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Trabalhismo em
Eleições Municipais a 30 de Agosto

A 30 de agosto próximo se-1elaborari A -
rão realizadas eleições munici- ' partido ^  re,atório' 0 benef -iária lo segurado Pedn. (ÜSpOStO a  p re sta r  UD1 Ser

Es- í dirigentes uTa ^ c u ía r “ ^ ™ !  ? ? -H gA S Ív iÇ ' * é d e s a g rá d a v e l O

O marechal Teixeira cavei. 
Fone 397 Lott recebeu, no seu ga

binete, um grupo de re
pórteres credenciados na 
Câmara dos ; Deputados.

[Na ocasião interpelado 
[como receberão resulta
d o  da reunião do -Dire
tório Nacional do PSD, 
com a presença dos seus 

! parlamentares, declarou 
o seguinte:

— Depois que se está

tado. Seguindo o principio es -1 U,na circular espe-
tabeDcido na Convenção Re- ™  - 0 ° s qu ‘̂sitos 
gional do partido, serão lança
dos tanto quanto possível can 
didatos próprios em cada mu
nicípio que se ferir o pleito 
de agosto.

Sómente em última análise 
é que será admitida as alian
ças com outros partidos, e 
neste caso será obrigatória a 
homologação da Executiva Re
gional. Recomendamos aos Di
retórios interessados

ptpr ■ . m ... que o
r t n  interessa sabor.

Incentiva se, também, um 
melhor entrosamcnto entre os 
dirigentes administrativos de 
orgãos pol ticamonte subardi- 
nados ao PTB

IAPETC paga 103 mil 
cruzairos a um bana- 

íiciáào
Na presença do deputado 

Evilásio Caon líder do PTB
, . ,. . ’ q,,e en~ na Assembléia Legislativa, o
trem de imediato em contacto Delegado Regional do IAPETC,

Regional, s o d  caaa caso espe 
cificamente afim de melhor 
capacitar o partido do movi
mento de ação que ficará cir
cunscrita o nome lo Partido 
Trabalhista.

Comissão Executiva companheiro Qücc Caldas, efe- 
, sob cad . caso espe- tuou o pagamento, de uma só

vez, de 106 mil cruzeiros á

O processo tramitou
Delegacia d , I.lPE rC  p.,,""'? 0 P ,
anos, e só agora foi despa- 1 IHUhO lOllgO. E
chado.

Boletim Mensal do PTB

de espera 
como o

quex sucede com a tropa 
que vai fazer um ataque: 
está anciosa para entrar

Recebemos e agradecemos o gjjj luta  
Boletim Mensal nu 1 do Par
tido Trabalhista Brasileiro, P e t r o b r a s  in tO C J V e l  
urgão que divulga todas as aíi
vidades da Comissão Extcuti Outra pergunta feita ao 
va Regional, bem como outro* marechal Lott, na mes- 
assuntos de interesse do tra- ,Qa op o rtu n id ade , d isse
balhisma catarinense.

Este Boletim Mensal do PTB, 
tem como responsável o Jor

PTB quer saòar como 
vão os dir lentes 
administrativos

Em reunião conjunta da Exe
cutiva com os dirigentes de 
organismos administrativos Fe
deral, subordinados aos Minis
térios do Trabalho e da Agri
cultura, o deputado Doutel de 
Andrade solicitou de cada di 
rigente um relatório das suas 
reivindicações na esfera políti- 
ca-admistrativa, como também, 
das suas possibilidades de aju 
darem a legenda trabalhista.

Afim de melhor orientar a

as
suas

«duns com t r a d i f è o  •••

dRanec da Xavcura 
(h  - Hinos CcraiA. <
#"l ° Qú« conhece todo O ft'Otil

respeito à política petro 
lífera brasileira, assunto 
objeto de debates em 

nalista Pedro Dittrich Junior, [ váfioS CÍrculOS. O minis- 
residente na capital do Estado. £ro Guerra assim ma-
----------------------------------! nifestou o seu pensamen

to sôbre a matéria:
-  A unica política pe

trolífera que interessa ao 
Brasil é aquela até ago
ra fixada e que está de
lineada no princípio de 
que a Petrobras é into-

0  possível reatamento tou-se de um emissário
das relações comerciais 
com a Rússia não tra
rá quaisquer modificaçõ
es à atual política eco
nômica do Brasil em re
lação aos Estados Uni
dos, e em especial, ao 
Fundo Monetário Intarna- 
cional, foi o que afirmou 
informante do Ministério 
das Relações Exteriores.

Segundo a mesma fon 
te, não passam de espe
culações as noticias de 
que o Itamarati estaria 
estudando uma mudança 
radical nas suas relações 
econômicas com os Es
tados Unidos.

F M I
Foram apenas suspen

sas as negociações com 
o FMI. Na época, cogi-

especial aos Estados U- 
nidos, para resolver o 
problema do empréstimo 
mas logo compreendeu- 
se que seria melhor en
viar uma pessoa que pu
desse ser ao mesmo tem
po Embaixador do Brasil. 
Escolhido para o cargo, 
o Sr. Válter Moreira Sa
les relutou muito antes 
de aceitá-lo.

Assistam no dia 12 
do corrente:
S. C. Cruzeiro

(LOCAL)
X

Palestra Italia
DE CURITIBA

Companheiro de chapa
O marechal Lott não 

quis opinar sôbre seu 
possível companheiro de 
chapa. Considerou que a 
matéria, da escolha de 
um candidato à vice-pre- 
sidencia pela sua impor
tância, somente poderia 
ser objeto de delibera
ções dos partidos que 
dão apoio ao seu nome.

Desenvolvimento co
Nordeste

No decorrer da pales
tra, o candidato do PSD 
á presidência da Repú 
lica foi solicitado a ma
nifestar-se sôbre a situa
ção brasileira e, então a- 
bordou a queslão do de
senvolvimento do país. A 
proposito, examinando a 
posição do Nordeste, de
clarou que conhecia o 
problema muito bem, pe
los estudos que fizera a 
respeito. E concluiu di
zendo que a matéria era 
daquelas que devia re 
ceber a contribuição de 
todos os brasileiros, a 
fim de que desapareces
se o desenvolvimento de 
areas dentro do nosso 
próprio território.

63 Aniversario do Clube 1' de Julho
Hoje o Veterano Clube I o de Julho, está com

pletando o seu 63- aniversario de fundação uma 
efemeride de grande ressonância dentro de nossa 
sociedade, pois o Clube I o de Julho é a mais an
tiga sociedade recreativa de nossa cidade.

Para comemorar estas festividades, varias so
lenidades estão marcadas para o proximo sábado, 
com a realização de um grande baile que será a- 
brilbantado pelo famoso conjunto Ravena. Nessa 
mesma ocasião será efetivado um grandioso schow, 
com a presença de Francisco Carlos, o Rei do 
Radio brasileiro.

A UDN não marcou a data
O Deputado Magalhães Pinto, Presidente da União 

Democrática Nacional ainda não anunciou a data do lança
mento da candidatura do Sr. Janio Quadros á Presidência 
da Republica, isto porque inicialmente terá que ouvir cs 
seus companheiros, e em seguida convocar o Diretorio 
Nacional, para recomendar à Convençl > Nacional o nome 
do candidato à Presidente da Republica.

P O Í 5T O  I P I R A N G A
ftnrnnirfl om funcionamento na Avenida Marechal Floriane, proximo a Firma Battistella, o Posto 
encontra em ^  Gasohna Ipiranga, o lo no genero em Santa Catarina

m oontos melhor
Dá 20o /o  a mais no rendimento do mot .r de seu carro_______________________________
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SERRIL — Município de Rio do Sul

icanles do melhor
Um produto de esmerada qualidade,

absolutamente isento de impurezas

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

os Estados Unidos
Informa-se que o Brasil entrará dentro de 

breves di^s, em negociações diretas com o Go- 
vêrno dos Estados Unidos, não apenas no tocan
te aos problemas decorrentes das dificuldades 
apresentadas pelos técnicos do Fundo Monetário 
Internacional, mas também ao que concerne urna 
restruturação política geral dos Estados Unidos e 
Brasil. Adiante o Governo acentuará que neda 
hora se está definindo a existência ou não do 
Panamericanismo e o prosseguimento da operação 
panamericana.

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.

ALTA QUALIDADE  
E D IS T IN Ç Ã O

R E N N E R
a boa roupa ponto por ponto

A roupa RENNER tem tudo que V. deseja: Belos padrões talhp 
demo e a tradicional m iR A R ir.m in i?  d p W 1’ iamederno e a tradicional DURABILIDADE RENNER.

Casa RENNER Dispõe, ainda, de variado sortimento de camisas sports calças snorts .
dos, chapéus. ’ v p lS) caiça-

RENNER -

W  A BOA «O U P*

mo

QUALIDADE E DISTINÇÃO

veste o cavalheiro dos pés à cabeça com o máximo de qualidade e distinção!
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Nordeste já conta com quase seten
ta educandários gratuitos

Rio (Agencia Nacional) — O 
Nordeste já conta com uma 
rêde de Sessenta e seteestbbe- 
cimentos da Campanha Nacio
nal de Educandários Gratuitos, 
beneficiando a vários mil jo
vens pobres com os cursos de 
grau médio.

Em Alagoas temos o maior 
numero de estabelecimentos: 
vinte e nove compreendendo 
dezenove ginásios, uma escola 
comercial, sete técnicos de 
comercio e duas normais. O 
segundo Estado pela ordem é o 
de Pernambuco, berço da Cam
panha, com dezenove entida
des, entre as quais a primeira 
fundada: o Ginásio Castro A l
ves. Dezessete destas unidades 
são ginásios havendo também 
uma escola de comércio e uma 
escola normal. Nos outros Es
tados, a relação oficial indica 
os seguintes dados: Sergipe, se
te; Piaui e Rio Grande do Nor 
te. quatro em cada um; Paraí
ba, três e Ceará um

Em quase todas estas unida

des da Federação já chegou a 
noticia do lançamento da ope
ração ensino médio gratuito, 
de modo que começaremos, 
dentro em breve, uma ampla 
campanha de esclarecimento 
nas mesmas, no modo da que 
estamos fazendo no Distrito 
Federal, onde nossa meta, pa
ra o ano letivo de 1960 é o de 
organizar classes que possam 
matricular no mínimo, quinze 
mil jovens desprovidos de re
cursos financeiros para o cus
teio de sua educação secundá
ria. Todos os cálculos referen
tes ao caso do Distrito Fede
ral já estão sendo representa
dos às autoridades federais e 
municipais, no caso, o ministro 
Clóvis Salgado e o prefeito Sá 
Freitas Alvim, segundo nossas 
previsões, para a efetivação da 
matricula de 15 mil novos a 
nos, sem responsabilidade fi
nanceira por parte dos mes
mos, custaria 76 milhões de 
cruzeiros, divididos entre as do 
tações do Ministério da Educa

ção e Cultura, através do Fun
do Nacional do Ensino Médio 
(40,3 milhões) da Prefeitura do 
Distrito Federal 18 milhões: e 
da verba orçamentária consig
nada, anualmente à Campanha 
Nacional de Educandários Gra
tuitas, a base de sessenta mil 
cruzeiros, tomando 16 milhões 
em 1960 declarou o prof. Feli
pe Tiago Gomes. Para o inte 
rior, principalmente o Nordes
te para o qual o Governo vol
ta suas vistas em uma opera
ção" economica de larga pro
fundidade, a CNEG também es 
tudará os meios de apresentar 
uma colaboração no plano edu
cacional.

Não dê esmola con
tribua para a SLAN

A Associação Pernambu
cana de Municípios tem a 
satisfação de levar ao conhe
cimento dos Prefeitos,
readores, Autoridades, Técm 
cos e Municipalistas de todo 
o Brasil que já foram ela 
borados o Ternário e Regi
mento Interno do V Con
gresso Nacional de Municí
pios a ser realizado de 1 a 
8 de dezembro, do corrente 
ano, na cidade do Recife.

A Comissão Nacional Or
ganizadora do Conclave do 
Recife está desenvolvendo 
ingentes esforços no sentido 
da máxima divulgação pos
sível desses dois documentos 
básicos do V Congresso de 
Municípios.

Torna-se, portanto, indis
pensável que as Prefeituras, 
as Câmaras de Vereadores, 
as Associações Regionais de

Municipios e os Líderes do 
Movimento Municipalista, por 
sua vez, redistribuam e di
vulguem, no limite das res
pectivas possibilidades, esses 
documentos, nos quais estão 
consubstanciados os proble
mas fundamentais dos Muni- 
cipios. Nesta oportunidade a 
Associação Pernambucana 
de Municipios considera 
absolutamente necessário que 
os Órgãos Governamentais, 
as Instituições Educativas e 
Culturais, as Associações 
Rurais, os Sindicatos, em re
sumo, tôda a Nação Brasilei
ra no que ela tem de mais 
representativo, promova uma 
mobilização dos seus valores 
e figuras exponenciais em 
tôrno dos referidos proble
mas fundamentais de resto, 
magistralmente condensados 
no Ternário do V Congresso.

Brasil em negociações com
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Coelho também dá lu 
cro

Criar coelhos é um traba
lho íacil e lucrativo.

08 coelhos fornecem car
ne saborosa, peles para ca
sacos, pelos para fabricar 
chapéus e bom esterco para 
hortas.

A criação de coelhos não 
exige grande espaço. Um 
qaintal é suficiente. O coe
lho não faz barulho e nâo in- 
oomoda os vizinhos.

Uma só coelha produz até 
quarenta quilos de carne 
por ano e duas dúzias de 
pele.

Comece sua
também

coelhos ê sieT eiS!?5«0 de I í “? lugar 8êco- sombreado, a- 
lhos. g estes conse- brigado do vento sul.

A coelheira deve ficar com

lucro
Faça uma coelheira

A coelheira é uma gaiola 
nmde 8e ,cria c°elbos. gFaca
?Sa A n ííeÍrf  8imples e ba-
8ohr.BA^ ° Veite para i8t«  as sobras de madeira.

A coelheira deve ter:
™ centímetros de frente
80 centímetros de fundo
60 centímetros de altura
°  Piso é feito de tela de

arame ou de varas de bambú
A frente é de tela de arame.

Coloque a coelheira num
cantinho do quintal Escolha

a frente para o lado que o 
sol nasce e a um metro de 
altura do chão.

Raças
Existem diversas raças de 

coelhos. As mais conhecidas 
são Azul de Viéna, Chinchi- 
la e Coelhos Brancos Comuns

Comece sua criação com 
coelhos sadios e de boa pro
cedência. Separe os machos 
das fêmeas.

Alimentação
A alimentação do coelho 

deve ser variada, limpa e de

boa qualidade.
Colha navéspera os capins 

couve, repolho, alface, alfafa, 
trevo, seja, outros feijões e 
rama de batata doce. Deixe 
as forragens marcharem e 
dê à vontade.

As forragens frescas cau
sam desinteria e podem ma
tar os coelhos novos.

Alem do trato verde dê ra
ções, farelo, milho, quirera,, 
batata doce, cenoura, nabo 
beterraba, feno de alfafa, fe
no de soja e feno de trevo.

Dê sal a vontade e água 
limpa todos os dias.

Dê maior quantidade de a-

limento à tardinha. O coe lh 
come mais à noite. 

Higiene
E mais facil evitar as doen

ças, do que combatê-las. Por 
isso a higiene é muito impor
tante para que você tenha 
sucesso na criação de coe
lhos .

Limpe a coelheiras todos 
os dias. Jogue fora os restés 
de alimento. Alimentos úmi
dos e bolorados causam di 
arréa.

Lave os bebedouros todos 
os dias e ponha água fresca.

Lave a coelheira com água 
de creolina, uma vez por mêg.

Acasalamento

Comércio de Automóveis João Buaiim S/A.
Hua Marechal Deodoro. 305 -  Tel. 295 -  UUES -LSan .a Catarina

FERRAMENTAS ESPECIAIS!
O* mecânico* do* Revendedores 
Ford dispõem de ferramentas e 
equipamentos fabricado* especial- 
mente para garantir o máximo de 
perfeição a cada serviço do seu 
Ford, em muito menos tempo I

ETODOS APROVADOS!
i Ravandédor Ford trabalha com 
a mrunoi métodos adotado» pe- 
i Fabrica,« tem aailaténcla con*- 
inte dos técnicos da Ford. Por 
iso, nâo precisa "adivinhar” o 
ue deve aer feito em aeu Ford.

PEÇAS FORD LEGITIMAS!
Os Revendedores Ford têm Peçes 
Ford Legitimas... submetidas a 
rigorosos testes de precis&o na 
Fábrica Ford, tal como se fóssem 
as peças de seu novo automóvel 
ou caminhão.

le ve  seu Ford a  um

Revendedor FORD
OARANTIA DE BOM SERVIÇO!

M ecânicos treinados na Fábrica garantem

para seu Ford ! 
— g r i n r  t f "

—«

É o mesmo que levar seu Ford à própria Fábrica!
Os mecânicos dos Revendedores Ford têm cursos especiais da 
Escola Ford! Conhecem peça por peça todo veiculo Ford. 
Determinam rapidamente as causas de quaisquer desarranjos e as 
corrigem com segurança, sem perda de tempo. Para V. isso quer 
dizer: serviço bem feito e um mínimo de despesa de mão-de-obra!

Com sete ou oito meses as 
, fêmeas já entram em oito e 
í podem ser cobertas.

AJjfêmea está em cio quan- 
j do fica inquieta, procura pas
sar para a gaiola do macho 
e se estende no piso da co- 

I elheira com a cola levanta- 
! da. Então é hora de leva-la 
i para a coelheira do macho,
| Deixe-os juntos até a fêmea 
ser coberta. Separe outra vez

Trinta dias depois do aca
salamento. nascem os filhotes.

Desmame os coelhinhos aos 
dois meses de idade. Crie 
todos juntos até quatro me
ses. < om esta idade separe 
os machos das fêmeas.
A carne de coelho é 
muito bom alimento

A carne de coelho é mui
to nutritiva e de grande im
portância para a nossa ali
mentação.

Seu valor como alimento é 
superior a todas as outras 
carnes. É rica em proteínas, 
sais minerais e de facil di
gestão. Ê também boa dieta 
para doentes.

A carne de coelho bem pre
parada é macia e saborosa. 
O coelho pode ser assado in
teiro ou em pedaços.

Há muitas maneiras de pre
parar o coelho.

Experimente o coelho as 
sado! É delicioso!

Coelho assado
Deixe a carne num lugar 

fresco e ventilado, ou numa 
vasilha com água fria para 
esfriar.

Depois de duas horas lave 
a carne e enxugue com um 
pano limpo. A carne está 
pronta para ser temperada.

1 — Prepare uma vinha 
d’alhe com: vinagre, folhas de 
louro, cravos, casca de limão 
pimenta, sal e alho.

2 — Corte o coelho sepa
rando o lombo e as coxas 
trazeiras.

3 — Deixe na vinha d'alho 
durante um dia ou mais 
(quanto mais tempo, mais 
gostoso ficará:

4 — Depois da carne bem 
curtida tire da vinha d’alho 
e cubra com algumas fatias 
de toucinho.

5 — Coloque numa caça
rola de barro ou vidro (pi- 
rex) e despeje a vinha (Fa
lho por cima.

6 - A caçarola deve ser 
bem tapada, para que o va
por não escape

7 — Leve ao forno quente 
para assar.
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Automove I SEDA */l r urismo 4 portas

lipe 4 porias
• r 1

com ou sem capota de aço

Caminhonetas Perua

Peças Genuínas

Assistência e Serviço

Oficina provisória Estrada^ Federal (lado do Serrano 

Instalações em construção: Avenida M a l Floriano

Consultem o novo plano de fonci
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Pioneira da indústria auto
mobilística na America

Latina

Motores ‘Motal’ 
Diesel de 5 -  e

12 H. P.
t

Tratores

REVENDEDORES AUTORIZADOS:
- P A R A  -

L a j e s
S. Joaquim 

Urubicy 
Bom Retiro

Geral de Péças e Maquinas Lida
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Em crescimento constante 
a produção Brasileira 

de Petróleo
Expande-se a produção de derivados — O 

que as estatísticas revelam
Rio, (Agência Nacional)

A produção brasileira de pe 
tróleo bruto registrou no úl
timo quinquênio um aumen
to de cêrca de 20 vezes. 
De 992.409 barris extraídos 
em 1954, a quantidade se 
elevou a 18.922,738 barris 
em 1958. A notável expansão 
do volume fisico de nossa 
produção petrolífera pro 
cessou se através da dupli
cação virtualmente ininter
rupta e sistemática durante 
quatro anos, como se verá 
melhor em número redondos 
um milhão de barris em 
1954, dois milhões em 1955, 
quatro milhões em 1956 dez 
milhões em 1957 e dezenove 
milhões em 1958.

No mês de dezembro últi
mo a produção diária havia- 
se elevado a 62.252 barris, 
superando com larga mar
gem a média diária acusada 
no decorrer do ano passado 
(51.843 barris). Se se manti
ver sem solução de conti
nuidade o mesmo ritmo de 
crescimento anteri r por 
mais dois anos, isto é, se a 
extração de óleo bruto do 
brar em 1959, mantendo os 
100 barris diários e novamen
te dobrar em lv60, superan 
do os 200 mil barris diários, 
a produção nacional está 
tão próxima do nível de con
sumo que em 1961, nossa 
completa auto-suficiência es
tará definitiva mente resolvi 
da.

Quanto à produção de de 
rivados, as estatísticas coli
gidas pelo Conselho Nacio
nal de Petróleo permitem 
estimar que nossa produção 
em 1958 da ordem de 48 mi

lhões de barris, correspon
deu a aproximadamente 60% 
do 'consumo nacional (80 
milhões de barris). Todavia, 
alguns itens já produzidos 
em quantidades bastantes pa
ra cobrir totalmente a de
manda interna, como por 
exemplo o asfalto (810 mil 
barris) e os solventes (666 
mil barris) havendo outros 
com produção superior a 
dois terços da demanda, co
mo o gás liquefeito (2,4 mi
lhões de barris ou 80% do 
consumo), gasolinas A e B 
(22,6 milhões 'de barris ou 
72,4%) e óleo combustível 
(25,2) milhões de barris ou 
66,7%).

Importação de 
Trigo

A Comissão Consulti
va do Trigo, do minis
tério da Agricultura, es
tá pedindo a apresenta
ção de propósta de com
pra, pelas firmas impor
tadoras, interessadas na 
importação de 150 mil 
toneladas de trigo em 
grão norte-americano.

Este jornal circula 
as Quartas Feiras e
Sabados.

Quanto está custando

Rio — Na Comissão Espe
cial dc Mudança da Capital, 
o sr. Israel Pinheiro presi
dente da NOVACAP disse 
para cêrca de quarenta de
putados que o preço de Bra
sília, até agora, incluídas as 
despesas vinculadas aos po
deres públicos pode ser es
timado em 12 bilhões, mais 
Cr$ 3 bilhões de investimen
tos particulares. Segundo o 
presidente da NOVACAP, o 
íoteamento de Brasília atin
girá Cr$ 30 bilhões vendidos 
a prazo até agora Cr$ 2 bi
liões e 200 milhões de lotes 
o que levava a reiterar a 
tese de que a nova Capital é 
autofinanciável.

Negando que Brasília este
ja pesando no processo in
flacionário brasileiro, pois
que se construirá com a ver
ba de 30 bilhões de lotes o 
sr. Israel Pinheiro alinhou os 
seguintes dados aproximados 
prometendo que sem tardar 
rem terá à Câmara as cifras 
exatas: em 1958, incluindo
convênios com o D N E R e 
DNEF alé da rodovia Brasilia 
— Anápolis, a NOVACAP des
pendeu Cr$ 5 bilhões 494 mi
lhões. Os Institutos de Pre 
vidência até agora já gasta
ram Cr$ 700 milhões nos pri
meiro e segundo ano atingin
do Cr$ 1 bilhão no terceiro 
ano da construção. O Palácio 
da Alvorada custou Cr$ 425 
milhões 522 mil cruzeiros; o 
Hotel de Turismo Cr$ 285 mi
lhões 868 mil o Palácio do 
Planalto (para despachos pre
sidenciais), cêrca de Cr$ 500 
milhões; o Congresso Nacio 
nal custará cêrca de CrS 1 
bilhão e o Supremo Tribunal

Brasília
Federal, Cr$ 200 milhões Os 
Ministérios custarão Cr» 1 bi
lião e 3( 0 milhões.

Segundo os esclarecimen
tos do sr. Israel Pinheiro por 
conta dos loteamentos de 
Brasília a Novacap já lançou 
mão de um empréstimo es
trangeiro de 10 milhões de 
dólares (15 anos de prazo) e 
outro de Cr$ 4 bilhões no 
Banco do Brasil. Aos institu
tos, Caixas Econômicas e ou
tras instituições já foram ven
didos em dinheiro, CrS 600 
milhões em lotes.

Entre outras informações, 
disse o presidente da Nova 
cap que custará CrS 1 bilião

a barragem da Usina Eletri, 
ca de Brasilia, asegurando 
que ate abril de 1960, esta
rão prontos o Palácio da Al
vorada, o Congresso Nacio 
nal o Pálacio do Supremo 
Tribunal Federal os onze Mi
nistérios o Hotel de Turismo 
4 hotéis de turismo de três 
andares (companhias particu 
lares), serviços de água es
gotos, telefone eletricidade, 
oito escolas-classes 1 jardim 
de infancia uma esco a-par
que com capacidade para 
3.480 alunos e um centro dé 
ensino medio para 2.250 alu. 
nos, alem de estabelecimen
tos religiosos de ensino par
ticular.

Aniversariou
Sebastião Silva

Aniversariou no ultimo dia 30, o Sr. Sebastião 
Silva, o popular Poeira, responsável pela propa
ganda do rua da conceituada Casa Brasileira.

O aniversariante pelos seus dotes de homem 
ppto, foi muito cumprimentado naquela data.

Enviamos to Senhor Sebastião Silva votos de 
muitas felicid ides.

Para coroar a Priaceza da Serra, com 
um d .adem i de escola superior na pas
sagem do ,3u centenário a Associação 
Comercial \e  Lage?, apoia integralmen
te o movimento d i  Associação Catarinen
se de Cultura.

• /

UMA OBRA-
O  N O V O

PARA GRANDES CARGA:
LP-331
chassis pesado para: 

CAMINHÃO 

CAVALO-M ECÂNICO  
BASCULANTE

MERCE
165 HP A 2 .0 0 0  R p iv

Procure-nos paro obter tôdas as especificações e detalh« 
aproveitamento dêste notável caminhão. hes para °  m° x,mo

CONCESSIONÁRIO AUTORIZADO:

Rua Manoel T. de Castro, 156 
- End. Teleg Vargas •

IF  8 / 1 -
,n e  253 Caixa Postal, 27 
Lajes — s. Catarina
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CORREIO LAGE ANO

Facil vitória do Internaciona
Sobre o Juventus de Tangará

Partida de nivel técnico a 
penas regular, assistimos do 
mingo á tarde no Estádio 
Municipal da Ponte Grande, 
onde um Internacional ape
sar *de não desevolver uma 
atuação de gala, soube ven
cer com categoria a fraca

equipe do Juventus de Tan-
gcirá.

Esta por sua vez, se resu
me em dois ou trez elemen
tos, sendo que os demais não 
atuariam aqui em Lajes nem 
em clubes da segunda divi
são.

Vitoria ias mais significa
tivas conquistou o S.C. Cru
zeiro domingo cedo no Es
tádio Municipal da Ponte 
Grande, ao sobrepujar a for 
tissima representação do La
ges F.C. por 2 à 1, numa 
vitoria de grandes méritos 
para os estrelados.

No primeiro tempo o cote
jo estava empatado em 1 
tento, com gols assinalados 
por intermédio de Grilo para 
o Cruzeiro aos 2’ e Magessi 
para o Lages aos 35'.

No periodo complementar 
somente um gol foi assina
lado, e este surgiu para o 
estrelado aos 13’ por inter

médio do centro medio De
co.

O quadro vencedor jogou 
assim constituído; Ozair 
(Cláudio) mais tarde Ozair 
Zé e Carlinhos; Nelson (Ju 
liãq), Tenebre (Deco) e Juba 
(Tenebre); Grilo, Nigemann, 
Rui, Dico e Raimundo.

Merecem destaques espe
ciais no Cruzeiro: Ozair, Zé, 
Tenebre, Deco, Nigemann e 
Dico, equanto que no Lajes 
sobressairam-se as figuras 
de Florisvaldo, Dadá e Nel 
son.

Na arbitragem esteve o Sr. 
Inácio de Oliveira com uma 
regular atuação

No primeiro tempo o Inter
nacional vencia por 3 á 0, 
com gols de Negrinho aos 2’ , i 
Johan aos 39’ e novamente 
Johan aos 43’.

Na fase derradeira, Hamil
ton aumentou para 4 aos 19’, 
Negrinho aos 37’ fez o quin
to gol, e Chico aos 43’ con
signou o unico tento do Ju
ventus, fixando o placard fi
nal de 5 á 1 para o Interna
cional.

Os dois quadros jogaram 
assim constituídos: Interna
cional: Lulu, Etevaldo e Boa
nerges: Eustalio, Pedrinho e 
Lino; Hamilton, Melegari, 
Johan, Aldori e Negrinho.

Juventus: Mariani, Delcio 
e Tato; Orlando. Nelson e 
Mareio; Delcir, Chico Vaio 
Mirim e Vachi.

No lado vencedor mere
cem destaques especiais, as 
condutas de JLulu: Etevaldo, 
Pedrinho, Lino, Johan e Ne
grinho, enquanto que nos 
vencidos sobressairam-se 
Mareio, Chico e Vachi.

Na arbitragem deste jogo 
esteve o Sr. Cesario Rodulo 
da Liga Esportiva Oeste Ca 
tarinense, com um bom de 
sempenho.

Na preliminar os aspiran- 
rantes do Internacional der
rotaram o Nacional da se
gunda divisão por 4 á 2.

A renda somou Cr$ 9.360,00.

______ ____ ______________________7q. Página

A PROXIMA RODADA
No proximo domingo prosseguirá o certame estadual, 

referepte á Ia zona, com a realização dos jogos da 4a ro
dada do turno, e que são os segumtes:

Em Curitibanos; Independente x Internacional 
Em Tangará: Juventus x Caçadorense 
Em Caçador: Vasco da Gama x Comercial

SinJ icato dos Trabalhado
res na Industria da Cons

trução Civel e do Mobi
liário de Lajes
Edital de Convocação 

Assembléia Géral Ordinária
Pelo presente editai ficatn convocados todos os associadi- 

dêste Sindicato em pleno gôzo do seus direitos sindicais, pa-a 
se reunirem em assembléia Geral Ordinaria, no próximo dia 2 
de julho 4» corrente ano às 7,30 horas, na Sede á Praga Joio 
Costa, nesta cidade de Lajes, para tomarem conhecimento e de
liberarem sobre a seguinte:

O dem do dia
1) Parecer do Conselho Fiscal sobre as contas do exer

cício anterior (de acordo com a alínea ‘ B” do Art. 524 da CLT 
as dsliberações sôbre a tomada e aprovação de contas da .Di
retoria serão por escrutínio secreto.)

2) Julgamento e aprovação da proposta orçamentária pa
ra o exercicio de 1989.

3) Deliberar sobre o aumento da mensalidade dêste Sin
dicato, motivado pelo aumento de consulta médica etc:

No caso de não haver numero legal para o funcionamen
to da Assembléia ora convocada, fica marcada a segunda con
vocação para a outra Assembléia mesmo local e dia uma hora 
após a primeira, que será realizada com qualquer número de 
associados presentes.

Lajes. 21/6/59 

Epitacio da Silva Borges 

Presidente

0 Peri de Mafra jogará 
em Lajes

Como no proximo domingo 
não haverá jogos do certa
me estadual em nossa cida
de, teremos a oportunidade 
de presenciar o jogo Pinhei
ros x Peri Ferroviário de 
Mafra, um dos melhores con
juntos da costa da linha.

Á vários meses o Peri 
Ferroviário visitou a nossa 
cidade e naquela oportuni

dade levou de vencida ao 
Palmeiras |por 3 á 1, numa 
exibição que muito nos a- 
gradou.

Para êste jogo, o Pinhei
ros fará algumas experiên
cias com jogadores recente
mente adquiridos, e espera 
alcançar um resultado bas 
tante alvissareiro para as 
suas cores.

Cruzeiro x Palestra Italia
Este sensacional jogo vem 

polarizando as atenções do 
nosso mundo desportivo, que 
assim terá a oportunidade 
de presenciar depois de lon- 
80 tempo, a exibição em nos- 
8a cidade de uma equipe de ,

um grande centro.
Sem duvida Cruzeiro e Pa

lestra estão fadados a a- 
presentarem uma grande par
tida no dia 12 de Julho, e é 
que vamos esperar.

Esplendida vitória do In 
dependente em Joaçaba DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO: ■

I

Atuando na cidade de Joa- 
Çnha, o Independente de Cu- 
r|hbano8 colheu um expres
s o  triunfo por 1 á 0. gol 
,.® Eri cobrando uma pena- 
uoade maxima.

c °m este resultado, o qua*

mercialino viu quebra- 
sua invencibilidade 
deste certame, man 

je no entanto na sua 
o de lider ao lado do

A E L E T R O L A N D I A
J
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Francisco Carlos cantará ao povo Lajeano
Anciosaraente aguar

dada por toda a popula
ção local, teremos no 
proximo sábado dia 4, 
no Cine Tamoio. em du
as exibições ás 7 e 9 ho
ras, a sensacional apre
sentação de Francisco

Carlos, o cantor enamo
rado do Brasil e Kei do 
Radio brasileiro.

Estas apresentações de 
Francisco Carlos em La
jes, se devem a um gen
til e exclusivo patrocínio

da Radio Diário da Ma
nhã, emissora que dia a 
dia vem conquistando a 
preferencia do nosso pu
blico ouvinte.

Está assim de para
béns não só os Diretores

daquela emissora, como 
também a nossa popula
ção, em ter a oportuni
dade de apresentar e a- 
plaudir as famosíssimas 
canções deste cantoi de 
fama internacional.

Conforfne conseguimos

apurar junto á gerencia 
da Radio Diário da Ma
nhã de Lajes, os ingres
sos já se encontram pra- 
ticamente esgotados, e a 
procura dos mesmos se
rá intensificada nestes 
proximos dias.

9 Concurso
Será a grande festa da sociedade Lajeana
Presença do casal Comandante da 5a R g  ão Militar Dia 11 no 
Veterano Clube Io de Julho a realização do Sarau Sínhá Moça —

Mais candidatas inscritas

AnoXíX Lages. 1‘ de Julho de 19:9 147

O Concurso Sinhá Moça 
que este ano será realizado 
na Princesa da Serra, está 
recebendo a máxima acolhi 
da por parte do nosso publi
co social, como uma festa 
que pelo seu ineditismo es 
tá fadado a alcançar grande 
repercussão em todos os meios

Tendo como Patronesse de 
Honra a Exma. Senhora d. 
Neusa Araújo, digna consor
te do Coronel Antonio An 
drade de Araújo, Comandan 
te do 2o Batalhão Rodovia- 
rio, e sob uma orientação da 
diretoria da Sociedade Bene- 
ficíe^ite Seara do Bem, que 
tem a frente a dinamica fi 
gura de D. Auta Castro Sil
va, este concurso terá como ! 
local o Veterano Clube lo de 
Julho, local onde tem sido 
realizado as grandes festas 
da sociedade lajeana. A efe
tivação do Sarau Sinhá Mo
ça será no dia 11 de Julho, 
sábado, faltando portanto 10 
dias para aquela grande fes
ta que movimentará toda a 
sociedade princesina.

Presença do casal Co
mandante da 5a Regi

ão Militar
Para coroar o grande êxi

to que por certo terá o Sa
rau Sinhá Moça, chegarão no 
dia 9 a nossa cidade, o Sr 
General Nelson Rebelo de 
Queiroz, Comandante da 5a 
Região Militar, acompanhado 
de sua exma. esposa d. Lau- 
rinha Rebelo de Queiroz,que 
a convite da Sociedade Be- 
neficiente Seara do Bem, vi 
rão tomar parte nas festivi 
dade6 do Sarau Sinhá 'Moça, 
do qual sua filha a Srta. Ali
ce Helena, será uma das 
concorrentes.

A presença dessas duas 
altas personalidades da soci
edade Curitibana, será uma 
das atrações dos festejos do 
próximo dia 11 no Clube lo 
de Julho.

Mais candidatas ins
critas

Alem das 25 candidatas 
anteriormente inscritas para 
este inédito concurso, mais 4 
candidatas solicitaram as su
as inscrições no Sarau Sinhá 
Moça, e cujos nomes são os 
que se seguem:

Srta. Sulamita Soares de

Almeida, filha do Casa! Dr. 
José Pedro Mendes d Al 
meida, Juiz de Direito da 2a 
Vara da Comarca de Lajes.

Srta. Elisa Buaíim, filha do 
casal Sr. João Buatira, do 
alto comercio desta praça.

Olinkraft S/A.

Renda liquida em 
benefício do Hospital 
Infantii Se ra do Bem

A arrecadação liquida do 
Concurso Sinhá Moça será

O cUché fixa a Exma. Sra. D. Laurinha Rebêlo de Queiroz, es
posando General Nelson Rebêlo de Queiroz. Comandante d a 5a. Região 
Militar.

Srta. Celia Maria Castro, 
filha do casal Sr. Celio Batis 
ta de Castro

MÍ88 Joan Shanhon Gorman 
filha do casal Mrs. Joseph 
Gorman, um dos diretores da

totalmente revertido em be
neficio do Hospitaljlnfantil da 
Sociedade Beneficiente Seara 
do Bem, e cujas obras estão 
em fase de acabamento, e 
que em breve será uma rea
lidade.

Us orgãos da justiça 
eleitoral já estão toman 
do providências para a 
realização de eleições 
em vários Estados da 
Federação. Além dos 
pleitos já previstos para 
o dia 2 de agosto pró

ximo, em quase todos 
os municipios de Per
nambuco e da Paraiba, 
haverá_ eleições também, 
em São Paulo, prová
velmente a 3 de outubro 
do corrente ano.

£' necessário melhores a- 
tenções para o Cemitério 

Cruz das Almas
Recebemos inúmeras 

reclamações relaciona
das com as péssimas 
condições em que se en
contra o Cemiíerio Cruz 
das Almas, sito no fim 
da Avenida Marechal 
Floriano.

Segundo nos informa
ram estas pessoas, ruiu 
uma parte do muro da 
frente daquela necrópo- 
le, e isto tem dado oca
sião a qu*' os an>mais 
perambulem livremente 
no seu interior, inclusive 
pisoteando e n cima dos 
jazigos, numa afronta 
aos nossos entes queri 
dos que ali estão sepul
tados.

Solicitamos por isto, 
os bons serviços do Fis
cal do Cemiterio Cruz 
das Almas, na solução 
imediata daquele pro
blema, com a recons 
trução da parte ruida do 
muro da frente, afim de 
evitar futuros contratem
pos nos tumulos dos nos
sos entes queridos. Ou
tro abuso que se vem 
verificando no Cemiterio 
Cruz das Almas, é que 
pessoas destituídas de 
qualquer raciocínio, tem 
ocupado aquele Campo 
Santo, para satisfazerem

as suas necessidades, 
como tem sido constata
do por pessoas que vão 
visitar ou levar flores 
aos seus mortos.

Pedimos encarecida- 
mente ao Sr. Fiscal do 
Cemiterio Cruz das Al
mas que alguma provi
dencia seja tomada a 
este respeito.

Vamos respeitar a me
mória dos nossos mor
tos.

Viajará para Washin
gton o sr. Walter Sales

O novo embaixador 
do Brasil nos Estados 
Unidos, sr. Walter Mo
reira Sales, viajará para 
Washington ainda esta 
semana.

Levará duas missões 
especificas; negociar os 
meios de dilatar o prazo 
para o pagamento das 
dividas norte-americanas 
e convencer as autorida
des norte-americauas
que, certo modo mani
festaram alguns círculos 
quanto ao futuro com
portamento do Br a s i 1 
com relação aos capi
tais estadunidenses in
vestidos no Brasil — 
não tem fundamento.

V ende-
TnqVer!fm!* Um Trat°r INTERNATIONAL 
miin« la,? laa’ em estado de novo. Ma-:
Material es*ado de funcionamento.
cilita-sp rm!Íaníie lnteiramente reformado. Fa- 

p<irte do pagamento em madeira.

form ap^w ^í ° casiao- 8 Pronta entrega - In*
rua H erc iíin T  Lajf s com Gabriel Oltramari - 

Geicilio Luz, . 251 - Caixa Postal 293.
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