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r̂iV îli  DSC^ j a  n<? °  ser Candidato  Vice Presidencia da Republica
a

0 Governador Leonel Bri-1 Prefeito da 
zoia, falando a imprensa ca-! Paulo 
rioea, se opôs formalmente 1 
a possibilidade de sua can
didatura à vice presidencia 
da Republica, levantada por 
um jornalista dos Diários As
sociados. Após salientar que 
por vários motivos tal noti
cia não tem qualquer funda
mento, o Sr. Leonel Brizola 
condena a sua contestação 
em quatro itens, a saber: lo)
Porque não tenho nenhuma 
vocação para ser outro Fer 
nando Ferrari; 2o) Porque o 
PTB tem um candidato a vi
ce presidencia, e todos sa
bem qual é o seu nome.

A ultima convenção Nacio
nal já lançou o nome de Jo
ão Goulart à presidencia da 
Republica, e se não preva- 
lescer seu nome, como can 
didato a êsse posto, será can
didato natural do partido á 
Vice Presidência; 3o) Porque 
considero ter atingido o meu 
teto, ficarei muito satisfeito 
se puder cumprir a altura o 
meu mandato; 4o) Porque fui 
eleito governador, para de 
sempenhar êste cargo e fi
nalmente, porque ainda que 
pretenda fazer tudo o que es
tiver ao meu alcance, pela 
vitoria de nossa causa nas 
próximas eleições, não tenho 
e nem terei outras reivindi
cações, senão ás do meu Es
tado.

cidade de São 
rauio, e candidato ao Catete, 
reafirmou o seu desejo de 
ser o presidente da Republi
ca. fazendo nos seguintes termos:

Serei candidato e, o queé 
mais importante, serei o fu
turo Presidente do Brasil. A

retirada de minha candidatu 
ra, somente será possível se 
vier a terceira guerra mun
dial, pois teremos de brigar 
com os inimigos. Agora che
gou a minha hora e a do po
vo. Estou na luta e dela não 
sairei”

0 PSD divíd© opiniões
A candidatura do Sr Ade

mar está sendo objeto de co
gitações entre os pessedistas 
Que se dividem em dois gru
pos: um defende a necessi
dade de sua retirada e pre- 

o inicio de demarches 
com aquele candidato; o ou- 
tro jrrupo é de opinião que 
0 sr. Ademar de Barros per
manecendo no páreo, será 
m*is útil, pela votação que 

São Paulo retirará do Sr. 
'ianio Quadros.

Fernando Ferrari ini
ciou sua campanha
.0 Sr. Fernando Ferrari ini- 

®l0u a sua campanha à vice 
Residência, realizando um 
co®icio em Porto Alegre. 
, / õr coincidência será ali 

mbem, que o Sr. Jânio Qua- 
08 começara seus meetin- 

y:’ 8eSundo iuformações en 
das do exterior pelo ex- 
emador paulista.

reafirma em 
°rto Alegre: E' candi 

dato ao Catete
ch»alan(l0 a imprensa gau- 

0 sr. Ademar de Barros,

Senhor Ulderico Canaii
Ocorre hoje a passagem da efemeride natalí

cia do Sr. Ulderico Canaii, esforçado gerente da 
Caixa Econouiiea Federal desta cidade, e um dos 
sócios do conceituado Restaurante Napoli.

O nataliciunte desfruta de grande influencia 
em vários setores da Princesa da Serra, razão 
porque está sendo muito cumprimentado na data 
de hoje.

Correio Lagenno, apresenta ao Sr. Ulderico 
Canaii os seus votos de muitas felicidades.

C i n e m a
O Cine Marajoara vai e 

xibir, amanhã, em duas ses
sões espetaculares ás 4 e 8 
horas, o maior e mais belo 
filme até hoje, na era do Ci
nema, apresentado ao pu
blico de todo o mundo. Tra
ta-se da monumental produ
ção da “Metro” — . . . E 0 
VENTO LEVOU! agora fil
mado pela técnica moderna 
do “metroscope” e técnico 
ior. São quatro horas ines 
queciveis de arte, diversão, 
ilustração, que o publico e a 
imprensa universais já con
sagraram como “o maior es
petáculo de todos os tempos. 
Um conjunto de artistas ja
mais reunido, todos figuras

de. primeirá grandeza, além 
de milhares de participantes, 
formam o seu elenco estu
pendo. Eis o filme excepcio 
nal que muitos já viram, mas 
novamente irão rever, e que 
a nossa população aguardava 
com enorme anciedade. De
vido ao sea alto custo, e ain
da, considerando o seu tem
po de exibição (4 horas) a 
Cofap autorisou a cobrança 
de preços excepcionais ou 
seja: Cr$ 3 t,00 e Cr$ 15,1iO.

A Empresa do Cine Mara 
joara avisa-nos‘ que os in
gressos podem ser procura
dos a partir de Domingo, ás 
li) horas da manhã.

Sr. Constantino Bertuzzi
p,.i A dias paciente de uraa intervenção cirúr

g i c a ^  nosso particular amigo Sr. Constaotino Ber- 
fuzzi Diretor Gerente do Cine lamoio e do alto 
comercio desta praça, e pessoa de largo prestigio 

nl meios •
w Aosr Conttaotino Bertuzzi, enviamos os nos- 

votos’ de um nronto restabelecimento.--------

Dica 12 —  Domingo

Cruzeiro x Palestra ítalia
Não percam

Governador inaugura1 
m?Lioramentos em Tu- í 

Darão e Guarda
O Deputado Waldemar Sal 

les congratulou-se com o sr. 
Heriberto Hülse pela inaugu
ração por essa autoridade, 
dia 28 Junho p.p. do Forum 
de Tubarão, dos serviços de 
energia elétrica na Guarda 
e do lançamento da pedra 
fundamental da nova ponte 
sôbre o Rio Tubarão.

interferência da CCM 
na venda do Pinho
De autoria do Deputado 

Eduardo Saatos Lins, foi apro 
vado pela Casa, dia 25 de 
Junho, a expedição de tele 
gramas ao Chefe da Nação 
Ministro da Fazenda, Presi 
dente do Instituto Nacional 
do Pinho, Bancada Catari
nense no Senado e na Cã 
mara, no sentido da não in 
terferência da C o m i s s ã o  
Coordenadora de Madeirat. 
na venda de pinho nos mer 
cados platinos.

Estrada para o Aero 
pôrto de Joinville

O Deputado Tupy Barreto 
apresentou e foi aprovad« 
pelo plenário, na sessão dt 
26 de Junho, proposição pe 
dindo a expedição de tele 
gramas ao Diretor do De par 
tamento Nacional de Estra 
das de Rodagem, encarecen 
do urgência no encaminha
mento das verbas destinadas 
a construção da estrada d( 
aeroporto de Joinville.

Auxilio às vítimas d: 
tempestade de granize 

em Araquan
Após tecer longas consi 

derações a respeito do pro 
blema causado, em Arara 
quarí, pela tempestade di 
granizo que assolou parte 
daquele municipio, para o 
que solicitava, por intermé
dio do líder do governo, De 
putado Romeu Sebastião Ne 
ves, providêucias a-fim-ot 
amenizar a sorte dos que 
tudo perderam, por ocasiã« 
da erupção do violento fe 
nômeno, o porta-voz do Exe 
cutivo, na Assembleia, asse 
gurou providências da admi 
ni8tração estadual cabíveis 
no caso.

Congratulações do 
Comte. do 2o Batalhão 

Rodoviário
0 Comandante do Segun

do Batalhão Rodoviário en 
viou ao Deputado Osny de 
Medeiros Régis agradeci
mentos à Casa, pelas provi
dências tomadas na obtenção 
de recursos para a constru 
ção do Trecho Lajes-Fio 
rianópolis, aludindo à impor
tância dessa rodovia na liga 
ção da zona da Serra com a 
Capital do Estado.

Agência do Banco do 
Brasil em São Fran

cisco do Sul
O Deputado Dario Geral 

do Salles, requereu telegra
mas ao Ministro da Fazenda 
e Presidente do Banco do

Brasil, encarecendo o abre- 
viamento da Instalação, era 
São Francisco do Sul, da 
Agência daquele estabeleci
mento de crédito já autori
zada por ato anterior. O De
putado Jota Gonçalves,1; na 
tribuna, emprestou o apoio 
da bancada pessedista.l— -
Transcrição de discur
so do Senador Saulo 

Ramos, no Senado
A Mesa do Poder Legisla

tivo exarou parecer favorá
vel à transcrição, nos Anais 
da Casa, do discurso pronun 
ciado pelo Seuador Saulo 
Ramos, por ocasião da pas
sagem do primeiro aniversá
rio do falecimento do* Sena
dor Nerêu de Oliveira Ra
mos, Governador Jorge La
cerda e Deputado Federal 
Leoberto Leal. - O requeri
mento, solicitando a trans
crição respectiva é de au 
toria do Deputauo Evilásio 
Nery Caon, e o plenário. 'na 
Sessão de 24 Junho p.p, a- 
provou parecer da Mesa.

Assume o Deputado 
Altir Weber de Mello

Havendo requerido licença 
le sessenta dias, para trata
mento médico, o Deputado 
Volney Colaço de Oliveira, 
assumiu, na sessão de 24 de 
Junho, o Deputado Altir We
ber de Mello. Na ocasião, o 
novo parlamentar prestou o 
juramento de praxe

Br. Pedro Del
ia fíocca

Com grande prazer, regis
tramos domingo último, o 
transcorrer ae mais um ani
versario natalício de nosso 
particular amigo Sr. Pedro 
Delia Rocca, Diretor Presi
dente da conceituada firma 
Mercantil Delia Rocca, Broe 
ring S/A, e pessoa de largo 
destaque em nossos meios 
sociais e comerciais.

Registrando tão grato a- 
contecimento, formulamos ao 
Sr Pedr > Delia Rocca, os 
nossos votos de muitissimas 
felicidades.

Fila o jorai 
t ai  StU

Lamentável desastre de ca
minhão, ocorreu na ultima 
juinta feira nas proximidades 
Je lndaial neste Estado, 
aêle perdendo a vida o jo
vem Gessi Sell, filho do Sr. 
Carlinhos Sell, acatado in- 
iustrialista nêste municipio.

O feretro deu-se ontem á 
tarde, com grande acompa
nhamento para o Cemiterio 
Cruz Almas. Apresentamos á 
família enlutada ás nossas 
sentidas condolências.
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FERRAMENTAS ESPECIAIS!
O s m ecânicos dos R evendedores 

\  Ford dispõem  de ferram entas e 
equipam entos fabricados especial
m ente para garantir o m áxim o de 
perfeição a cada serviço do seu 
Ford, em m uito menos tem po I

V

MÉTODOS APROVADOS!
O R evendedor Ford trabalha  com 
os m esm os m étodos adotados pe
la Fábrica, e  tem  assistência cons
tan te  dos técnicos da Ford. P o r 
isso, não precisa “ ad iv in h ar"  o 
que deve ser feito  em seu  Ford.

PEÇAS FORD LEGÍTIMAS!
Os R e vendedores F o rd  têm  Peças 
F o rd  L eg itim as ... subm etidas a 
rigorosos te s te s  de  p recisão  na 
F ábrica F ord , ta l  com o se  fôssem  
as peças de seu  novo autom óvel 
ou cam inhão.

leve seu Ford a um

Revendedor FORD
r  _ GARANTIA de BOM SERVIÇO!

Comércio de Auiomóveis João Buaiim  S/A.
Hua Marechal Deodoro. 305 -  Tel. 259 -  Lojas 459 hsc. -  LAJES -  San,a C a , crina

M aquinas e aram e farpado da  
"Cortina de Ferro'' p ara os 

Agricultores N acionais
RIO — «Tornarei público, 

dentro de alguns dias, um 
plano para a consolidação 
da tão propalada reforma 
agrária. Primeiramente que
ro expô lo oficialmente à 
recém criada Comissão de 
Legislação Agrária do Sena 
do Federal — declarou, o sr. 
Mário Meneghetti, ministro 
da Agricultura.

Problema da 
Hidatidose

O ministro Meneghetji re
feriu se á recente viagem ao 
Uruguai e Argentina para 
tomar parte no Congresso de 
Hidatidose, pois é membro 
da Associação para o com
bate dêsse mal. Declarou 
que da reunião participaram 
o Brasil o Uruguai e a Ar 
gentina, que estudam em co
mum os meios de combate a 
êsse flagelo. Disse que nun- 
cas e fêz algo para combater 
o mal, mas que dessa reunião 
surgiram planos eficazes. 
«Ficou resolvido, que cada 
país, através de seu minis 
tério de Saúde Pública e de 
Agricultura em colaboração 
com a OEA (Organização 
dos Estados Americanos) en
viará técnicos para traba
lharem em comum acordo. 
Referiu se também à funda
ção da sede dêsse instituto 
na < idade Azul, provincia de 
Buenos Aires, para oude o 
Brasil enviará dois técnicos 
devidamente selecionados, 
disse ainda que desde o ano 
de 1948 esta sede está em 
projeto.

ferida operação é uma coisa 
normal, pois o IBC tinha um 
saldo de café e propôs nos 
que, com tal saldo compras-

Ministério dos Mine
rais e Energia

Falando sôbre a proposta 
do prof. Othon Leonardos,

sem máquinas na Hungria e i qyg sugeriu que o Departs-
i n i ni/> ni n li n nn r» num * ~  1 9 _que o ministério as pagaria 

em 5 anos Sendo essa má
quina apenas para uso ex
clusivo dos técnicos do mi 
ni6tério só poderão ser ven
didas depois de saldara divi
da contraída com o IBC’. 
Acrescentou que com o mes
mo tipo de operação, em 
breve, comprarão uma parti 
da de arame farpado, que 
será revendido ao agricultor 
a baixo preço-

mento Nacional de Produção 
Mineral, que é apenas um 
departamento do Ministério 
da Agricultura, se tornasse, 
a exemplo de outros países, 
em Ministério, disse o sr. 
Mário Meneghetti estar ple
namente de acordo em que é 
impossível que uma impor
tante produção, que é a do 
mineral para um país, seja 
apenas um pequeno depar
tamento.

A ssem b lé ia  Gera) Extraordíná a

Edital de Convocação

Pelo presente ficam convocados os senhores 
desta Sociedade a comparecerem a Assembleia Geral 
dinária a realizar-se as 10 h»ras do d.a 25 de julho 
em sua sede social sita a Rua Marechal Deodoro n̂  J

cidade:

Ordem do Dia
Assunto de interesse geral.

Lajes, 25 de junho de 1959 

João Buatim 

Diretor Presidente

■ionistas 
-xtrao,. 
*e 1959 
*5 nenj

Mecânicos treinados na Fábrica garantem

para seu Ford !

Máquina da «Cortina 
de Ferro»

Referindo se ao alarde fei
to por um vespertino de que 
o Ministério da Agricultura 
havia comprado máquinas 
coletadeira8 na Hungria por 
um preço mais barato do 
que nos Estados Unidos, dis
se: «Tudo não passa de sen 
sacionalismo do jornal. A re-

Intensa Campanha de 
Moralidade na Itália

Roma, — A União da Ação 
Católica da Itália planeja u- 
ma intensiva campanha para 
defender a moralidade pú
blica,

Num apêlo de oito pontos 
dirigida a seus membros, a 
União pede uma vigilância 
de âmbito nacional em defe
sa da moralidade publica.

mesmo que levar seu Ford à própria Fábrica!
Os mecânicos dos Revendedores Ford têm cursos especiais da 
Escola Ford! Conhecem peça por peça todo veículo Ford. 
Determinam rapidamente as causas de quaisquer desarranjos e í 
comgem com segurança, sem perda de tempo. Para V. isso quer 
dizer: serviço bem feito e um mínimo de despesa de mão-de-obr;
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D e s e n v o l v i m e n t o  d o  N o r d e s t e
oa f°riíicx de luta contra o ComunismoOs vermelhos criticam a O- em tôda ,

Nordeste pois vãn aqUelaj7r̂ 0 onde fatórios para a política coperação Nordeste pois vão 
perder um argumento para 
sua propaganda subversiva - 
União de goyêrno, oposição, 
clero, exército, estudantes, 
nacionalistas patriotas em 
torno de rendenção nordes
tina-

Os comunistas não esco- 
dem seu descontentamento 
ante o lançamento da Ope
ração Nordeste, em torno da 
qual estão unidos governo e 
oposição, clero, e homens de 
empresa, estudantes e nacio-

S 2 “  orBanizando Ligas2 » “ para P^Para? a sublevação no campo.
A Openo abriu uma pers-

dlscrVentpPara ° nordestino 
ÍS íaI ? ecem P°ssíveis au-
Nordl àt°  L8tado- A 0 Peração Nordeste somando-se as car-
ragens e imensos açudes já 
construídos ou em fase final 
de construção, garantirá para 
o Poligno das Secas uma vi
da. mais promissora, menos 
miserável, afastando o tre
mendo fantasma da fome

nalistas, çs efetivamente na provocado pelas longas estimnnnliota C O 1 1 û 11 O A Çn r» /\  ̂ O ÍT A n ncionalistas, que não fazem o 
o jogo dos interesses de Mos
cou.

Qual a razão desse des 
contentamento comunista, que 
se exprime através de críti
cas, por vezes violentas, con 
tra a Openo? Não é dificil a 
resposta a êsse fato. Compre
enderam os partidários de 
Prestes que a Operação Nor
deste vai tirar-lhes um dos 
grandes triunfos de agitação

agens.
Exatamente pelo fato de 

que a Operação Nordeste vai 
deixar num plano muito dis- 
taute a ação das Ligas Cam
ponesas, base da propaganda 
subversiva, mostram se os 
comunistas sumamente des 
contentes. E não é para me
nos .

Até agora vinham as Ligas 
Camponesas atuando a pleno 
vapor, com resultados satis

muno-soviética. São nume
rosos os depoimentos de au 
toridades, de sacerdotes, de 
estudantes, e até mesmo de 
nacionalistas, chamando a 
atenção para o perigo que re
presentam as referidas Ligas 
muitas das quais foram res
ponsáveis por incêndios em 
lavouras, assaltos a pequenos 
proprietários, etc.

Para o homem nordestino, 
sufocado pela seca, obser 
vando a miséria em torno de 
si, ameaçadora, ceifando a 
própria familia, as falsas pro
messas das Ligas comunistas 
soavam como uma boa solu
ção. Mas agora ocorre o con
trário: o homem do nordeste 
vê o Estado sair em sua a- 
juda, nota que em torno des
sa ajuda congregam se polí 
ticos situacionistas e oposi 
cionistas, religiosos, estudan 
tes, forças armadas, homens 
de empresa, que compreen
dem a necessidade de abrir 
para o Polígono das Secas

F a b r i c a  de Cal  
=  Santo Antonio =

SERRiL — Municipio de Rio do Sul

icanles do « I h r non
Um produto d© esmerada qualidade,

absolutamente isento de impurezas/ *

Representante pua Lajas: Sr, Lirio Campos
Rua João de Castro, 525

uma perspectiva de desen
volvimento que arranque sua 
população da miséria, da fo
me e das endemias.

Trabalho positivo
Não existe a menor dúvi

da sôbre o valor positivo da 
Operação Nordeste É evi
dente que surgirão muitas fa
lhas, especialmente quanto 
ao p?oblema da irrigação, pa
ra o aproveitamento de um 
volume de água represado já 
da ordem de mais de seite 
bilhões de metros cúbicos, só 
no Ceará. Além disso, pode
rão mostrar-se deficientes os 
trabalhos em matéria de cul 
tivo em zonas de clima ári
do, a fim de que a produção 
seja econômica e constante 
Outra falha, que ainda, dura
rá alguns anos, diz respeito 
ao sistema de comunicações 
pela precariedade das linhas 
ferroviárias e inexistência de 
estradas de rodagem.

Mas, essas falhas, com os 
investimentos que o Estado 
pretende efetuar, os quais 
certamente serão ampliados 
peia iniciativa particular a 
cabarão sendo superadas. E 
isso acontecendo os comu
nistas, a soldo de Moscou, 
perderão um manancial que 
consideram inesgotável para 
a sua ação deletéria entre a 
sofredora população dos cam
pos nordestinos.

Batalha contra fome
Nessa verdadeira batalha 

contra afome. que é a Ope
ração Nordeste, não deve fal 
tar o apoio de todos os se 
tores. Meios e recursos dis
poníveis, dando base e am
pliando o entusiasmo de que 
estão possuídos os nordesti
nos, precisam ser mobiliza
dos em todos os círculos, in
dústria, comercio e finanças.

O clero, através dos seus 
ativos eesclarecidos bispos 
do nordeste, desempenhará 
importante papel na luta pe
la redenção daquela região

tão castigada pelo clima. O 
exército também atuará des- 
tacadamente. E aliás, é jus,í' 
salientar que muita coisa já 
vem sendo realizada pelo lo 
Grupo de Engenharia, que a- 
lem de construir estradas, le- 
vantor pontes, orientara cons
trução de barragens, efetua 
ainda verdaleira obra de as
sistência médica e até mes
mo social aos nordestino^ 
mais atingidos pela sêca.

A batalha do Nordeste es
tá lançada. Precisa scr leva
da a bom termo, com toda a 
seriedade em vig r. E pre 
cisamos compreender os pa
triotas, os nacionalistas bem 
intencionados, que essa i- 
mensa operação contra a fo
me é a melhor resposta á 
ação subversiva e anti-pa- 
trótica dos comunistas, cuja 
linguagem ‘ nacionalista” es
tá realmente a serviço de 
Moscou.

(Copyright SEi)

Cesar Lates seguiu 
para Moscou

RIO, — O cientista 
brasileiro Cesar Late« 
embarcou via área, pa
ra Moscou, afim de to
mar parte, como mem
bro do Comitê Interna
cional de Radiações, no 
congresso sôbre raios 
cosmicos e promovido 
pela Comissão Mundial 
de Raios Cosmicos.

Depois, ainda na capi
tal soviética, participará 
de outro certame sôbr.1 
a fisica nas altas esfe
ras e organizada pe) i 
União Internacional de
Fisica. c

.«KP

J o a l h e r i a  WOLNY
DE

PAULO W O LN Y  BROER1NG

Jóias Cristais e porcelanas
relógios 

canetas
nacionais e extrangeiras

Garante o que
Rua Marechal Deodoro 

n. 23
LAJES — Sta. Catarina
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Noticias do D. N. R Viagem do Chefe do Distrito
O Engenheiro A n t h e r o  

d’Almeida Mattos, viajou pa
ra o Rio de Janeiro, onde 
foi tratar junto a Administra
ção Central, de assuntos do 
interêsse do Distrito.

Obras de arte na BR-59
Serão proximamente ini

ciados os serviços de cons
trução das pontes sôbre os 
rios Perequê e Mata do Cam- 
boriú, no trêcho Itajaí-Tiju 
cas, da BR 59. ,

Visitas ao Distrito
Estiveram em visita ao 

16° Distrito Rodoviário Fe
deral o Engenheiro Bartholi- 
no de Oliveira Lima e o snr. 
Chafik Saade.

Brt-59-trécho Araran- 
guu-Mampituba

Encontram se em fase fi
nal os serviços de terraple- 
nagem, obras jde arte cor
rentes e revestimento do 
trecho Araranguá-Mampituba 
contratados com a firma 
Contek Engenharia Ltda, cu 
ja conclusão é aguardada 
para Agosto próximo vindou 
ro.

Movimento da 
Tesouraria

Foi o seguinte o movimen
to da Tesouraria dêste Dis 
trito, no período compreendi
do entre 15-6 e 20-6 59:

Recebimentos Cr$ 
Pagamentos Cr$ 511.627,00

Pessoal
O Diretor Geral indeferiu 

requerimento do servidor - 
Miguel Teixeira, solicitando 
transferência deste para o 
9o Distrito Rodoviário Fe
deral.

Ponte sôbre o Rio 
Canhanduba

O Conselho Executivo a- 
provou proposta da firma 
Construtora Comércio e In
dustria Ltda «CONCIL», para 
a execução de serviços de 
construção da ponte sôbre o 
Rio Canhanduba, no trêcho 
Itajai-Tijucas, da BR 59

Viagem de inspeção
O Chefe do Distrito, acom

panhado do Engenheiro Wal- 
my Miranda Doyle, viajou 
para Tubarão, Criciúma e 
Araranguá, em inspeção aos 
serviços em execução na 
BR 59.

Transporte coletivo
O Snr. Diretor Geral defe

riu o requerimento em que a 
Empreza Auto Viação Glória 
solicitou regularização pe 
rante o DNER da linha Flo- 
rianópolis-Laguna, que vem 
explorando a coberto de au 
torização do DER-SC.

Enchentes de um rio destruiu por completo 
pequeno povoado de Camponeses 

na Colômbia
IBAGTEN (Colombia) - -  A população inteira 

de um pequeno povoado de humildes camponeses, 
calculada em umas 150 pessoas, pereceu enquan
to dormia, com a súbita enchete do rio Jombei- 
ma. Até esta noite, foram encontrados os cadáve- 
veres de 80 pessoas, homens, mulheres e crian- 
çis. Juntamente com os moradores, pereceram 
seus cães e gado.

As frágeis casas, com paredes de madeira e 
telhado de palha, cederam facilmente à furiosu in 
vestida do rio, que virtualmente varreu a peque
na localidadade.

Tão rápidas quanto surgiram, desapareceram 
as águas, deixando no seu rastro apenas uma 
planície desolada, com escombros espalhados, em 
mistura com os cadáveres dos camponeses afo
gados.

Visitas ao Distrito
Estiveram em visita ao 16° 

Distrito Rodoviário Federal, 
os Engenheiros Carlos Eduar
do Americano e Bartholino 
de Oliveira Lima, o deputa
do Walter Vicente Gomes e 
os snrs. Helvidio de Mattos, 
José Bastos Martinho e Ca
mões Gomes.

Trêcho Tubarão- 
Maracajá

O Diretor Geral autorizou 
a transferencia à firma Ta
vares Pinheiro S.A., dos ser
viços de terraplenagem e 
obras de arte correntes do 
trêcho Tubarão Maracajá, da 
BR-59, anteriormente contra
tados com a firma Com
panhia Brasileira de Pavi
mentação e Obras. O referi 
do trêcho tem a extensão de 
64 km/ e os serviços já se 
encontram atacados em uma 
extensão de 8 km.

1 V í 1 * ' i ï i 1 o„  -1 • . i . \  4 r > í l  > ’► 1 ’ 1 ) J 1 1 1 '  ’ , ! 1  10 re-
nas Térmas da Guarda, município de Tubarão,

r  n  ” .U  h»ras do dia 7 de Jonho do 1959. vem p ,,. p„ 
as 19 e nit nroVas de estima e consideração ao seu
píecaro3 morto, dispensadas pelos seus amigos da Guarda. Tu- plecaro mo J  ^ p orto A,egrc  e C uritiba , quer pd0
b »^cimento aos atos fúnebres, quer pelo env.o de coroas, 
cartasFtelegramas ou visitas que lhes tem vindo trazer para 

íhnr testem unhar o elevado apreço a seu ente querido. De 
maneia especial desejam tornar publico a imperecível grati- 
maneira P médico Dr. Léo Fucrchutte, ao Exmo° Sr
R30 o°de°Vacaria Dom AUGUSTO PETRO. A Assembleia Lo- 
gislaüva do Estado do Rio Grande do Sul ao Deputado Porci- 
Ko Pinto, ás rádios de Tubarão de Vacar,a a Radio D,anu 
da Manhã e á Radio Clube de Lages pela decidida colabora
d o  prestada às homenagens e comunicações. Convidam „os 

e parentes para as Santa Missas de mes e ano a se- 
rem^realizadas na Matriz de Na Sa do Ros^rio. na Ponte Gran
de ás 8 e 1/2 horas do dia 7/ de Julho deste ano c em 7/ 
de Junho de 1960, também em intenção a alma de D' DOMI
CILIA DE CAMARGO BRANCO também falecida ^ua Guar
da aos 6 de Julho de 1955,

D sdc já antecipam agradecimeatos pelo comparecimento 
á estes atos de religião c amizade.

Não dè esmola contribua para a SLAN
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As máquinas de escrever Siemag possuem: 
v' regulador de toque 
v régua de marginadores 
v  ajuste de íjta em 4 posições 
v  proteção de tipos 

apôio de papel
^  inserção regulável e automática do papel 
v  libertador de tipos 
v' mesa d papel 

estrutura blindada monobloco

Gor?/?GÇ^> c //r* g

Porque dura mais! 
Porque custa menos! 
Porqup trabalha melhor!

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS 
"«O rganização Hélio Ltda.”"

Rua Cel. Cordova 108 - Caixa Postal 35 - Lajes, S. C

Cami nhão F N M  Omei h
Dist. Rodo Veículos Ltda.

Representante em Lages
Itajai

P L A T A N O  L E N Z I

r
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C r u z e i r o  X Pal est r a
dinheiros e Cruzeiro

A airaçao de amanhã na Ponte Grande
Em virtude da não realiza

ção do match amistoso entre o 
Pinheiros e o Peri Ferroviário 
de Mafra. este clube foi subs
tituído pelo S C Cruzeiro de 
nossa segunda divisão, num a- 
mistoso tendente a agradar u 
todos aqueles que se locomo
verem até a Ponte Grande.

Para este jogo o Pinheiros 
nâo poderá contar com o seu 
centro avante Johan, que foi 
emprestado ao S.C. Internacio
nal para os jogos do estadual, 
mas contará com outros novos 
elementos recentemente adqui
ridos ou que estão em experi 
encia no alvi verde .

Por sua vez o Cruzeiro es-

Jogo fraco em 
Tangará

Na cidade de Tangará será 
ferido o cotejo mais fraco da 
rodada entre o Juventus local 
e o Caçadorense de Caçador, 
mim cotejo onde o quadro da 
casa deseja ardentemente se 
reabilitar do seu ultimo insu
cesso contra o Internacional. O 
quidro de Caçador movido pe
lo entusiasmo de ter colhido 
um sonoro triunfo sobre o seu 
direto rival Vasco da Gama 
por 3 a 1, no clássico de Caça
dor, está apto a lograr um 
grande triunfo na cidade de 
Tangara.

E  rHUArÍC!r Uma boa a‘uação,fim de testar as suas linhasz: ,# d;f,ci' confr°nt« -m oPalestra Italia, e para isto con
tara com a sua força maxima.

Nesse jogo o Pinheiros goza 
ae um pequeno favoritismo,

mas isto nada impede que o 
Cruzeiro rubrique uma grande 
partida, ao ponto de até sair 
vitorioso dentro da cancha Ha
verá uma interessante preli 
minar, e as entradas serão co
brados ao preço de Cr$ 2(J,000.

i t i l  8 M tp tn M  no p s l -  
cipil Joio di la. Zona '

Na cidade de Curitibanos se 
rá ferido o principal choque 
da rodada do certame estadual 
da la zona, entre o S. C. In 
ternacional de nossa cidade e 
o Independenle A. C- daquela 
comuna

Neste confronto o Indepen
dente lutará pela sua previle- 
giada posição de lider ao lado 
do Comercial e para isto está 
suficientemente preparado para 
conquistar uma sensacional vi
toria sobre o Colorado.

O Internacional apesar de 
lutar em terrenos alheios, es
pera vencer o Independente 
mesmo em Curitibanos, e para 
isto está munido de uma dose 
de entusiasmo.
Como quadro locatario, e ten 

do a seu favor os fatores cam 
po e torcida, o Independente 
goza de nosso favoritismo, e 
de um favoritismo claro, uma

vez que possue melhor .equipe 
do que o Internacional, prin 
cipalmente no atual certame.

Uma grande caravana de in- 
ternaconalistas deixará a nos 
sa cidade no dia de amanhã 
no sentido de incentivar o qua 
dro local a uma grande vitoria

Situação atual do Certa
me da la. Zona

Após os jogos de domingo, Internacional 5 — Juven
tus, 1, Independente 1 — Comercial 0 e Caçadorense 3 — 
Vasco da Gama 1, ficou sendo a seguinte a posição dos 
clubes concorrentes ao certame da la zona:

lo Independente e Comercial 
2o Vasco da Gama e Caçadorense 
3o Internacional e Juventus

2 pp
3 pp
4 pp

Brilhante perfomante de um 
Ciclista Lajeano

Durante a realização do cir
cuito ciclistiro, Volta ao Morro 
realizado no ultimo domingo em 
Florianopolis, o ciclista Salvio 
dos Santos, representante do 
Lajes Moto Clube, obteve a 6a 
classificação no computo final 
dos concorrentes, ao qual con

correram cerca de 100 ciclistas.
Foi sem duvida alguma uma 

grande performance de nosso 
representante, que assim deu 
uma grande demonstração de 
nossas possibilidades no setor 
ciclistico estadual.

0  Co-Líder em Caçador
Nâo virá o 

PERI
Em virtude de não ha

ver um resultado sa
tisfatório entre o Pinhei
ros e o Peri Ferroviário 
de Mafra, este jogo não 
será mais realizado no 
dia de amanhã.

Serio compromisso terá o 
Comercial de Joaçaba, um dos 
lideres do atual campeonato, 
quando terá oportunidade de 
defender a co liderança na ci 
dade de Caçador contra o Vas
co da Gama local.

Este jogo é o chamado cho
que da reabilitação, porquanto 
os dois adversários que nele 
vão defrontar-se, foram ( erro- 
tados no ultimo domingo.

O Comercial perdeu em seus 
proprios domínios para o Inde-

pendente de Curitibanos por 
1 á 0, enquanto que o Vasco 
da Gama foi derrotado ante o 
Caçadorense por 3 á 2 no der
by local.

Nã i dê esmola con
tribua para a SLAN

JMA OBRA-PRIMA PARA GRANDES CARGAS !
------------- —-— - ■

O NOVO
L P -3 3 1
ch assis pesado para: 

CAM INHÃO  
CAVALO-MECÂNICO  

BASCULANTE

K S  M m  f% l ÀEm YJ KAÂJIAJ 165 HP A 2 .0 0 0  R.P.M.
Procure-nos para obter tòdas as especificações e detalhes para o máximo 
aproveitamento dêste notável caminhão.

CONCESSIONÁRIO AUTORIZADO:

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

Fone 253 Caixa.Postal, 27 
Lajes — S. Catarina
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Deve ser obrigatório o uso 
do medidor de iuz

Importante campanha de 
interesse público está sendo 
realizada em tôdas as cida
des progressistas do Brasil, 
grandes ou pequenas, desde 
que servidas por eletricidade 1 
a favor da instalação obriga 
tória de medidores de ener 
gia elétrica.

Trata se de movimento al
tamente louvável, pois rever
terá em grandes benefícios, 
tanto para o consumidor 
quanto para o produtor de 
energia elétrica, já que se 
destina a conciliar de ma 
neira lógica e perfeita as re
lações entre ambos.

O conhecido medidor de 
luz, de facílima instalação e 
isento de problemas de con 
servação, é um relógio su 
per exato, inviolável que pos
sibilita a única medida cor 
reta de consumo e estabele
ce o único e verdadeiro cri 
tério de pagamento justo.

Não é justa a taxa fixa
A taxa fixa mensal, anti

econômica, há muitos anos 
superada nos grandes cen 
troa continua sendo adotada 
em inúmeras comunidades, 
com evidente prejuízo do pro
gresso local. Basta analisar 
se a precariedade do sistema 
à luz de qualquer compara
ção rudimentar.

Cobrasse o padeiro uma 
taxa fixa mensal e muito lo
go teria suas portas fechadas. 
A não ser que limitasse o 
consumo de cada contribuin
te, ou sacrificasse a qualida
de do pão. Alguns teriam de
mais outros de menos, e to 
dos pagariam a mesma quan
tia .

Pois o mesmo acontece com 
a eletricidade que por estra
nhos motivos não acompanha 
o processo normal de com
pra e venda, aplicado a to 
dos os outros produtos

Assim como, no caso do 
padeiro, a soma a pagar re
sulta do número de pâes’com- 
prados, também no caso da 
energia elétrica a soma de 
veria depender exclusivamen
te do total de kilowatts con
sumidos.

Ora, 8òmente com o uso do 
medidor é possível aquilatar 
a “compra” de kilowatts e 
determinar a “soma” a ser 
paga.

Porisso é da maior rele
vância, a campanha agora 
em curso no país inteiro, e 
que está merecendo o apoio

tanto do público como dos 
produtores, pois êstes tam 
bém estão a favor da medi
da justa, no sentido de que 
todos os lares de tôdas as 
comunidades tenham seu me
didor de kilowatt hora.

Quem compra o medi
dor

O medidor deve ser adqui
rido e instalado“pela compa
nhia fornecedora de eletri 
cidade. Seu preço é ]minimo, 
equivalente ao de um par|de 
sapatos. E suas vantagens 
são enormes, para toda a co
munidade.

O medidor desempenha um 
papel semelhante ao da cai
xa registradora. É verdade 
que ainda existe muito ne
gociante passadista que tei 
ma em preferir a gravetinha 
do balcão

Também é geralmente ver
dade que seria preciso um 
mágico para decifrar o esta 
do de suas finanças.

O que acontece, por outro 
ado com o comerciante pro

gressista, que ontem era ape
nas dono de uma *,portinha”? 
Registrando e controlando 
seu movimento de veudas e 
ucros e aplicando êsses lu

cros, que afinal conhece 
quais 6eja, amplia seu negó
cio aumenta sua freguezia, 
progride constantemente.
. E o que acontece, por sua 
vêz, com o produtor de ele
tricidade que não coatrola o 
que vende? A não ser em 
casos excepcionais, passa a 
sofrer de estagnação crôni
ca, dono perpétuo de uma 
‘portinha" que não se expan
de. E certo que,'de tempos em 
tempos, aumenta a taxa fixa, 
para cobrir o desgaste do

material e a elevação do 
custo de vida, mas continua 
recolhendo um dividendo mí
nimo sobre seu capital, sem 
esperança de verdadeiro pro
gresso. Quer para sua com
panhia, quer para sua cidade.

Enquanto isso, padece tam 
bém o público consumidor, 
que se multiplica. Embora pa
gue uma taxa fixa mensal 
que cresce, recebe um pro 
duto cuja qualidade decres
ce. Embora desperdice ener 
gia elétrica, do ponto de vis
ta de quantidade, mantendo 
acêsas todas as lâmpadas tk 
casa mesmo sem necessida
de, não recebe, do pónto de 
vista de qualidade, energia 
suficiente nem para os rcqui 
sitos mínimos de boa luz e 
boa visão, já não levando em 
conta todas as outras como
didades que a eletricidad 
proporciona.

Basta lembrarmos que, em 
incontáveis localidades de 
taxa fixa, não é possível ter 
se em funcionamento uma 
geladeira, por exemplo, poit 
a voltagem é tão baixa que 
logo danificaria irremediàvel- 
mente o aparelho.

A Campanha do medidor 
deverá ser coroada de suces 
so partindo de um elemento 
conciliador de aparência tão 
humilde, será possível, em 
pouco tempo, apreciar os e- 
normes efeitos positivos que 
surgirão como decorrência 
natural de sua adoção uni 
versai.

Dia 12 de lulho
S. C. Cruzeiro 

X
Palestra Italia

Vende-se
Vende se um Trator INTERNATIONAL 

TD9, com lâmina, em estado de novo. Ma
quina em perfeito estado de funcionamento. 
Material rodante inteiramente reformado. Fa- 
cilita-se parte do pagamento em madeira.

Preço de ocasião. Pronta entrega - In
formações: em Lajes com Gabriel Oltramari - 
rua Hercilio Luz, 251 - Caixa Postal 293.

H oje em  Lajes o Hei do 
Radio Brasileiro

O publico lajeano, te
rá hoje a ; grande honra 
de ver e aplaudir no e i 
ne Tamoio era duas e- 
xibições ás 7 e 9 horas, 
a consagradora voz de 
Francisco Carlos, o can
tor namorado do Brasil 
e Rei do Radio brasi
leiro.

Serão duas apresenta
ções que por certo en
tusiasmarão aos amantes 
da boa musica, pois as 
apresentações de Fran
cisco Carlos em qual
quer parte do paiz e do 
mundo, alcançam os mais

M E I O

lisongeiros sucessos.
A Radio Diário da Ma

nhã de Lajes, é a patro
cinadora desta tournée 
de Francisco Carlos em 
nossa cidade, e isto a 
sobressai ainda mais en
tre o nosso publico ou
vinte, pois para breve a 
emissora da Rua Mare
chal Deodoro, vai patro
cinar a vinda de Nelson 
Gonçalves, Angela Ma
ria, Mayza Matarazzo, e 
quem ganha com isto é 
somente os amantes da 
musica popular brasileira.

LAGEANO
Ano XIX Lages. 4 de Julho de 19:9 148

f  F A L E C IM E N T O
Por intermédio do Sr. Os

car Victor Alves de Brito, 
soubemos do falecimento dia 
30 pp. de D Bazilissa, sua 
irmã, e esposa do Dr. Fran 
cisco Brandão, residentes em 
Belo Horizonte, Minas Gerais.

A virtuosa dama lajeana e 
ra filha do finado Victor Al
ves de Brito e de D. Maria 
José Antunes de Brito. Era 
ainda irmã do finado Jucade

Brito. Não deixa filhos porem 
inúmeras famílias lajeanas a- 
parentadas lamentam o desa
parecimento de D. Bá, como 
era mais conhecida.

Na próxima segunda feira, 
dia 6, na Catedral Diocesana, 
ás 8 horas da manhã, será 
oficiada missa de 7o dia em 
sufrágio de sua alma.

A íamilia enlutada nossas 
sentidas condolências.

Menino Paulo R obero
O inteligente Menino Paulo Roberto, filho do 

Sr. José P. Baggio, Diretor Gerente dêste bi se 
manario e de sua digna esposa d. Scylla Antunes 
Baggio, completa na data de hoje mais um ani
versario natalício.

Ás muitas felicitações que por certo está re
cebendo no dia de hoje, juntamos as nossas com 
votos de um futuro venturoso e feliz.

Sr Celio Batista de Castro
Transcorreu á Io do corrente, a passagem de 

mais um aniversario natalício do Sr. Célio Batis
ta de Castro, Oficial do 2o Tabelionato de Notas 
desta cidade e elemento de grande destaque em 
nossos meios sociais.

Aa feliz aniversariante enviamos as nossas 
felicitações.

AMANHÃ, Domingo — 2 Grandiosas Sessões — ás 4 e 8 horas no MARAJOARA

con niüiçio ia maiuAI pipa ia Mslro em TesAAr e Krostope

E o Vento Levou
4 Hora. de Projeção. Um E spetado Inigualável 1 O Maior. O mais belo, O mais empolgante de todos o s  tempos
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