
Candidatura Lou’em 
franco desenvolvimento

n Hia ^ ~ *__Desde o dia de ontem 
vem se acentuando os 
entendimentos em torno 
das candidaturas do Ma
rechal Lott á Presidên
cia da Republica e do sr. 
João Goulart á vice pre
sidência .

0 Sr. Ademar de Bar- 
ros segundo comentários 
divulgados pela impren
sa estaria disposto a a- 
brir mão de sua candi
datura, em beneficio do

fraquecer v i,'.ia  e " ‘ oanriirwT em muito a
Quad?»* ■», d0 Sr- Janio 

alguns doesrap e q íe r",»«.Partidos que PseQ |

SupíaToTiaTgo10™0 da

- f S se eDprocessando 
entamente, e espera se 

Que estas conversações 
neguem a bom termo 

nos proximos dias.
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Formula viável para solução do caso 
Brasil - F. M. I.

A possibilidade de o Bra
sil obter, junto ao governo 
norte-americano, a dilatação 
por um prazo razoavel do 
pagamento dos seus atraza- 
dos cpmerciais é a formula 
que está sendo buscada pa 
ra a superação do impasse a 
que se chegou nas negocia
ções com o Fundo Monetário 
Internacional.

Até o momento as conver-

isaçoes amda não produziram 
I resultados práticos, havendo 
todavia por parte do gover 
no de Washington várias de
monstrações que indicam o 
interesse em que o proble
ma seja solucionado pronta
mente, para que não se tor 
oem ainda mais tensas as 

I proporções do conflito entre 
o Brasil e o F.M.I.

Nereu, Leoberto e Lacerda
Ontem transcorreu o primeiro aniversario 

daquele trágico desastre aviatorio de Curitiba, 
onde pereceram as ilustres figuras do Sena
dor Nereu Ramos, Governador Jorge Lacerda 
e o Deputado Leoberto Leal, trez grandes ho
mens, que muito dignificaram o nosso Estado 
e o Brasil.

As suas grandes realizações em prol de 
Lajes, Santa Catarina e o Brasil, ainda pairam 
bem vivo na memória de todos aqueles que 
os conheceram e souberam admirá-los

Hoje no reino da eternidade Nereu Ramos, 
Jorge Lacerda e Leoberto Leal, ainda são 
lembrados, como homens exemplos do verda
deiro cumprimento da democracia.

Ao transcorrer do l.o aniversario de fale
cimento destes trez homens ilustres, varias 
homenagens póstumas foram realizadas em 
todo o Estado e mesmo no Brasil, como sinal 
de pleno reconhecimento de seus valiosos a- 
tos em prol do povo brasileiro.

Em nossa cidade as suas memórias fo- 
ram reverenciadas, com uma santa missa oii- 
ciada na Catedral Diocesana, e em programas 
especiais irradiados pelas duas emissoras lo
cais.
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Sra. Scylla An
tunes Baggio
É com justo prazer, que 

encontramos hoje registrado 
no calendário da vida, a efe- 
rneride natalicia da distinta 
sra d. Scylla Antunes Baggio, 
digna consorte do Sr. José 
P. Baggio Diretor deste Bi 
Semanario.

A feliz aniversariante é 
vasiamente relacionada em 
nossos meios sociais, devido 
aos inúmeros atributos que 
ornam o seu carater, razão 
porque está sendo muito 
cumprimentada na data de 
hoje.

Noticiando este grato acon
tecimento social, enviamos 
á sra. d. Scylla Antunes 
Baggio, os nossos cumpri
mentos de profusas felicida
des

João Goulart 
em Paris

Chegou ontem a Paris, o 
Vice Presidente da Republi
ca Sr. João Goulart, que de 
verá permanecer na Cidade 
Luz durante alguns dias.

Segundo comentários oriun
dos da Europa, o Sr. Janio 
Quadros deverá também che
gar á Paris no proximo dia 25.

Para tratar do salário-mínimo profissional e outros 
problemas da classe, bancários de todo o país realizarão, 
no próximo dia 27, em Recife uma grande assembléia na 
oional para a discussão final do ante projeto de lei insti
tuindo aquela medida para os trabalhadores em bancos e 
casas bancárias.

Banqueiros lucrarão
Argumentam os bancários que a implantação do‘ sa- 

lário-minimo profissional será um estimulo permanent“ á 
formação de técnicos e economistas, melhorando tôdac ps 
condições da rêde bancária nacional com o aperfeiçoa
mento progressivo dos seus serviços, planos e sistemas de 
crédito.

0 Congresso Nacional de Bancários em Recife tr irá, 
assim, grandes perspectivas aos banqueiros e bancários, 
estando os primeiros, em principio, dispostos a estudar as 
pretensões dos seus empregados.

Notícias Internacionais

Denegado o manda

do de segurança no 

caso da CEERG
O Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Sul, denegou 
o mandado de segurança in
terposto pela Bond AndShare, 
contra o ato do governo do 
sr. Leonel Brizzola, que en
campou a Companhia de 
Energia Elétrica Rio Gran- 
dense.

A decisão da corte gaúcha 
foi de 18 votos á 2.

Peru: FMI não cortou 
crédito

Lima, — O Prinniro Minis
tro e Ministro da Fazenda, 
Sr. Luis Gallo Porras, decla
rou à imprensa que o Fundo 
Menetário Internacional não 
cortou e muito menos sus
pendeu os '•réditos concedi
dos ao Peru para a estabi
lização da moeda nacional 
Essa afirmativa íôra feita pe 
lo Partido Democrata Cristão.

Embaixador Desapa- 
reçeu

Montevidéu, — 0 misté
rio da desaparição do Em 
baixidor do Uruguai na Ar
gentina, Dr. Mateo Marques 
Castro, continuava, ontem, 
sem solução. 0 Dr. Marques 
Castros, chefe da represen 
tação diplomática uruguaiana 
Argeutina, desde 1950, desa
pareceu na madrugada de 
sexta-feira, durante a traves
sia de Buenos Aires à Mon
tevidéu, através jdo Rio da 
Preta, a bordo do navio, ‘ Ci
udad de Montevidéu” .

Declarações de Carvalho Pinto
Em declarações prestadas 

à imprensa, o Governador 
Carvalho Pinto, limitou-se 
a afirmar que é favoravel à 
tese de união nacional, rei 
terando no entanto os seus

pronunciamentos anteriores, 
atravez dos quais esta união 
nacional não poderá ser fei
ta com o seu nome, porquan
to não pretende deixar o go
verno de São Paulo.

Fara coroar a Princeza da Serra, com 
um diadema de escola superior na pas
sagem do seu centenário a Associação 
Comercial de Lages, apoia integralmen
te o movimento da Associação Catarinen
se de Cultura.

POSTO IPIRANGA
* • « ■ « * .  -  ”  p ° “ ° d '

10 pontos melhor da 2 0 7  de rendimento ao motor de seu carroO
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Prorrogado o acordo co
mercial entre o Brasil 

e Argentina
A Argentina e o Bra

sil continuarão aplicando, 
até 31 de dezembro pró
ximo, as disposições do 
Tratado de Comércio e 
Navegação 1941 com as 
modificações introduzidas 
em 1942 e 1943.

A decisão foi adota 
da po.- ambos os Go- 
vêrnos, mediante troca 
de notas reversais, por 
aspirar amanhã o trata
do denunciador por as 
partes de 12 de setem
bro de 1959: nêsse meio 
tempo será estudada a 
conclusão de novo trata
do.

Brasil
segundo comprador

s. R Segundo informa 
o escritório Comercial do 
Brasil em Buenos Aires, 
o Brasil foi > segundo 
comprador de produtos 
argentinos de exportação, 
durante o mês de março 
último.

Naquele mês, a Argen
tina teve um saldo po
sitivo de 19 milhões de 
dólares em seu comercio 
exterior, exportando pa
ra o Brasil cêrca de 9,9 
milhões de dólares. O 
primeiro ente la Ar
gentina é a Grã Bretan
ha, que importou 21,1 
milhões de dólares. Se 
tenta e cinco por cento 
das exportações argenti
nas são absorvidas por 
apenas quatro países, a 
lém dos dois já citados. 
São êles, a Itália, Ale
manha Ocidental. Países 
Baixos e Estados Unidos.

Quarto fornecedor
No quadro das impor

tações efetuadas pela 
Argentina, o Brasil figu
ra em quarto lugar. No 
mês de março último, 
exportamos para aquele 
país cerca de 5,8 milhões

de dólares. Nosso inter
câmbio comercial, com a 
Argentina, naquele, mês, 
apresentou um saldo ne
gativo para o Brasil da 
ordem de 4.1 milhões de 
dólares.

Os três maiores forne
cedores na Argentina são 
os Estados Unidos, Ale 
manha Ocidental e Ve
nezuela (fornecimentos 
de petróleo). O comércio 
exterior argentino, no 
terceiro mês dêste ano 
atingiu o valor de 79,1 
milhões de dólares nas 
exportações e 60,1 mi
lhões de dólares nas im
portações.

Desbaratada 
quadrilha de 
automóveis 

no Rio
RIO, Acaba a policia 

de desbaratar uma qua
drilha de ladrões de au 
tomóveis composta do 
iugoslavo Woswolod Kas 
íalsti que usa também o 
nome de Bauer Castro 
do português uâudido 
Ferreira Pinto e dos bra 
sileiros Darcy Santos Ri
beiro, Geraldo Wander- 
ley de Almeida Torres 
Galindo e Lenin Teixei 
ra, conhecido igual mente 
como Carlos Schmidt. En- 

re os veículos roubados 
pelo gang figuram dois 
pertencentes ao Ministé
rio da Guerra. As auto
ridades j á apreenderam 
os dois carros e estão 
no encalço dos outros 
laránoi que fariam par
te d i quadrilha.

Impossível ao 
decisão

RIO — Revela o Diário da 
da Noite que JK recebeu 
em palácio o encarregado de 
negócios dos EE.UU, a quem' 
fez sentir a impossibilidade 
de o Brasil aceitar a decisáo 
do FMI com relação ao em 
préstimo de trezentos mi
lhões de dólares. Declarou o 
chefe do govêrno que ca la 
país tem seus problemas, não 
podendo o nosso acatar o 
enquadramento feito pela eu 
tidade.

A certa altura disse o pre
sidente: “Sabemos que nos
sa situação atual não é mais 
lisonjeira, mas estou con 
victo de que, se aceitásse
mos as exigências, ficaríamos 
em posição infinitamente 
jior». O representante nor

Brasil aceitar 
do FMI

teamericano ficou de enten- 
der-se a respeito com o g > 
vêrno de sua pátria, dando 
posteriormente os resultados 
dessa consulta.

Amazonas quer im
portar c ifé

\1\NAUS — O Governador 
lilberto Mestrinho enviou ao 
residente da República o 
oguinte telegrama:
«Não podendo o povo de 

ieu Estado consumir cale 
tcional, dada a irresponsa- 

1 ilidade. incompetência ou 
d sonestidade, comprometen- 
( o sériamente o patriótico Go 
i ruo de V. Excia , encareço 
,! a autorização aos represen 
t mtes consulares de países 
sediados no exterior no sen
tido de despacharem a do
cumentação de embarque <je 
café de outras nações, d̂ sti- 
nando-o ao Amazonas, de vez 
que chegamos à conclusão 
de que nossa única saída é 
importar o café do exterior, 
enquanto nossos cafezais não 
começarem a produzir. Cer
to das habituais previdências 
de V. Excia. rei ero-lhe os 
testemunhos do meu profun
di. respeito».

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO:

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

V e n d a  de L o t e s  em B r a s í l i a
Terrenos da Novacap dentro do Plano Piloto da nova capital. 

Representante credenciado para este estado:
Rua Pres. Nereu Ramos. 105 

Sala 206 - Lages S. C.Jairo Ramos
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Ementa para um 
jantar

Sopa: Aveludada de Espar-

? PRATO DE PEIXE: Pudim 
de camarão Espuma 

PRATO DE CARNE: Lom
bo assado à moda da Arge
lina (Lisboa)

DOCE: Doce rápido (Cons- 
tança) Cabaz de frutas da 
estação — Café Colonial ou 
licor.

Vinhos
Vinho Grandjó (gelado) 

branco
Vinho Dólares tinto velho 

ou então Raposeira,
Aguardente Velho.

Sopa aveludada de 
espargos

Deite numa caçarola. 2 ce 
bolas picadas, uma colher de 
azeite e outra de manteiga. 
Leve ao lume a aloirar, me
xendo com uma colher de 
pau. Deite a água necessária, 
o sal e a pimenta. Quando 
esta ferver, junte três ou 
quatro batatas, um ramo de 
salsa e os pés dos espargos. 
Deixe cozer tudo bem e, 
quando estiver apurado, pas
se por um passador muito fi
no.

A parte coza as cabeças 
flos espargos, não deixando 
que se desfaçam, e um ou 
dois ovos, cujas gemas pas 
sarâ igualmente pelo passa
dor, juntando-as à sopa, as
sim como uma colher de fa
rinha maizena dissolvida em 
dgua fria. Volta tudo ao lu 
me por 5 minutos. Na altura

da sopa ir para a mesa dei 

espargos regados com limão.

Conselhos ás mães
O leite materno é o me-

hor ahmento para o lacten
te. So o substitua pelo leite 
de vaca quando o médico o 
recomendar.

O bebê |deve dormir em 
cama própria, “em 'aposento 
cujas janelas se encontrem 
abertas. Evite, apenas, a en 
trada de chuva e a ação di
reta dos raios de sol.

Não dê lavagens a seu fi
lho. V ia de regra, a prisão 
de ventre das crianças se 
corrige com uma modifica
ção do regime alimentar e 
pela educação. Habitue a 
criança desde cedo a fazer 
suas necessidades em hora 
certa.

Não beije nem deixe nhT 
guém beijar seu filho. É o 
maior crime sujeitar um be
bê indefeso ao contágio de 
doenças gravíssimas, ;só pa 
ra satisfazer o afeto deso
rientado de um adulto. Des
de o primeiro mês, não dê 
de mamar a seu filho duran
te a noite. Entre as 21 horas 
e as 6 horas da manhã se
guinte, tanto a mãe como o 
filho têm direito ao repouso.

A alimentação regrada e 
em horas certas é a melhor 
garantia de saúde da crian
ça. Entre as horas marcadas 
para a refeição, não dê 
absolutamente nada ao bebê, 
a não ser água ou limonada, 
no tempo de calor. As crian
ças sofrem muito com o ca
lor. Não agasalha-las dema-

P o r t u g u e s a
siado diminui a transpiração 
e o seu sofrimento. E’ mais 
iácil uma criança iresfriar-se 
pelo contágio de adulto gri
pado do que por falta fle 
roupa. Não deixe de dar o 
banho diário a seu filho, 
com água tépica, à tempe
ratura da mão, a menos que 
o médico dê indicação em 
contrário Em vez de talco, 
nas assaduras, é preferível 
proteger a pele untando-a 
com vaselina pura líquida.

No sétimo mês, a criança 
obtem grande beneficio da 
introdução gradativa da ali
mentação mista (caldo de 
cereais, caldo de legumes, 
sopas, banana prata, madura, 
amassada etc.). Com doze 
meses, a criança já pode 
comer de tudo, excluídos a- 
ponas os alimentos quentes 
e os temperos fortes.

Habitue seu filho a ador
mecer sozinho Cama limpa, 
fralda sêca, silêncio e es 
curo são o ambiente favorá 
vel ao sono infantil. Canti
gas de ninar e embalos de 
berço só serve para tirar o 
so88êgo aos meninos e aos 
pais.

Socorros de urgência
DESMAIO — Desapertar a 

roupa da vitima. Ventilar o 
ambiente ou levar o doente 
ao ar livre. E’ aconselhável 
manter o doente em posição 
horizontal, sem traveseiros- 
Aplicar-lhe compressas frias 
ou fazer lhe massagem com 
vinagre na testa.

o—o
DOR DE GARGANTA — 

Em principio, é aconselhá-

vel seguir a seguinte
prescrição: repouso 

absoluto, na ce ma, refeições 
leves e semi liquidas. Em ca
so de amigdalite aguda, a 
fim de diminuir a dor poder- 
se-ão engulir pedacinhos de 
gêlo.

o—o
CONVULSÕES DA INFAN 

CIA — Amparar a criança, 
colocando-a numa cama gran
de. Desaper ar a roupa. 0 
quarto deverá esta escuro. 
Banhos mornos, quase frios* 
de 10 a 15 minutos. Colocar 
compressas frias na cabeça

Manobras de respiração ar
tificial.

o—o
CA1MBRAS — Massagem 

com Alcool canforado ou 
bálsamo, repouso, torniquete 
para forçar a circulação ve
nosa nos músculos.

o—o
HEMORRAGIA NASAL — 

Mande o doente sen*.ar-se e 
inclinar a cabeça para trà6, 
pescoço desapertado, e res
pirar pela boca. Aplique-lhe 
compressas de água fria no 
nariz, apertando-lhe de vez 
em quando as narinas.

Dantas vai à Europa convencer Jânio: Quer 
C. Pinto para «união»

Rio - Depois do êxito da mis 
são diplomática em Portugal, 
o jornalista João Portela Ri
beiro Dantas, Diretor do «Diá 
rio de Noticias», resolveu lan
çar-se numa missão política: 
articular a candidatura do Go
vernador Carvalho Pinto, como 
fórmula de união nacional.

Como primeira etapa da sua 
missão o jornalista João Ribei
ro Dantas deverá seguir breve- 
mente para a Europa, a fim 
de encontrar se com o Deputa 
do Jânio Quadros a quem pe 
dirá que retire a sua candida 
tura em favor da união nacio
nal em tôrno do Governador 
paulista.
Informados os lideres

O jornalista João Dantas já 
comunicou o seu propósito aos 
lideres Carlos Lacerda e Ar
mando Falcão. Depois de con
vidá-lo* para uma visita à sua 
casa, o Sr. Dantas informou

também aos dois lideres da sua 
decisão de ir à Europ? ao en
contro do Sr. Jânio Quadros

Os dois lideres — da Opo
sição e do Govêrno — ouvi
ram atentamente a exposição 
do jornalista e depois lhe de
sejaram boa viagem.

A novidad foi comentada 
ontem à tarde na Câmara por 
representantes de todos os par
tidos.

Desconheçe
O Deputado Adauto Cardoso, 

da UDN carioca e advogado d::> 
jornalista J ão Dantas em al
guns processos que lhe fararra 
movidos pelo Marechal Henri
que Teixira Lott desconhecia 
até ontem qua quer gestão do 
diretor do «Diário da Noticias» 
naquele sentid >.

Em matéria de União Na 
cional — disse o Sr Adauto - 
eu n unca sou autor muito cota 
sultado

UMA OBRA- PARA GRANDES CARGA:
O NOVO
LP-331
chassis pesado para: 

CAMINHÃO  
CAVALO-M ECÂNICO  

BASCULANTE

^  L / 'X O aAJ 165 HP A 2.000 R.P.M.
Procure-nos para obter tõdas as especificações e detalhes para o máximo 
aproveitamento dêste notável caminhão.

CONCESSIONÁRIO AUTORIZADO:

I

I

I

I

Ru* Manoel T. de Castro, 156 - Fone 253 Caixa Postal, 27 
- End. Teleg. Vargas —  Lajes —  S. Catarina

I
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Peças Genuínas
Assistência e Serviço

Ofic na provisória fenuda uFbed)eral <lado do Serran0
Instalações em construção: Avenida Mal Floriano

............... .....  ! .

plano de funcionamentoConsultem o novo

Caminhoneias Peruas

Jipe 4 portas
com ou sem capota de aço

17-6-59 J LAGEANO ___________________

Com prazer apresentamos a nova linha VEMAG
DKW - SCANIA VABIS - MASSEY HARRIS - FEGURSON

Automovel S'-OAM Turismo 4 portas
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Caminhões de 10 e 12 ions.

SCANM-VAíjs

Tratores

i

REVENDEDORES AUiORIZADOS:
-  P A R A  -  

Lajes
S. Joaquim 

Urubicy 
Bom Retiro

Geral de Peças e Máquinas Ltda
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I t j ü i i s i i lÉ  a i l f i n p  do Petra 
—  leo o domados -  -

Rio — O Conselho Nacional 
do Petroleo reunido ontem, 
completou a discussão e apro
vou a redação final do Regu- 
mento das Emprêsas Distribui
doras de Petróleo e Derivados 
de Petróleo no Território Na
cional, que vinha estudando 
desde fevereiro.

O Regulamento consta de 15 
artigos dividido em vários i- 
tens. Será mandado a publi
cação na segunda feira e en
trará em vigor imediatamente.

Petrobras
O Regulamento autoriza a 

Petrobrás a participar da dis
tribuição de petróleo no Brasil 
e regulamenta o processo da

distribuição a nova- empresas 
que vieram a se habilitar. Pre
vê a distribuição de notas pe
los distribuidores a prazo para 
a apresentação de requerimen
tos de novos interessados, pra
zo para a distribuição das quo 
tas c para a revisão das quo
tas adicionais.

Embora o Regulamento es
tabeleça que possam participar 
da distribuição empresas de 
capi'ais estrangeiros e mistos 
prevê a propriedade para as 
empresas constituídas por ca
pitais exclusivamente nacionais

A parte final do regulamen
to é um conjunto de disposi 
ções transitórias válidas, apenas 
para o corrente ano.

P. D. C. apoia F. Ferrari
RIO, — Publica o «Jornal 

-do Brasil»: O Partido Demo
crata Cristão, em reunião do 
seu Diretório Nacional deci
diu renovar as credenciais 
ao seu Presidente, Deputado 
Queirós Filho, para os enten
dimentos com o Sr. Jânio 
Quadros, visando ao apòio 
do Partido à sua candidatu
ra ao Catete e pôs sua le
genda à disposição do Sr. 
Fernando Ferrari

Manifestou o PDC a sua 
simpatia peia candidatura do

Deputado Ferrari à Vice-Pre- 
sidencia, mas considerou que 
não se devia antecipar ao 
PTB quando o problema ain
da está situado na esfera 
trabilhista. Em todo o caso, 
o Sr. Fernando Ferrari ad
vertindo de que terá uma 
legenda à disposição se qui
ser disputar mesmo a Vice- 
Presidencia contra o PTB 
janguista. que já o destituiu 
da liderança da bancada e 
não hesitará em expulsá-lo 
da agremiação.

João Padilha e Senhora 

Viúv/a Bárbara Kracik Rosa
Participara aos pirantes e passois d3 suis 

relações o contrato de casamento de seus fi
lhos

NILSERY e ROGÉRIO 
ocorrido no dia 14 do corrente 

Lajes, íunho de 1959

Outras notas esportivas

Empataram Independente e Caçado- 
rense em dois ienlos

Zona, em jogo que finalizou 
empatado em 2 tentos.

Rudi e Benito marcaram 
os tentos do Caçadorense, ao 
passo que Feio e Nelson 
consignaram os tentos do

0 Populär em São 
Joaquim

O G. E. Popular do 
bairro do mesmo nome, 
está em adiantados en 
tendimentos para efetuar 
ura matcb amistoso no 
próximo domingo dia 21 
na vizinha cid ade de 

São Joaquim.

Independente.
Os dois quadros jogaram 

assim constituídos: Indepen
dente: Daniel, Eri e Wahn or 

Nelson e Waldir; 
Romeu, Feio, Alde- 

mir e Leonidas.
Caçadorense: Dormar, Nan 

delli e Bolivar; Pedro, Alcio-

ne e Geraldo; Marcos Rudi 
Benito, Pancera e Campor 
mani

Na arbitragem esteve o Sr. 
Luiz Simas com boa atua
ção.

A renda somou a apreciá
vel quantia de Cr$ 13.320,00.

a g u a r d e m
Dia 12 de Julho em nossa cidade:

S. C. Cruzeiro
(LOCAL)

X
Palestra Italia

(CURITIBA)

Na vizinha cidade de Cu 
ritibanos, Independente local 
e Caçadorense de Caçador, 
deram continuidade a pri 
meira rodada do turno da Ia Aloisio,

Agenor,

F a b r i c a  d e  C a i  
=  Santo Antonio =

SERRiL —  Município de Rio do Sul

-  F a lta is  É  Klar cal brasileiro -
Um produto de esmerada qualidade,

absolutamente isento de impurezas

Representante para Lajes: S f. Lirio Campos
Rua João de Castro, 525

J o a l h e r i a  WOLNY
DE

PAULO W O LN Y  BROER1NG
Jóias
relógios

canelas

Cristais e porcelanas
nacionais e exirangeiras

que Rua Marechal Deodoro 
n. 23

t*AJES — Sta. Catarina
í
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Cruzeiro
Foi disputado domingo a 

tarde no Estádio Municipal 
da Ponte Grande, o Torneio 
Estimulo da segunda divisão, 
que contou com a participa
ção do Cruzeiro, Fluminense, 
Nacional e Palmeiras.

Sagrou-se merecidamente 
campeão dessa competição, a 
equipe do S. C. Cruzeiro se
guida do Fluminense.

CORREIO L rEANO

Campeão
7a. Página

Torneio Estimulo
o C?uzei?eii0 jogo da tarde, ” \ruzeiro derrotou o p hi

r ~ K V t 0  s o ld e ™ !
Na L i ?  segunda fase. a segunda partida o Flu

minense e o Nacional empa
taram em 1 tento, c o m g o l
de Ze papa 0 Fluminense e 
Chicao para o Nacional. No 
entanto na cobrança de pe

nalidades maximas. o Flumi
nense eliminou o Nacional 
por 3 á 0, com conversões 
de Célio.

No jogo finalíssimo o Cru 
zeiro derrotou o Fluminense 
por 2 á 1, com gols de Rui 
e Deco para o estrelado e 
Miltinho (contra) para o Flu 
minense.

Os dois quadros da finalís
sima jogaram assim consti
tuídos: Cruzeiro: Claudio, Zé 
e Cadinhos; Miltinh >, Deco e 
Juba; Rui (Siqueira), Nige- 
mann, Dico (Rui mais tarde 
Francisco, Grilo »Dico) e Rai
mundo (Grilo .

Fluminense: Orival, Rober
to e Reni; Nené (Nicodemus)

Demerval e Ulisses; Caon," 
Celio, Zé, Farias e Nicode
mus (N'‘né .

Funcionaram como juizes 
do Torneio os Srs Èrvino 
Kober e Juarez Garbelottfo, 
todos com boas atuações.

\ renda da tarde de do
mingo foi de aproximadamen
te Cr$ 900, <)0

cional tio Joaplia Cic l i smo
Derrota de consequências funestas, sofreu o Interna 

cional domingo ultimo em Joaçaba ao ser abatido pelo 
Comercial pelo alto escore de 5 á 2, uma derrota tão elas- 
tica e que não estava no calculo dos colorados.

No primeiro periodo o Comercial já vencia por 2 á 1, 
e na segunda fase os seus gols surgiram devido a fraca 
stuação do improvisado arqueiro Alemão.

Tulio fez os dois gols dos lajeanos, e o Internacional 
alinhou a seguinte equipe: Alemão, Pedrinho e Aldori; Eus- 
talio, Gico e Lino; Plinio, Hamilton, Tulio, Negrinho e Me- 
legari.

Foi juiz desta pugna o Sr. Ivens Montenegro, com 
uma boa atuação,

Em mais uma promoção do 
Lajes Moto Clube, realizou-se, 
domingo mais uma Grande Fra 
va Ciclistica, movimentando 
nossos pedaladores. Concorre
ram nesta prova, ciclistas do 
Lajes Moto Clube e também 
os ciclistas mignon do Clube 
3 M .

Com a largada às 9,45, a 
prova teve aduração d 1,45 
minutos perfazendo os 20 kms 
cujo itinerário foi o seguinte: 
Praça João Costa, Rua Correia 
Pinto, Rua Fausto de Souza, 
Rua Quintino Bocaiuva, Praça

Em Caçador empate de 2 á 2
Em prélio ainda válido pela Ia Zona do Estadual, o 

Vasco da Gama, vice campeão da Liga Caçadorense de 
Futebol, empatou em 2 gols com o Juventus de Tangará,

Classificação da l,a zona
Com os resultados verificados domingo ultimo, pela 

primeira rodada do certame estadual referente á Ia zona, 
ficou sendo a seguinte a classificação dos clubes concor
rentes nesta chave:

»S
ordens, com tradição...

Jdanec da Jjavcura 
de<_sHinab(prau>. s/M.

Io Comercial
2° Independente, Caçadorense, Vasco da 

Gama e Juventus 
2o Internacional

0 pp

1 pp
2 pp

A PRÓXIMA RODADA DO 
ESTADUAL

A próxima rodada do certame estadual, referente á 
la zona, constará dos seguintes jogos: -

Em Lajes: Internacional x Vasco da Gama de Caçador 
Em Caçador: Caçadorense x Comercial de Joaça a 
Em Tangará: Juventus x Independente de Cuntibanos.

Dêrrotado o Juvetude 
em Urubbi

Preliando amistosamente 
domiugo a tarde na vizinha 
cidade de Urubici contra o 
Madureira locai, o Juventu 
de de nossa varzea foi der 
rotado por 1 á 0, após um 
jogo bastante movimentado. 
Na preliminar o Juventude 
derrotou o seu rival por 
lá  0.

Vidal Ramos, Rua Otacilio Cos 
ta, Rua Monte Castelo, Rua 
Santa Cruz, Rua Mal. Deodo- 
ro, e Praça João Costa.

Doze ciclistas se inscreveram 
sendo 4 do Clube Ciclistico 
3M, tendo como mentor o Rev- 
mo. Pe. Umberto Bragaglia, 
que certamente vibrou com a 
brilhante atuação de seus pu
pilos, conquistando respectiva- 
mentj os 3o e 4o lugares.

Na atuação individual dos 
ciclistas, vamos analizar pri 
meiramente, a atuação de 
Wanderley Miranda, que em 
bonito “ sprinter”, a partir do 
Café Brasil, na esquina da 
Praça João Costa, com a Rua 
Cel. Cordova, conseguiu ultra
passar seu antagonista, que pa
ra o não menos merecedor de 
elogios que é o ciclista Silva- 
no dos Santos. Mirandinha, tem 
melhorado cada vez mais em 
suas atuações. Silvano dos San
tos que na ultima hora cedeu 
os lauréis da vitória a Miran
dinha, também é articulista 
que em cada atuação em nos 
sas pistas melhora sensivel
mente. Vamos agora, comentar 
a atuação em nossas pistas me
lhora sensivelmente. Vamos a- 
gora, comentar a atuação bri
lhante dos ciclistas mignom 
do Clube 3M: —  João Correia 
da Silva, impressionou viva
mente « assistência, quando 
na primeira volta, ultrapassa
va a linha de chegada em pri 
meiro lugar. A partir da 2a‘ 
volta, colocou-se em 4o lugar 
até a sexta volta, lugar que o- 
cupou até uma só vez, para na 
7 volta classificar-se em 3o e 
dali chegar ao fim. Pedro Pau
lo da Silva, do clube 3M tam
bém teve uma bonita atuação, 
levando para seu clube a quar
ta colocação. Sálvio dos San

tos, do Lajes Moto Clube, que 
na prova anterior classifico1: se 
em lo  lugar, foi infeliz e teve 
Sua máquina partida na 6 • vol
ta perdendo toda a chance de 
colocação, tendo no en auto a- 
pós de trocar de bicicleta, se 
recuperado e conseguir o :>a 
classificação

Como tínhamos anunciado, 
a prova não foi irradiada, pOr 
achar-se a W-3, emissora dos 
esportes, em reparos. Não obs
tante. a prova, teve regular 
assistência, o que vem o >var 
que o ciclismo em Lajes, ca 
minha a passos largos da equi
pe do Lajes Moto Clube, os 
melhores colocados, certamente 
estarão em Florianópolis no 
próximo dia 28 de'edendo as 
cores de Lajes. João Correia da 
Silva e Pedro Paulo da Silva, 
equipe do 3M certamente tam
bém serão os escolhidos para 
irem a FlorianopoliS e pela 
vez primeira concorrer, em no
me de seu clube, em provas 
intermunicipais.

Forem os seguintes os ciclis
tas que se inscreveram na pro
va de domingo, com os res
pectivos números de corrida:

31 —  Silvano dos Santos — 
21 — Jacy da Cruz —  9 — 
Alaor Cordova - 4 -  Sérgio 
Plachi - 11 Osny Correia - 
23 - Wanderley Miranda - 2 - 
Amado Pereira - 19 Mário Xa
vier - 22 Pedro Paulo Silva - 
João Correia da Silva 18 - Jo
sé Jair Carlon — 43 —  Salvio 
dos Santos

Edição de hoje 8 
páginas

C a m i n h ã o  F N M  f l m e l h o r
Dist. Rodo Veículos Ltda. —  Itajai

Representante em Lages ___

P l á t a n o  l e n z i .1 .
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ULTIMA PAC-INA

f oecessirio
Escreve: Névio Fernandes

Á vários mêses atráz, o Ministério da Educação e Cul 
tura, estava propenso a introluzir profundas reformas no 
ensiuo do curso primário, atravéz de um plano mais aces
sível entre o professor e o aluno.

Hoje decorridos alguns mêses, nenhuma providência 
foi tomada a respeito e com isto o atual ensino primário 
está a reclamar várias alterações em seu método.

Tâo confuso está o ensino do curso primário, que 
chegamos a duvidar mais da insuficiência dos professores 
do que propriamente da atuação dos alunos.

Êstes se colocam num plano de absoluta ignorância 
dos ensinamentos recebidos em aula, mas de uma ignorância 
natural, proveniente da displicência de determinados mes
tres, ficando a criança num marasmo, como que perdida 
ante uma multidão.

Estamos situados numa época de plena evolução, a 
criança já nasce subdesenvolvida com um espirito de au
to-visão, mas é necessário incutir-lhe o ensino ao modo 
mais cômodo, para que o mesmo seja absorvido mais fa
cilmente, sem experimentar as naturais dificuldades.

Um ensino mais racional e objetivo, incute facilmente 
na mente da criança, que assim verá pela frente horizon
tes mais propícios, para enfrentar os posteriores cursos 
secundários e superiores

O aluno de hoje (estamos nos referindo ao aluno ini
ciante de curso primário), fica tão aturdido ante ás obscu
ras lições recebidas em aula, que ao chegar em casa es 
quece se complet3mente daquilo que lhe foi ministrado, nu
ma demonstração de que nada aprendeu.

Não vamos com isto, culpar os mestres por êstes a- 
contecimentOB anormais na vida do aluno, porque os mes
mos estão seguindo um método que lhes vêm de órgãos 
superiores a que estão subordinados, mas solicitaríamos 
que êstes mestres procuiassem facilitar ao máximo aos alu
nos, sendo mais serenos em suas observações, porque es
tariam trabalhando em conjunto com os mesmos, tornan
do se um bloco unificado, que reais benefícios trariam não 
só a êles, mas princípalmente aos alunos.

Isto viria dificultar ao máximo aos senhores pais dos 
alunos, na isenção de financiar á professores particula
res, a ministração de lições mais adequadas a seus filhos.

Felismente, como as esperanças são as últimas que 
falecem, vamos aguardar um pronunciamento futuro do Mi
nistério da Educação e Cultura nesta dificil questão do 
ensino primário e suas reformas básicas.

bébé, fuma e é "profeta”
No próximo dia 21 com 

pletará 10õ anos, Profeta Je
remias, sacristão da Igreja 
de Santa Efigêma e Santo 
Elesbão, à rua da Alfândega, 
no Rio de Janeiro.

Nasceu em Salvador, na 
Bahia, no bairro Santo An
tônio Além do Carmo. Seus 
pais viveram muito: José 
Profeta de Araújo falecido 
aos 128 anos e Ana Profeta 
de Araújo, aos 116 anos. 
Eram escravos, mas quando 
o filho nasceu, estavam li 
vres.

João não chegou a conhe 
cer seus avós maternos, mas 
os avós paternos, muitas vê- 
zes brincaram com êle. O 
avô morreu aos 134 anos, e 
a avó, aos 132. João Profeta 
Jeremias não deixa filhos, 
apesar de ter se casado com 
Alzira Profeta de Araújo, 
com quem viveu 37 anos.

João Profeta foi marinhei
ro desde 187Ü, quando in
gressou como aprendiz. Via-

Dr. Ernani 
Rosa

Seguirá amanhã para Flo
rianópolis, o Dr. Ernani Ro
sa, presidente da Associação 
Comerciai de Lajes e do Sin
dicato do Comercio Varegis- 
ta da Região Serrana, para 
entrar em entendimentos com 
o Exmo. Sr Governador do 
Estado, no sentido de conse 
guir do mesmo, o afastamen
to da comissão fiscal que se 
encontra nesta cidade fisca 
lizando os contribuintes 
que impetraram mandado de 
segurança contra a lei que 
criou a Taxa de Investimen
tos. Ao Dr. Ernani Rosa de 
sejamos feliz estada na ca
pital do Estado.

A P R O V E I T E M !
Correrá no próximo dia 24 (Festa de 

São João), peia Loteria Federal

—  P

jou muito, esteve na Italja, 
onde sofreu uma decepção, 
os companheiros foram ver 
o Papa Leão XIII mas ele 
ficou na enfermaria, com fe
bre.

Participou da revolta dos 
marinheiros, a chamada «re 
volta da chibata», chefiada 
por João Cândido.

Ainda come pimenta, n&« 
dispensa o cigarro e ng,, 
dorme antes de tomar niua 
«caninha». Considera as nu- 
lheres de hoje mais v o l
veis do que as de outroca 
Seu grande receio é mt) 
atingir a idade do avô (134 
anos., ou pelo menos a dô 
pai *128 anos).

n o i v a d o
Contrataram casamento no 

dia 14 do corrente, 0 distinto 
jovem Rogério Kracik Rosa, 
correto funcionário da firma 
Geral de Peças e Maquinas 
Ltda. filho da viuva d. Bár
bara Kracik Rosa, com a

gentil srta, Nilsery Palilha 
filha do Sr. e Sra. João Pa- 
dilha.

Aos esperançosos noivqg 
enviamos as nossas felicita
ções.

ALA M OÇA DO PSD DESMENTE
A Ala Moça do Partido So- aut0rizado 0 lançamento de 

ciai Democrático desmentiu sua candidatura, mesmo sem 
categoricamente as noticias 0 ap0j0 oficial do partido 
veiculadas, no sentido de maj0ritario 
que 0 Marechal Lott teria

Progresso sem cultura é semeadura 
sem colheita. A  Associação Comercial de 
Lages, concita a todos os cidadãos a co
operar para o progresso cultural de Lages, 
na criação de uma escola superior, pres
tigiando o movimento da Associação Ca
tarinense de Cultura.

1!
Em beneíicio da Sociedade Lajeana

Necessitados
de Assistência aos

Aproveitem a adquirir os últimos biihetes, enquanto é tem 
po, para evitar atropelos de ultima hora

V. S. comprando um bilhete poderá tornar-se proprietário do 
mais luxuoso automovel dos últimos tempos, e ainda estará contri
buindo com sua parcela para abrigar os menos favorecidos pela 
sorte dando com este gesto sua contribuição para a SLAN.

Concurso Sinhá Moça
A sociedade lajeana estará em grandes atividades no 

proximo mês de Julho, com a realização de um inédito 
concurso, denominado “Sinhá Moça", 0 qual terá por local 
0 veterano Clube lo de julho.

, Este monumental festival, cuja renda será revertida 
em beneficio do Hospital Infantil da Sociedade Seara do 
Bem, terá como patronesse de honra a exma. sra. d. Neuza 
Araújo, digna consorte do Coronel Antonio Andrade de A- 
raujo, Comandante do 2o Batalhão Rodoviário.

Estão inscritas diversas senhoritas de nossa socieda
de, bem como representantes de Curitiba, Ponta Grossa e 
Joaçaba, num concurso, que por suas características pre 
tende superar aos de outros gêneros, anteriormente reali
zados na Princesa da Serra.

É a seguinte a nominata das candidatas.
Srta. Ana Maria — Filha do Sr. e Sra. Coronel Anto* 

ruo Andrade de Araújo — Lajes
Srta. Alice Helena - Filha do Sr. e Sra. General Nelson Re

belo de Queiroz — Comandante da 5a Região Mili-
„ r» , tar Curitiba

Paraguaçu Morais - ” do Sr. e Sra Rubens Pereira Mo-
„ rr. • í 01 . .. rais Ponta Grossa

Terezinha Silva ” » Álvaro Tolentino da Silva - Jo
o p a Kd

r ír Í ep lempandeS ' » " Po"gy Fernandes - Joaçaba Cora Gomes - ........... Omar .Gomes
* Suzana Nerbass - ...........  Mauro Nerbass
., Julmha Lucena - ........... . Mario Lucena

Mana do Carmo- * ........ Mario Grassiotin
Mana da Graça - ............ Tenente João Nepomuceno No-

" Arminha Souto Maior - ...........  Ten. Cel. J o sé 'T fo u to
„ , Maior
„ ti 1 arlinhos Sell 
.. ” ” Henrique Fiúza

’’ Mauro Rodolfo 
;; ;; Oscar Lenzi 

M ’t ’t João Vieira
Aderbal Neves

Mana Aparecida Sampaio - >’ •’ ’^W alcteck Aurélio Sam-

” Laurete Sell 
Vera Maria 
Zulma Rodolfo 
Mareia Lenzi 

" Ionílda Vieira 
Lia Neves 

’’ Noilves Araldi

Adquira ainda hoje seu bilhete e participe deste sensacional 
sorteio com o MAIOR PRÊMIO ja visto

: - y : t i  ti-ttm i - .......u js  -u i v  r - e

Neice V. Oliveira - 
” Doris Borges 
” Ivete Morei 
’’ Claudete Vieira

^ -.-ac is........r t tBL-aium  itn jii!".nrrou im M ir- . . r w r . . .  íuá M . i r í l e n e  \  <i T g  <1S

'M íSK5RT’ Terezinha Daum

_ 'I »• ly

a- gg?-' era -_l

' Erotides Oliveira 
Roraulo Borges 
Ricardo Morei 
Leandro Vieira 
Mario Vargas 

” ” Joel Daum

paio
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