
de uma união das forças po- 

1 líticas do Centro, é a outra 
alternativa que está nas co 
gitações dos pessedistas de 
Minas Gerais. Esta solução 
— dizem êles — seria bem 
recebida pelo Sr. Juscelino 
Kubitchek e, desde que fos
se apoiada pela UDN, pode
ria tornar-se uma realidade. 
O Sr. Ademar de Barros, pa
ra barrar o caminho do Sr. 
Jânio Quadros, aceitá-la-ia 
com entusiasmo. Candidatos 
com potencial, como os Srs. 
Juraci Magalhães, Marechal 
Henrique Lott, Lúcio Meira, 
Amaral Peixoto, Mário Pi- 
notti e outros, poderiam a 
poiar a candidatura extra 
partidária do Sr. Carvalho 
Pinto, que seria capaz até 
de promover a fusão das 
forças mais ponderávéis da 
UDN e do PSD.

Ferrari viajou
Viajou via aérea para Ni

ce via Roma, o deputado 
Fernando Ferrari designado 
para representar o grupo 
brasileiro da União lnterpa- 
lamentar na reunião a rea
lizar-se ali. O líder traba
lhista demorar-se á poucos, 
dias, ou seja -  o tempo ne 
cessário para cumprir sua 
missão que é de lutar pela 
eliminação dos obstáculos 
que dificultam o comércio 
internacional — um dos mais 
importantes temas daquela 
reunião.

Desde a sua fundação, a 
Sociedade Lajeana de Assis 
tencia aos Necessitado;, vem 
batalhando intransigentemen
te na profícua tarefa de pro
teger a classe menos abas 
tada de nossa cidado.

A SLAN é um entidade as 
si8tencial de poucos recur
sos financeiros, vivendo mais 
a base de mensalidades so
ciais e de algumas verbas 
destinadas dos nossos pode 
res públicos, cujas quavtias 
são bastantes irrisorius para 
atender ao elevado numero 
de pobres que atualmente 
graçam em nossa urbe.

E, para atender suficiente 
mente a classe humilde, a- 
quela desprovida de um teto 
para se abrigar, de generos

Seguiu sábado pela manhã 
para Florianopolis, o Sr. 
Eduardo Herbert da Silva 
mui digno Supervisor daS/A 
Industrial Irmão Lever, e que 
á dias encontrava se em nos
sa cidade.

Naquela capital, o Sr 
Eduardo Herbert da Silva,

Viu transcorrer ontem a 
passagem de mais um ani
versario natalício, o Sr. In- 
dalicio Pires, figura muito 
relacionada em nossos meios 
sociais.

Pelo seu espirito nobre, 
exemplar educação, o Sr. 
Indalicio Pires grangeou des
de longa data os atributos 
de uma sincera amizade.

Eminossa cidade, o Sr. In- 
dalicio Pires tem sido umba- 
talhador pela causa cultural, 
ora colaborando em festivi
dades culturais, ora escre
vendo poesias em nosso jor
nal, “no qual tem sido um as
síduo colaborador.

Noticiando esta data nata-

e até da roupas, é que a So 
ciedade Lajeana de Assistên
cia aos Necessitados espera 
a cooperação de todos -sem 
distinção, para auxiliarem- 
na monetariamente na difí
cil obra que encetaram

Proteger os humildes não 
significa apenas uma obriga- 
gação, mas sim um imperati
vo espiritual de todo o bom 
cristão.

Por isto é que lançamos 
destas colunas um apeio ao 
nosso comercio, industria e 
o povo em geral, paia que 
cerrem fileiras em torno da 
SLAN, para que juntos bata
lhemos em prol da felicida
de dos filantrópicos de nos 
sa cidade.

irá realizar a grande cam 
panha da quinzena Rinso, 
nos mesmos moldes c mn 
está sendo efetuado em La 
jes.

Desejamos ao ilustre via
jante os nossos votos de fe 
liz estada em Florianop Mis

licia, enviamos ao Sr. Inda- 
licio Pires os nossos since
ros votos de felicidades.

Cami nhão F N M  0 mel hor
Dist. Rodo Veículos Ltda. —  Itajai

Representante em Lages

P L A T A N O  L E NZ I

Cataratas do Iguaçu
5a. de uma série - Escreve Edson N. Ubaldo
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SR. INDALICIO PIRES
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