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J U S C E L I N
Inaugurará trecho d 3 rodovia BR 2 -

Conforme já tivemos onortnn^ .  
noticiar, o Sr. Juscelino K u £ u íh í ide/ e 
verá visitar a nossa cidade na heck -de~ 
quarta feira, onde inaugurará ntr.pr2x,ma

“ t a ' r s

O Presidente da Republica, terá sua 
comitiva integrada por destacadas fia ra s  
da administração federal, inclusive nelns 
Governadores Moisés Lupion do Paraná e 
Heriberto Hulse de nosso Estado.

s í Q  ' ......

0 - Quarta-feira em Lajes
Importantes figuras do 3' Exército recepcionarão o Presidente da República
Destacadas figuras do 3o Exercito em 

Lajes
. ora 0 de recepcionar o chefe da 

çao, deverão chegar na próxima terça 
eira a Lajes o General Osvino Ferreira Al- 

ves Comandante do 3o Exercito, com u- 
ma comitiva formada pelos generais José 
rublio Ribeiro, chefe do Estado Maior do 
oo Exercito, Pedro Geraldo de Almeida 
Comandante da 6a Divisão de Infantaria, 
oiivano Castro Jobim do Estado Maior do 
° °  Exercito, Tenente Coronel Luiz Chaves

Tenente coronel Heitor Fontoura de Morais 
Major Leo Nunes da Silva, Capitães Os
valdo de Azevedo e Aurélio Gonçalves, a 
lem de vários jornalistas da imprensa gaú
cha .

Homenagens especiais
Em nossa cidade, o Presidente da Re

publica e seus ilustres visitantes serão al
vos de grandes homenagens por parte do 
2‘ Batalhão Rodoviário e do nosso miln- 
do social.

Um triunfo póstumo do produtor AILichtman
A aragem e a agonia da 

realidade da vida foram ma- 
gnificamente fundidas na tra
ma de Os Deuses Vencidos 
(The Youg Lions), uma esplen
dida realização cinematográfica 
que conta com um elenco so 
berbo e um argumento podero 
so, salpicado de drama, humo
rismo, romance e candente emo 
(3o. Um grande triunfo pòstu 
mo para o seu produtor Al 
Lichtman, adaptada da popu
laríssima novela de Irwai 
Shaw que nos conta a histórina

de três jovens valentes dois 
americanos e um alemão atira
dos contra o âmago turbulento 
da Segunda Guerra Mundial 
Marlon Brando, Montgomery 
Clift e Dean Martin e mais 
Hope Lange, Mary Britt, Bar
bara Ru-ih, nos dão interpre
tações impecávei« sob a direção 
m gistral de Edvard Dmytrik 
Mais um triunfo da 20th Cen- 
tury Fox em CinemaScope 
que estará a partir de Hoje 
nas telas do Cine Tamoio

C I N E  A V E N I D A
Apresenta DOMINGO (dia 2 de agosto) 

AS 4  E 8 HORAS
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Noticias de Rotary Internacional
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FHANc ÊS — Cinemascope e Technicolor

Realizou se, de 20 a 22 do 
corrente mês, na cidade do 
Rio de Janeiro, um Instituto 
Rotário de Treis Dias, com a 
participação de onze rotari 
anos, selecionados na Amé
rica Latina para serem os 
Conselheiros de Informação 
e Extensão Rotárias, para os 
39 Distritos de Rotary Inter
nacional, nesta região.

Eram eles provenientes dos 
seguintes paizes: dois do Mé
xico um de Porto Rico, um 
da Colombia, um do Perú, 
dois da Argentina um do Chi
le e treis do Brasil.

Designado pelo Presidente 
do Rotary Internacional, Ha- 
rolc1 T. Thomas, de Auckland 
Nóva Zelandia, para a gran 
de honra de servir, durante 
o ano rotario 1959-1960, co 
mo um destes onze Conse
lheiros, participou deste Ins
tituto o rotariano de Lajes, 
Cleones Velho Carneiro Bas 
tos que terá a seu cargo 
conduzir os Institutos Distn- 
taes de Um Dia, nos quatro 
Distritos do Sul do Brasil 
(463 Paraná, 465 Sta. Catari
na, 467 R. G. do Sul e 468 R 
G. do Sul) para tornar mais 
efetiva a realização do pro
grama das atividades do ser
viço rotario.

A região atribuída ao com 
pahheiro Bastos, constituída 
pelos quatro distritos acima 
citados, compreende 127 Ro: 
tary Clubs, com mais de 3.209 
rotarianos. ,

Para esta nova missão a- 
tribuida ao comp. Bastos, por 
Rotary Internacionul, tráz e- 
le considerável bagagem de 
serviços prestados através de 
sua participação nas ativida
des do Rotary Club de Lajes 
do qual é sócio fundador, ex- 
presidente e presidente atu
al de suas atividades no an
tigo Distrito 120 do R.I., (Pa
raná e Santa Catarina), do 
uual foi Governador em 1955 
56 e no atual Distrito 465,

bem como de módo geral sua 
participação nas atividades 
rotarias do Sul do Brasil, a- 
través dos trabalhos que tem 
apresentado e realizado nas 
Conferencias Distritais, As
sembléias 3 Institutos de Um 
Dia, em toda esta região.
O rotariaao Cleoaes Velho 
Carneiro Bastos, tem tam
bém seu nome ligado a uma 
serie de atividades nesta'ci- 
dade, onde tem sua firma

construtora e de engenharia 
civil, participando ativamen
te da vida de nossa cidade, 
sendo Presidente da Comis
são Executiva para os es 
tejos do lo Centenário da e- 
elevaçio de Lajes a catego
ria de cidada, Presidente do 
Serrano Tenis Club e foi um 
dos fundadores e Presideote, 
por dois periolo3, d i L ig i 
Serrana de De^.oortos.

O Clubs de Caça e Tiro 
Luiz Ramos Borges comem o 
íou o encerramento da vem 

porada de caça
Na ultima quarta feira a noite, no Clube 14 

de Junho, o Clube de Caça e Tiro Luiz Ramos 
Borges realizou um lauto jantar, de encerra Jien- 
to da temporada de caça.

Compareceram ao ágape, cerca de 300 pesso
as, inclusive as autoridades locais, e inúmeros re
presentantes de todas as classes sociais.

Falaram nessa ocasião, o orador oficial do 
do Clubejjde Caça e Tiro Luiz Ramos Borges, sr. 
Aguelo Arruda, os Jornalistas Jaime de Arruda 
Ramos de A Gazeta de Florianopolis” e Rubens 
de Arruda Ramos de “ O Estado’’ também da ca
pital barriga verde.

Todos os oradores se referiram as atividades 
dêsse Clube, princiDalmeute tecendo fartos elogios 
ao seu Presidente Sr. Dante Marotto, pela ctima 
administração que o mesmo está tendo a frente do 
Clube de uaça e Tiro Luiz Ramos Borges.

Com este jantar o Clube de Caça e Tiro Luiz 
Ramos Borges, cuja denominação homenageia um 
dos seus saudosos integrantes, -deu uma soberba 
demonstração de seu poderio em nossos meios 
sociais e esportivos, de que será no futuro, gra
ças ao tino administrativo do Presidente Dante 
Marotto e de seus auxiliares de diretoria
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Assembléia Legislativa em Foco
Convocação de Depu

tado
Bem encaminhado à Comissão erten apresentou, n i sessão 
de Petições o expediente do de ontem um projeto de lei 
IBGE, para um reexame doí dando uma nova denomina 
assumo e que possibilite à ; çâo á Escola reunida de Rio
Assembléia uma deliberação. Fortuna.

Na sessão de 21, foi con
vocado o suplente Antônio 
Edú Vieira (PSD-Lajes), para 
substituir o deputado Orlan
do Bertoli, que sc licenciou.

Intervenção do PdP Ca 
tarinense

Na sessão de 21, foi lida, 
na Assembléia, comunicação 
dos Srs. Dr. J.J. Barreto, De 
lamar Vieira e Doralécio So 
ares de haverem sido desig 
nados interventores no Dire
tório Estadual do Partido So
cial Progressista de Santa 
Catarina

Licença de Deputado
Na sessão de 21, a Assem

bléia concedeu licença ao 
Deputado Lecian Slovinski, 
convocando para substituí-lo 
o deputado Lauro Locks.

Expediente do IB G E
Os deputados Antonio Go 

mes de Almeida e Sebastião 
Neves discursaram na 6essão 
de 21, acerca da criação de 
distritos, já que o IBGE, em 
expediente enviado, mostrara 
a conveniência em ser susta
da, até 1960, a criação de no
vas unidades, a fim de fa c i
litar o recenseamento; o de
putado Estivalet Pires, inter
vindo no assunto propos fos-

Aeroporto de Itajái
O deputado Bahia Bitten

court ocupou a tribuna, na 
sessão de 21, tecendo consi
deração em torno da pavi
mentação do aeroporto de 1- 
tajaí. Requereu o envio de 
um pedido de informações ao 
Governador do Estado.

Extremo Oeste
O deputado José Zanin o- 

cupou a tribuna, na sessão 
de 21, apelando para que o 
Govêrno do Estado assegure 
tratamentq igual aos inte
grantes da Polícia Militar que 
se u i im destacados no ex 
tremo oeste.

Reunião
Foi antecipada para o dia 

23 a reunião do Presidente 
da Assembléia com os presi
dentes e. vice Presidentes e 
lideres da Bancada afim de j 
tratar de uma reforma, de 
base nos trabalhos da As 
sembléia Legislativa e pro
curar uma forma de dar pu- 
blici lade ampla a tudo que 
se pissa na Casa do povo.

Escola reunida
O deputado Frederico Ku-

Graduados da Policia 
Militar

O deputado Manoel de Me
nezes apresentou, na sessão 
de 21, um projeto de lei dis
pondo sôbre a situação dos 
Sub-Tenentes, Sargentos, Ca
bos e Soldados da Policia Mi- 
lit r, reformados em conse- 
qo n 'ias de tuberculose pui- 
monar.

Comunicação de Su
plente

a sessão de 21, foi lida a 
e lunicação do suplente Dib 
Chorem, do PSD, que se a- 
chd impossibilatado de aten
der a convocação.

iR ^uerimento aprova
do

Na sessão de 21, foi apro- 
) o requerimento do de 

putado Agostinho Mignoni so
licitando ao Secretário da 
Saúde e ao Chefe de Fiscali
zação da Medicina providên 
cia^ para eliminar o exercí 
cio ilegal'da odontologia, no 
interior do Estado.

DISTRIBUIDOR E X X U S IV O :_

E T R O L  A N D l A
Rua Coronel Cordov r 3/N. — Fone r<3l — .ajes — S-Catarina

1 M i R i i  l i  É É is Ira p  í i -  
ra! g ía I n i f i s i  pia Brasília

Rio (Agencia Nacional) — O Sr. João Gui
lherme de Aragào, diretor-geral do DASP, em con
tacto com a imprensa, revelou várias providên
cias tomadas pelo Grupo de I rabalho incumoido 
da transferência da Administração Pública Federal 
para Brasília.

Dentre essas providências, ressaltam as refe 
rentes Exposição de Motivos aprovada pelo pre 
sidente da República fixando os quantistativos do 
primeiro Grupo Executivo que deverá, em 21 de 
abril de 1969 se encontrar funcionando era Bra
sília.

Pa:a esse efeito já foram distribuídos os ques
tionários que deverão ser preenchidos pelos fun
cionários de cada Ministério que integrarão o lo 
Grupo a ser transferido. Por outro lado, de 'acor
do com a Exposição de Motivos n' 1.156/59, de 23 
6/59, o presidente da República acaba de determi
nar a entrega imediata das unidades residenciais, 
que forem sendo concluídas, ao Grupo de Traba
lho mediante acordos com as diversas instituições

A Direção Executiva do Grupo de Trabalho, 
já está apurando os dados dos primeiros questio
nários preenchidos de modos possibilitar enqua
dramento uniforme do pessoal, de acordo com as 
residências disponíveis, cujo plano de resultados 
serão submetidos à apreciação dos órgãos inte
ressados.

Os problemas de Educação foram objeto de 
minucioso exame, reunindo-se erq Brasília os com
ponentes da Comissão que os estuda.

As conclusões já chegidas sôbre as obras em 
andamento do Jardim da Infaneia, Escola Classe 
e Escola Parque e Ginásio que vem sendo execu 
tadas pela NOVACAP. bem como sôbre a constru
ção de outras unidades escolares nas super qua
dras, garantem rêde escolar para abril de 1969.

Quanto as comunicações, o Grupo vem man
tendo ligação, com a Novacap, e o D.C.T. tendo 
o Sr. Ministro da Viação assumido pessoalmentela 
direção e responsabilidade dos empreendimentos 
que garantirão na época da mudança, as comuni
cações telefônicas e telegráficas de Brasília.

Estuda, ainda, o Gruoo de Trabalho outros 
problemas como o de Diárias, Creação de Quadro 
de Pessoal exclusivamente para Brasilia bem co
mo aqueles que dizem respeito ao Bem Estar Ge
ral dos servidores na Nova Capital e os que vem 
sendo revelados pelos questionários sôbre situaçõ
es fisicas peculiares.

Por negligência, foram mor 
tosna Polòma, pelo calor 

12 bebês
VARSÓVIA, - 12 recém-nascidos morreram em 

três dias, na maternidade da região de Bydgoezez, 
por falta de atenção do pessoal.

Durante a onda de calor que se abateu sô
bre o Polônia, no início de julho corrente, nume
roso» recém-nascidos, ficaram, durante horas, ex
postos aos raios de ura sol tropical que penetra
va pelas grandes janelas envidraçadas, cujas 
persianas não tinham sido fechadas. A tempera
tura da. sala onde estavam as crianças atingiu 40 
graus. Alguns recém-nascidos morreram asfixia
dos ou em consequência de complicações pul
monares.
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1) — Não se coloca no pin. 
teiro um numero de pintos 
maior do que sua capacidade 
E' preferível mesmo colocar 
somente 80% da lotação, para 
que os pintos se criem com 
mais liberdade.

2) — O pinteiro deve ser 
um ambiente protegido, princi
palmente de correntes de ar 
mas sêco e ventilado.

3) — E’ preciso evitar a to
do custo o frio e a chuva __
pinto molhado é pinto doente.

4) Se aparecer na criação al 
gum pinto encorujado e de a- 
sas caidas não se pense em 
curá-lo é melhor eliminá lo.

5 — Os pintos não devem 
ser nunca misturados com a 
ves adultas.

6) Na quarta semana todos 
os pintos devem ser vacinados 
contra a bouba.

7) ET preciso ter cuidado 
com os restos. Proteger bem o 
pinteiro durante a noite .

8) — Não se alimentam os 
pintos com restos de comida - 
par êles só ração balanceada.

4) — Nunca adquirir aves 
no mercado para criar —  ga
linha do mercado traz Sempre 
uma porção de parasitas e de 
doenças, sendo por isso perigo
sa para a criação sadia.

10) — Só adquirir pintos de 
um dia em granjas que pos 
sam garantir isenção da pulo- 
rose e que mantenham o seu 
plantei em bom estado sanitá
rio ,

Inicie uma criação
A criação de galinhas pode

gras do C r i a do r  de P i n t o s
ca' i r , ! * '1" em épo-

” o » . p r v % “ r âo
tinho de sua rZ  qua,quer Mo
linhas. Os seus ta 6 *Cnem ga* rãn !  us garotos ajuda-
cap’azP de Df °  • eXÍSte trabalho

d L  e a,r maÍS0 interês-
« "  " S L q" '  * lid‘ comearotnc enquanto os
garotos se distraem as aves
'ao crescendo para depois, for
necer ovos e carnes à família

Assistência da Aca- 
resc a Suinocultura 

Catarinense
Os agricultores de Joaça- 

ba Herval d’Oeste e Capin- 
zal adquiriram 255 reprodu 
tores das raças Duroc, Lan- 
arace e Berkshire, no Pôsto 
de Suinocultores do Estado e 
a suinocultores particulares, 
durante o ano agrícola 1958- 
1959, graças ao trabalho dos 
extensionistas da Associação 
de Crédito e Assistência Ru
ral de Santa Catarina (“Aca- 
re6c’’), segundo revela o re
latório da entidade afusivo à 
quèle período.

Esse resultado foi obtido 
com as excursões organiza
das pela “Acaresc”, sobretu 
do ao Município de Concór
dia, região dos moinhos de 
trigo e da melhor suinocul
tura do Estado, onde os agri
cultores verificam os moder
nos métodos de criação de 
porcos de alta qualidade pa-

ra reprodução e abate nos 
I frigoríficos. Com os cruza
mentos entre aquelas raças, 

I os produtores catarinenses a- 
jtualmente obtêm maior ren
dimento da criação, possuin
do porcos que chegam a 100 
quilos aos seis meses de i- 
dade .

Outro resultado significati
vo da ‘ Acaresc” na execu
ção de seus programas 1958-59 
foi registrado na construção 
de pocilgas, no Oeste Catari
nense. Em Videira, o exten- 
sionista estudou as constru
ções da região e lançou um 
novo tipo de pocilga, que es
tá sendo bastante difundido. 
A construção pode ser feita 
em série de forma que o co
lono poderá ir aumentando 
as suas instalações, à pro
porção que conseguir melhor 
rendimento da criação de 
porcos.

Durante o programa 1958- 
59 os técnicos da “ Acaresc” 
orientaram os colonos na 
construção dessas novas ins
talações, conseguindo que 
fôssem construídas 48 moder
nas pocilgas, nos , Municípios 
de Videira, Herval d’Oeste e 
Capinzal.

Ovos e Carne de A- 
ves para a Vsnezuéla

A Comissão Nacional de 
Avicultura recebeu pedidos 
de informações da .Venezue
la sôbre a possibilidade de o 
Brasil exportar ovos de con-

snmo e carnes de aves para 
aquêle país. E’ um mercado 
excelente para a nossa avi 
cultura iddustrial pois a pro 
dução venezuelana é insufi
ciente para atender à de
manda daqueles alimentos.

Avicqltores da Venezuela

também se mostram interes
sados na importação de ovos 
de incubação, com o objeti
vo de organização de plan- 
téis de abastecimento. Infor
mações a respeito poderão 
ser obtidas na Comissão Na
cional de Avicultura.

Prendeu a família por 
-----  15 anos -----

F a b r i c a  d e  o a i  
=  Santo Antonio ----=

' SERRIL - Municipio de Rio do Sul

Cil
Um produto de impurezas

Representante pata Lajes: Sr. Lirio Campos
Pmj João de Castro. 525

México, — Ura paí de 
família extremamente ci
umento foi prêso nesta 
capital por ter seques
trado a sua esposa e se
is filhos durante quinze 
anos sob ameaça de 
morte.

As infelizes vítimas do 
iracisvel quinquagenário, 
que a polícia considera 
semilouco, puderam hoje 
pela primeira vez sair da 
residência onde estavam 
ergastuladas e conhecer 
ruas e a animação da 
capital

Denuncia
Foi uma denúncia a- 

oônima que pôs a polí
cia na pista lesse estra
nho caso.

Rafael Perez Hernan- 
dez, quimico, que vivia 
da fabricução de inseti
cidas, tinha encerrado, 
a sua esposa 15 anos, 
pouco depois do casa
mento, e os seis filhos 
que nasceram da união 
praticamente nada sou
beram do mundo exte
rior. O pai não lhes per
mitiu ir a escola e nem 
mesmo o médico entra
va na casa. Aliás, dois 
outros filhos morreram 
em tenra idade, decla
rou a genitora, por fal
ta de cuidados e alimen
tação insuficiente. O pai 
obrigava a mulher e os

filhos a trabalharem no 
porão da casa na fabri
cação dos seus insetici
das, alimentava-os uni
formemente com farinha 
de aveia e agua e fei
jão: surrava-os sob o 
menor pretexto e segui
damente empunhava a- 
ca ou revólver amea
çando mata-los se saís
sem de casa ou se o de
nunciassem a polícia.

Suíça o país 

mais rico
Segundo o famoso a- 

nuário Financeiro Pick, 
o país mais rico do mun 
do é a Saiça, levando 
em conta o meio circu
lante, ou seja, o mon
tante das cotas banca
rias e moeda fiduciária 
mas não cheques. Cada 
pessoa na Suiça tem ren 
da equivalente a 294 
dólares. Em segundo lu 
gar está a Bélgica, em 
terceiro os Estados Uni
dos, em quarto a Suécia 
e em quinto a França. 
Brasil ocupa o 50.° lu
gar, com o equivalente 
de 13 dólares “per ca
pita” .

Aguardem para o dia 6 de Setembro.

SISSI
Gasolina Ipiranga

10 PONTOS MELHOR
-  ja  ono/ a mais no rendimento do motor do seu carroA que aa zu /o ^ .

Iniransa a Avenida Marechal Floriano, proximo á firma Batistella 
Encontra-se á venda no Posto ip' s ■ ------------------------------------------------------------------------
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Prêmio Esso
Primeira reportagem a concorrer fala de nova capital

Juizo de Direito da Pri
meira Vara da Comarca 

— — de Lajes -—
EDITAL DE PRAÇA

O doutor Chvis Ayr> 9 Ga- 
m , Juiz <1 ■ Direito <1a Pri
ai ra Vara da Comarca de 
L-jea, Esta i > de Santa Ca- 
larina. n ■ forma di lei, • tc.
f- i. saber a todi)6 quantos 

o on-senle éditai d* ;>raça, 
emu o prazo mínimo de vin  ̂
te dias virem, dêle canheci- 
me ito tiverem ou interes ar 
possa que no dia vinte (20) 
do mê< de Agosto próximo 
vindouro, às dez horas, no sa 
guão do ed'ficio do Fo?u v 
dest ci 1a i ,o  porteiro dos 
auditórios, ou quem mais ve 
zes fizer, levará a públi 
pregào d ■ v nda <* arrema 
t çã por quem mais der e 
melhor lance oferecer acim 
da avaliação de Cr$ 195.01)0,UO 
f-*ita nêsf » JuiZ), os s-guint-s 
bens que foram penhorado- « 
Ota ilio Vieira de Anud 
i.os autos da Ação Ex eut va 
m'Vi la por Leontina K<mos 
de Carli, julg ida por -tUien- 
ça que trai-rou ^m julgado, 
a ssbír: - LTV!A CASA, com 
frente de mmerial e os d**- 
mais lado* de madeira, co- 
b n a  com te liis  de turro, 
forrada, asso Ihada, e envi
draçada, com diversas portas 
e janelas e mais uma casinba 
de material, coberta com te
lhas e demais banfeitorias, in 
clusive o terreno foreiro com 
a área superficial de nove
centos e noventa metros qua
drados (990iti2, situados à rua 
Benjamim Constant, Traves
sa da rua São Joaquim, zona 
“B” urbana desta cidade de 
Lajes, havidos conforme do
cumentos transcritos sob n. 
28.774 no Cartorio do Primei

ro Of cio de Registro de Imó
veis e Hipoteca^. Coofro iti>n- 
do: N^rte: t rrenos de Sera- 
f m Inácio Simas, com quinze 
metros na linha que f-ch i s 
fundo.-; Su1; Rua Benjamm 
Con t»nt, Travessa S. Joaquim 
mm q linze metros na ltn > 
de frente; JOe-te: terreno df 
João Ko- liu dos Santos, com 
essenia e seis metros, na li 
ia lateral a esquerda e 

ijest ; om terreno de Os 
waido Camargo, com sessent. 
e sei- metros, quem quizer 
rrematar ditos bens, deverá 

comp irecer no dím mês, hora 
• l >c d teima meDcionados. 
tend i êle entregue qu^m 
mais ier e maior lan e ofe
recer s ib e • aludida avalia 
ção, depois de pagos no ato, 
em mo^da corrente, o preço 
da arrematação; imp stos e 
custos devi los. - F par* que 
chegue ao conhecim n‘o de 
tôdos, passou-se o presente 
edital par: publ eaç ,o na for
ma da lei. - Dado e passado 
nesta cidide de Lajes, aos 
vinte e sete dias do mês de 
Julho do ano <ie mil nove
centos e cincoenta e n«ve - 
Eu, Waldeck Aurélio ''ampaio 
Escrivão d > Civel o datilo
grafei, subscrevi e também

assino.

Clovis Ayre* G ma.

Juiz de Direito da 1 i Vara. 

Wdldeck Aurélio S mpaio.

Escrivão do C iv 1.

“ Dom Rosco previu a 
a construção de Brasí
lia” é o título da primei
ra reportagem a chegar 
à ABI para concorrer ao 
“ Prêmio Esso de Repor
tagem” . Focalizando as
pectos da nova capital, 
o referido trabalho veio. 
por coincidência, da pri 
meira capital do Brasil - 
Salvador - e foi publica 
do nc tradicional jornal 
baiano ‘*A Tarde” . Traz 
a assinatura do jornalis 
ta Napoleão Lopes Filho 
e foi ilustrada com inú
meras fotografias do fu
turo Distrito Federal.

5o ano do existência
O “ Prêmio Esso de 

Reportagem” que, êste 
ano, completa o seu 
quinto aniversário, ve n 
alcançando, gr*dativ 
mente, maior repercus
são entre os profi- io 
nais de imprensa de t 
do o país, num i de n n

I tração de que o seu ob
je t ivo  foi alcançado.

Para 1959 o valor do 
prêmio foi aumentado, 
passando de Cr$ 100 mil 
pora Cr$ 159 mil, além 
da viagem de ida e vo l
ta a Nova Iorque pela 
V ARiG. Os prêmios adi- 
cionaios, que eram de 
Cr$ 30 mil, foram au
mentados, também, para 
CrS 50 mil.

Como concorrer
Instituído em 1955 pela 

Esso Standard do Brasil, 
sob o patrocínio da ABI, 
o “ Prêmio Esso da Re- 
portigem ” é um concur
so destim.io a ^stimuiar 
os trabalhos jornalísticos 
de real interêsse para o 
país, dentro le normas 
sadias e c instrutivas.

Para concorrer ao 
prêmio, b ista que o jor. 
nalista ennaminhe à 
ABI, ru i Araújo Porto 
Alegre, 71, 7' andar, seus

trabalhos (no n áximo 
três), em duplicata, pu
blicados no período de 
l* de janeiro de 15 de 
novembro do correDte 
ano.

Aniversário
Rodeada de alegria dos 

seus familiares, festejou on
tem mais um aniversário na- 
talío a exma. sra. dona oe- 
nerosa Xavier de A thayli, 
digna esposa do sr. Mino 
Athayde, diligente funcioi á- 
rio do Instituto de Educação, 
desta cidade

Dona de reais qualidades e 
dotes de espirito* a distinta 
aniversariante desfruta de 
largo circulo de relações e 
amizades em nossos meios, 
motivo porque foi muito cum
primentada na data de seu 
natalício.

Destas colunas enviamos 
os nossos cumprimentos à 
dona Generosa Correia de 
Athayde, formulando-lhe v o 
tos de uma existência longa 
e venturosa junto aos seus 
familiares

> Aguardem  no dia 6 de Setembro 
l no Cine Tamoio

S i s s i  a I m p e r a t r i z
a continuação de Sissi

Rua Mano9l T. da Castro, 156 
- End. Teleg Vargas ■

Fone 253 Caixa Postal, 27 
Lajes — S. Catarina
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r* trr* 15overnado-
s S i o f e S ™  de

O Ministro da Educar«« 
explicando o que é ' o De,?,'?-OU .."“ a carta 

lanenH« ° P,era'? °  biblioteca"
Rio, (Agencia Nacional) 

Procurando dar completa co 
bertura a iniciativa do dire 
tor do Instituto Nacional do 
Livro lançando a “ operação 
biblioteca” , o ministro interi
no da Educação e Cultura 
reitor Pedro Caimon, delibe’ 
rou enviar uma carta expli
cativa e pediado apoio para 
o movimento a todos os go
vernadores de Estados. Nesta 
missiva explicou o ministro 
q.ie o Instituto Nacional do 
Livro se empenha no mo 
mento em mais uma de suas 
grandes iniciativas no senti 
do de lutar pela criação do

lançada pílo INL ülolloteca'

vÎmeïn?aS já iniciaram mo- 
Í  E 08 Paia criar suas bi- 

que

R i ) — O Presidente 
__ Juscelino Kubitscheksan- 

hábito da leitura entre nos- cionou, O projeto de lei

assi-
nalarão um marco de pro- 
gresso natural em sua histo-

História Verdadeiras
Pai da Televisão

1a. uma série

ria

Aposentado
ria móvel nos 
- IAP.

sas crianças moços e adultos a,ie determina o rea iiw  
Grande numero de munici- /  uBieiiu iua o reajus-
pios brasileiros, a maioria tamento periodlCO das a- 
talvez, ainda não possui sua í posentadorias e pensões 
biblioteca pública. De acôrdo i  dos Institutos de Previ

dência Social O chefe 
do govêrno federal ve
tou o artigo 6o do proje
to resultante da emenda 
dos deputados Carlos La
cerda e Bilac Pinto, que 
excluia os jornalistas do 
benefício concedido.

A chamada aposenta
doria móvel retroage sua 
vigência a 3 de maio do 
ano passado.

com a verificação feita, das 
3.468 comunas existentes no 
país, apenas 656 já consegui
ram organizar uma bibliote
ca municipal, aparelhada pa
ra atender ao crescente in- 
terêsse dos leitores.

Na carta, o ministro ainda 
explica que o Instituto Naci 
onal do Livro, por iniciativa 
do seu diretor alcançou com 
grande sucesso a repercus
são na imprensa, o movi
mento que foi denominado de 
“operação biblioteca" cujo 
escopo principal é colocar 
mil comunas brasileiras com 
bibliotecas públicas até o 
hm do período de adminis
tração do atual Govêrno. Cer
to de poder contar com a 
valiação interferenciada dos 
Governadores junto aos pre
feitos dos municípios de ca
da Estado no sentido dos 
mesmos colaborarem para o 
exito da campanha.

0 diretor do Instituto Na • 
cional do Livro Sr. José Re
nato Santos Pereira 'informou 
a imprensa que a ressonân 
cia do movimento intitulado 
“operação biblioteca” está 
sendo muito grande princi
palmente nos Estados do Nor
deste e do Sul. Todos os pre
feitos que desejarem escla
recimentos anunciados sôbre 
o assunto poderão pedi lo ao 
Instituto Nacional do Livro, 
Avenida Rio Branco 219, 4o 
andar Distrito Federal. Vári-

Reatamento das re
lações comerciais 

do Brasil com países 
da África e Asia

Rio __ Afirma-se em 
círculos autorizados que 
o Brasil reatará suas re
lações comerciais com 
numerosos países da A- 
sía e da África, us estu
dos em andamento no 
Ministério do Exteriorse

A jLEN B. )U  MONT — Graças ao talento d*" Allen du Mont ) 1 o- 
mem pode hoje transmitir fotografias através do espaço e outras co;.outs- 
tas eletrônicas milagrosas Du Mont aperfeiçou a v ilvula de raios c l  ii- 
cos que tornou possível a inveuçã:» da televisão e do radar e para home- 
nagea-lo eis aqui sua história.

INFANC1A — Du Mont nasceu em Brooklyn, Nova York, em 1901. Seu 
pai era um homem de negocios, sem maiores recursos. Como criança, Du 
Mont gostava de todos os esportes, mas não das escolas. Era inteligente 
e esperto gostava de ler quando não podia estar na raa jogando beisebol 
ou praticando outra qualquer modalidade esportiva.

POLIOMIELITE — Com 11 anos, Du Mont, foi atacado de poliomieli
te, ficando parcialmente paralítico. Para passar o tempo durante (sua longa 
convalescência, Du Mont desenvolveu seu ínterêsse pel a rádio, então viven
do sua infância. Sem qualquer ajuda, construiu um receptor de duas faixas

Repótsr Gaúcho e uma 
escrito’'«  perdidos nas ma 

tas do Norte do País
Rio Continuam cau- ria no entanto lamentá-

sando graves apreensõ
es, as notícias que se di- 
divulgam em tôrno do 
desaparecimento dos jor 
nalistas Leopoldo Oberst 
e da escritora NeydeCas- 
telo Branco, nas matas 
de Soure, Estado do Pará

Seguiu para o local 
um avião da FAB, le
vando médicos e enfer-

representam6^ *  melros, a fim  de prestarrepres .uictiu ^__ ^  ^no|eftnnrvns a escritora queabertura dos Isocorros a escritora que
cl*J£ hrasileiros desta segundo os despachos 

nrasueirus 1 telegráficos ainda estarir
com vida. Seu estado sefeita para os povu, 

ásticos e africanos

vel. As notícias do fale
cimento do jornalista Le
opoldo Oberst, não foram 
confirmadas.

B A N C O  N A C IO N A L  
C O M E R C IO , S .A

Tem menos de metro 
e meio e assaltou 28 

moças altas

Toquio —  Prêso pela 
policia desta capital con
fessou Takeo Kosukeha 
ver assaltado 28 moçíst. 
que eram altas e bonitas.

Medindo apenas lm44, 
resolvera realraente Ta 
keo Kusuke, de uma vez 
por tôdas que a única 
maneira de tratar ccm u- 
ma alta e bela moça e- 
ra imprimindo lhe no cor
po a marca do ódio. As 
sim, nos trens ou nos 
bondes atacava as mo
ças mais altas cortando 
lhes os vestidos o> |o cor
po com lâminas de bar
bear.

Otica e Joalheria Mondadori
Torna público que acaba de instalar um 

Mantem um grande estoque de tod
"Óculos cientificamente perfeitos

moderno laboratorio de otica, capacita a executar qualquer serviço do ramo 

modelos de armação i  e ocuos, ao alcance de todas as bolsas.

Praça João Costa

Esteticamente adaptados ao seu gosto. . .

— Edifício Dr. Accacio — Lajes S C.

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



CORREIO LAGEANO 6a. Página1-859

Alfabetização dos Selvícolas da Bacia Amazônica
O trabalho que está sendo realizado pelo Instituto de Linguística da Universidade de Oklahoma

A cidade de Orlando, na 
Flórida (Estados Unidos) do
ou recentemente ao ‘.Summer 
Institute of Linguistics”, da 
Universidade de Oklahoma, 
um avião calina PBY, para 
ser utilizado na região ama
zônica, para o transporte de 
gêneros, medicamentos, pas
sageiros e qualquer utilidade 
tanto do Instituto de Linguís
tica como de qualquer pessoa 
ou instituição que deles ne
cessite .

A  entrega solene do avião 
foi feita em Goiânia, com a 
presença de representantes 
daquela cidade norte-ameri
cana e de altas autoridades 
brasileiras.

Em homenagem ao pionei
ro da proteção ao índio no 
Brasil, o Catalina PBY tomou 
o nome de “Marechal Ron- 
don”,

O que é o Instituto
O “Summer Institute of Lin

guistics” vem operando nos 
diversos países da Bacia A- 
mazonica desde 1945, com a 
finalidade de levar aos índios 
alguns dos conhecimentos da 
civilização, principalmente

os relacionados com a escri
ta e alfabetização.

O Instituto de Linguística 
é mantido por meio de doa
ções particulares, sem qual
quer ligação oficial com o 
governo.

l5 Aviões
O Instituto dispõe atual

mente de uma frota de 15 
aviões monomotore8 e dois 
Catalinas, pois o avião é o 
único meio de transporte rá
pido e seguro nas selvas a 
mazônicas. Seus aparelhos 
não só transportam o pesso
al do Instituto, como atendem 
à população de tôda a zona, 
sempre prontos a qualquer 
emergência. Esses aviões fo
ram doados por cidades nor
te-americanas, através de 
contribuição popular.

O Trabalho do Insti
tuto

O principal trabalho do Ins
tituto està em estudar as lín
guas nativas e criar alfabe
tos para elas. a fim de que 
os índios possa aprender a

ler, em primeiro lugar, o seu 
próprio idioma. Posterior- 
mente, ensinam o idioma na
cional ou seja, o espanhol ou 
o português.

Os técnicos e linguistas do 
Instituto passam, em média, 
dois anos estudando os idio
mas de cada tribo, não só da 
Bacia Amazônica, como de 
tôda a América em geral. No

México, por exemplo, foram 
estudados 125 dialetos tribais.

O Instituto no Brasil
0 “ Summer Institute of Lin

guistics” iniciou 'suas ativi
dades no Brasil em 1957, ten
do entrado em contacto com 
o museu Nacional e o Ser
viço de Proteção aos índios

para a realização de suas 
pesquisas.

O instituto realiza no mo
mento um plano de levanta
mento de idiomas tribais, e 
seus especialistas estão estu
dando as segnintes linguas: 
Kaiuá, Terena, Bororo, Umo- 
tina, Kadiwen Kaingang, Kra- 
bo, Karajá Apinaié, Ofaié, 
Maxakali e Tukana.

Diminui a área cuítivada de café
cialmente milho, algodão e 
laranja. As regiões mais a- 
tingidas são as de São José 
do Rio Preto, Alta Araraqua- 
rense, Monte Aprazível e Vo- 
tuporanga.

Rio —  Estimativas feitas 
pelo Instituto Brasileiro do 
Café revelam que a safra de 
café do Estado de São Paulo 
sofrerá êste ano uma queda 
de 30% em virtude do aban
dono de cêrca de 60% dos 
cafézais para o aproveita
mento das respectivas áreas 
em outras culturas.

De acordo ainda com a
mesma fonte, há cafezais on-| Rio —  Revela-se em cír- 
de a substituição está sendo culps ecônomicos que a in- 
feita pura e simplesmente; dústria de base nacional 
em outros há intercalação mostra-se animada diante da

Por outro lado idêutico fe
nômeno vem se registrando 
no norte Paraná, onde os ca
fezais velhos estão sendo a- 
bandonados devidos aos bai 
xos preços do produto.

Borracha Sintética

com diversas culturas, espe-

5 I E M A E

J C / f O S  c ^ / / /â < s 7 /T ? o g '/

As máquinas de escrever Siemag possuem: 
v  regulador de toque 
*  régua de margirtadores 
v  a|uste de fita em 4 posições 
v proteção de tipos 
v  apôio de papel
v  inserção regulável e automática do papel 
v  libertador de tipos 
v  mesa d papel 
^  estrutura blindada monobloco

Q d/7/7GÇ£ C//T&

Porque dura mais! 
Porque cusla menos! 
Porque trabalha melhor!

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS 

"«Organização Hélio Lida.»
Rua Cel. Cordova 108 - Caixa Postal 35 - Lajes, S. C

perspectiva de poder forne 
cer cêrca de 70% do equipa
mento necessário à constru 
ção da fábrica de borracha 
sintética junto à refinaria Du
que de Caxias. Essa fábrica 

i deverá iniciar sua produção,

estimada em 40 mil toneladas 
anuais dentro de; 1 ano e 
meio.

A Firestone e a Goodyear, 
de acordo com convênio as 
sinado com a Petrobrás co
laborarão na construção, fi
nanciamento treinamento do 
pessoal cessão de patentes e 
assistência técnica a nova 
fábrica.

Publicações Recebidas
Recebemos e agrade

cemos as seguintes pu
blicações;

Oriente Medio, um edi
torial com noticias, repor
tagens, estudos e varie
dades sobre os paizes

arabes, destinado a su 
plementar a imprensa 
brasileira. AÇÃO DEMO
CRÁTICA, boletim men
sal do Instituto Brasilei
ro de Ação Democrá
tica.

Quanto custa um litro de gazolina
Rio - Taxas e impostos, no montante de 

Cr$ 6,73, fazem com que o litro de gasolina 
seja vendido no Distrito Federal, pelo preço de 
Cr$ 9,08 quando êle chega ao país somente por 
CrS 0,53. F

Êsses tributos, representando 74.21% do preço 
total de um litro de gasolina, são cobrados na 
seguinte proporção: ágio, CrS 2,29; imposto único; 
Cr$ 4,24; taxàs alfandegárias, CrS 0,07; taxas de 
previdência, CrS 0,09; fundo de frente, CrS 0,04.

Os outros itens que completam a estrutura de 
preço de um litro de gasolina são: despesas gera
is, Cr$ 0,65, taxas de álcool, CrS 0,15; comissão 
revendedor, CrS 0,82; lucros das companhias 
distribuidoras, CrS 0,19.

O P T M  J»1 1VÆ A T R  A  T H A R  Ã  êm ® grande orgulho em oferecer aos seus amaveis
U / i i i r i f  frequentadores, amanhã (domingo) ás 4, 7 e 9 horas a 

grande produção em Cinemascope da 20 th Century Fox

— 0  Céu é Testemunha —
Maravilhosamente interpretados por DEBORAN KERK e ROBERT MITCHUM. Este Tfilme é B ran do  

na novela de CHARLES SH A W  -  Côr luxuo.a. ‘ e e t>a8ead0

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



1-859

CORREIO LAGE ANO 7a. Pa ura

li
Grande Festival no 
Municipal da Ponte Grande 
em homenagem ao Legis 

1 ativo Municipal
P e l °  L a i e ,

I ) ) » 5 TI D p 9drestianismo — 
Pau de Sebo —  Corrida do Saco

e Olaria - Homenagem 
ao \ ereador Antonio Macedo

às 09,00 horas - Jogo entre Avenida

às 10,00 horas - 

às 10,40 horas - 

às 11,20 horas -

às 13,00 horas -

às 13,40 horas -

Palmeiras e Prusquense - Hnmp

“ M M "  ° “ Cm»  Granzzofõ Arco-íris e Fluminense - Homena
” Pon.„fremp p °- Ver^ador Cesar Goes Popular e Paissandu - Homenagem

ao Vereador Aron Kipel

Coral e Juventude Homenagem ao 
Vereador Manoel A. Ramos

Nacional e América - Homenagem 
ao Vereador Arnaldo Waltrick

às 14,20 horas - Corrida de 2.500 mts. em volta da pista — 
Homenagem ao Vereador Dorvalino Furtado

Corrida de Biciclétas — 30 voltas ao re
dor da pista — Homenagem ao Vereador 
Nilton Rogério Néves.

Jogo entre Olinkraft e Cruzeiro — Home
nagem ao Vereador Álvaro Ramos Vieira

ás 15,00 horas

às 15,40 horas

às 17,00 horas - Jogo entre Lajes e Pinheiros (Partida de 
Honra) - Homenagem ao Vereador Licinio V. de Córdova -

DD. Presidente da Câmara Municipal

Nota — Ao Clube que maior número de ingressos ven
der será oferecida uma belíssima Taça, oferecido pelo 
Vereador Domingos Valente Junior.

Ao Clube mais disciplinado será oferecido um 
de Medalhas oferta do Vereador Oscar Schweitzer.

jogo

Entre os intervalos las partidas e competições, serão 
realizadas as corridas do saco e pau de cebo.

Entre os assistentes, será sorteado um belíssimo Re
lógio Despertador, pelo número da entrada.

As duas bolas usadas nos jogos serão sorteadas en 
tre os clubes Perdedores.

Não percam domingo a partir das 9 hs 
da manhã no Estádio da Ponte Grande.

0 Internacional em Tangará
Serio compromisso te 

rá o S.C. Internacional 
amanhã a tarde na ci
dade de Tangará quan
do terá oportunidade de 
enfrentar o quadro do 
Juventus, em jogo refe
rente á 3a rodada do re- 
turno.

liste cotejo se apresen
ta algo incognito para o 
Colorado, porquanto o 
juventus é uma equipe 
cem altos e baixos em

seus domínios, isto signi
fica dizer que tanto o In
ternacional como o Ju
ventus poderão sair com 
as honras da partida. 0 
quadro juvenlino tem 
perdido muitos pontos 
em sua terra, mas por 
outro lado também tem 
conseguido algumas vi
torias. Esperamos que o 
Internacional leve de 
vencida este jogo, por-

que atualmente está pos
suído de melhor equipe 
do que seu adversaria de 
amanhã.

Prova velmente o Téc
nico Vicente não alter i- 
rá a composição dh sua 
equipe para o jogo de 
amanhã, devendo ser a 
mesma dos últimos jogos

A delegação colorada 
deixará a nossa cidade 
hoje ás 14,30 horas em 
condução especial.

Vasco da Gama x Ca  
çadorense no derby 

de Caçador
Na progressista cidade 

de Caçador, será dispu-

0

Aguardem para o dia 6 de Setembro.

SISSI a  Imperatriz

Compromisso chave 
para a conquista do cer
tame da la  zona, terá o 
Independente A.C. ama
nhã em Curitibanos, 
quando se defrontará 
contra o Comercial de 
Joaçaba, uma das boas 
equipes*deste estadual.

O Independente goza 
de um favoritismo na ba
se 6x4, e caso vença es 
te jogo está praticamen
te classificado para os 
jogos semi finais do es
tadual.

Quanto ao conjunto do 
Comercial, é uma equipe 
perigosissima quando jo
ga em terrenos alheios, 
haja visto a quantidade 
de pontos que tem obti
do em canchas alheias 
neste campeonato esta
dual.

tado o derby local, com 
o encontro entre os fer
renhos rivais, Vasco da 
Gama e Caçadorense.

Lembre-se que no pri
meiro turno, o Caçado
rense levou a melhor 
por 3á2, e vamos aguar
dar o que vai suceder 
no jogo de amanhã quan
do o Vasco da Gama 
ocupa a vice liderança 
e o Caçadorense é o ul
timo colocado da pre
sente competição. Este 
será também um jogo 
chave para o Vasco da 
Gama, para a sua clas
sificação.

Jorge Siqueira de 
Mello

Obteve titulo de cam 

peão como treinador 
em Porto União

O Esportista Jorge Si
queira Mello, que por 
muitos anos defendeu as 
cores do Aliados F , C . 
no celebre tri canpeona- 
to 51,52 e 53, vem de se 
sagrar campeão invicto 
como treinador do União 
E. C. da cidade de Porto 
União.

Como se sabe. Jorge 
está radicado naquela ci
dade à vários anos

di 4a.

lo  Caxias e America (ambos de Joinville 2 p ) 
2o Baep .-ndi de Jaraguí 6 pp
3o Palmeiras de Blumenau 8 pp
4o Seleto de Guaramirim 10 pp
5o Vasto Verde de Blumenau 14pp

C a m i n h ã o  F N M  0 me i h
Dist. Rodo Veículos Ltda. —  Itajai

RepresentanteeniLages ________ _______

—  p l á t a n o  LENZI
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Novo Direior do Centro de Saúde promete: Melhoramenios a 
— —  serem introduzidos em sua repartição  —-----

Conforme noticiou a im
prensa local, assjmiu á 
pouco tempo a chefia do T 
Distrito Sanitário o conheci
do médico dr. lran Yared, 
estando já em franca ativi
dade.

Ciente dos inúmeros pro
blemas que afligem nossa ci
dade com respeito à higiene, 
nossa reportagem procurou o 
abalizado facultativo para in
teirar-se de seus planos de 
ação no seniido de corrigir 
muitas das falhas existentes 
nesse importante se;>r

Com a gentileza e inabili
dade que o caracter 'am, o 
dr. Iran Yar<J pr ratificou se 
a prestar to * ts m  raclara- 
ções necessárias pel quais 
se conclue que o mesmo es
tá disposto a trabalhar em 
benefício da saude do nosso 
povo.

Fiscalização de Far- 
macias

Inicialmente o dr. Iran Y- 
ared declarou-nos que, de o- 
ra em diante, vai ser proce
dida uma rigorosa fiscaliza
ção nas fai macias, exigindo 
dos profissionais e funciona

rios das mesmas o uso dià 
rio do avental, assim como 
, os aparelhos clínicos, horá
rios e outros problemas a res 
peito serão solucionados, tão 
logo as circunstancias o per 
mitam. Além disso as farma- 
cias ainda não regularizadas 
merecerão a sua pronta a 
tenção, exigindo de seus pro
prietários que legalizem o 
mais rapidamente possivel 
seus estabelecimentos.

Vacinação na Cidade
l Tm dos primeiros passos 

do atual chefe do 7o Distrito 
Sanitário foi determinar, em 
.«os terra, uma vacinação 
anti variolica, anti-tifíca. as
sim como vacinação tritoxoi- 
des, visando proteger a saú
de do público das doenças e 
epidemias que constantemen 
te assolam a população.

Outras providencias a 
serem tomadas

Segundo declarou o dr. I- 
ran Yared a nossa reporta
gem, tendo em vista algu
mas denuncias por nós fei- 
tai (C~j i-íerencia à limpe.

sa e higiene de armazéns, 
bares e cafés tanto do cen
tro como dos suburbios da 
cidade, êsse problema vai 
ser atacado de frente com a 
finalidade de solucioná-lo a 
contento. Nêsse sentido pa
ra melhor atender o serviço, 
está êle providenciando no 
aumento de funcionários do 
Centro de Saúde para que 
todos os recantos da cidade 
sejam fiscalizados eficiente
mente .

Conforme é do conheci 
mento do público, a classe 
d06 curandeiros prolifera na 
cidade. Inúmeras pessoas, 
principalmente as pertencen 
tes às classes mais incultas 
e desprotegida da sorte, pro
curam 08 tais curandeiros pa 
ra a cura dos seus males; al
gumas dessas pessoas proce
dem de tal maneira por ig
norância e outras por não 
terem os recursos suficientes 
para o pagamento da 
consulta médica e para a 
compra de remédios.

Por isso o dr. Iran Yared 
está procurando dar solução 
ao problema, proibindo os 
curandeiros de exercerem a 
sua profissão ilegal, pois 3

E’ a grandiosa 
Pelicula que o 
Cine Tamoio 
apresentará 

hoje às 20 hrs. 
e domingo às 16 
e 19 hrs.

As batalhas que êles tra 
varam... Os amores queê- 
les conhaceram

O mundo que êles intimida
ram ficará para semp:e em 
vossas lembranças. . .

O brado dêstes jovens va
lentes ecoará eternamente 
em vosso coração:

NOTA:
HOPE LAM jE  BARBARA RUSH M M  BRITT
AL M i n i . « !  E M D  DiiVTIiVK ED8AÍID ANHALT

P ;r }  motivo de 
ser *um filme de 

longa metragem no , Domingo 
serão dadas somente _2 sessões 
às 4 e 7 horas.

médicos do Centro de Saúde 
examinam, diária e gratuita- 
mente 25 pessoas. Ainda pa
ra resolver o problema, o 
chefe do 7o Distrito Sanitá
rio está providenciando para 
a reforma do Centro de Saú
de de Lajes e aquisição de 
todos os materiais necessá
rios para o maior e melhor

andamento do serviço.
Sem duvida alguma, o dr. 

Iran Yared está disposto a 
trabalhar era beneficio do po
vo, no seu setor, intenção 
essa que é merecedora doa- 
plauso e do mais franco a- 
poio de todos as pessoas bem 
intencionadas.

CORREIO LAG H NO
Ano XIX Lages, 1 • l de Agosto de 1959

Politic em F  ico
Conferencia Ademar- 

Juracy
Nestes próximos dias, o Sr 

Ademar de Barros seguirá 
para Baia, para conferenciar 
com o Governador Juracy 
Magalhães, afim de aventara 
possibilidade de uma união 
Ademar Juraci Plinio ao pro 
ximo pleito presidencial.

Este encontro está sendo 
aguardado com grande inte
resse nos meios politicos. 
Candidatura em mas 
sa á Prefeitura de Fio 

rianopolis
As eleições municipais a

se realizarem em 30 de A- 
gosto em Florianopolis, de
verão ser bastante sensacio
nais pela grande quantidade 
de candidatos.

Pelo PSD concorrerá o Sr. 
Osvaldo Machado, pela UDN 
foi o escolhido o Sr Fernan
do Brugmann Viegas, peto 
PTB será o sr César Seara, 
pelo PDC será o Sr. Nereu 
do Vale Pereira, isto sem fa 
lar nos nomes dos Srs. Ma
noel de Menezes e Gal. Vieira 
da Rosa, que possivelmen
te concorrerão á Prefeitura 
da capital barriga verae.

PTB vai precipitar suo de
claração de apoio á candi 

dGtura do Marechal Lott
O Sr. J jão  Goulart resolveu precipitar a de

finição do PTB de apoio à candidatura do Mare
chal Teixeira Lott à Presidência da República, co
mo uma manobra tática para impedir que o Mi
nistro da Guerra seja defmitivamente envolvido 
pela orientação “ entreguista” que está sendo iden
tificada na reforma ministerial.

Espera-se para as próximas horas uma de
claração do Sr. João Goulart, anunciando o apoio 
oficioso do partido ao Marechal Lott. Possivel
mente a mesma declaração tornará pública a dis
cordância do PTB com os rumos que o Sr Jusce- 
lino imprimiu a reforma do Ministério.

O Sr Jango Goulart tem carta branca‘no par
tido para decidir da oportunidade de transmitir a 
advertência ao Govêrno em manifestação pública 
ou em conversa com o Presidente Kubitscheck. 
De qualquer maneira, os trabalhistas desejam mar
car a sua discordância, para não serem solidários 
com a orientação anti nacionalista do Govêrno.

Em virtude do mau tempo que está se fazen
do sentir em toda a região, o grande festival es
portivo do Lajes Moto Clube que estava marcado 
para amanhã no Estádio Municipal da Ponte, 

'Grande, foi adiado sine-die.
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