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0 2'  B.R. prestou sol idaneda- 
tíe ao povo lajeano

O Segundo Batalhão 
Rodoviário, esta garbosa 
instituição militar qui 
muito honra a Princesa 
da Serra e o Exercito 
Brasileiro, teve papel s i  
liente por ocasião do 
Vendaval, que assolou 
a nossa cidade na ma
drugada do dia 14.

Esta unidade militar

pi estou todos os socor
ros necessários o aque
les que tiveram a des 
' entura de perderem os 
^eus lares, como tam
bém oferecendo constan
te ajuda na reestrutura
ção do - erviço de ener
gia eletrica, onde os se
us bravos oficiais e pra
ças batalharam durante

A c u a r a t m para domingo dia 23 no 
moio as 7 e 9 horas

r-ilo-

N. Fernandes no Western News Service
O sr. Névio Fernandes,

Redator Chefe deste Bi 
Se nanario, acaba rle ser 
altaraente n.-tinguidocom 
sua nomeação para .Cor
respondente em Lajes do 
Western News Service de 
Nova York, uma das ma
is importantes agencias 
noticiosas do inundo, 
dando assim aquele nos
so colega de redação ma- 

I is um grande passo em 
sua carreira jornalistica.

O Western News Ser
vice que é representado 
no Brasil por Serviços de 
Imprensa Ted Teitelroit 
Lína, sita no Rio de Ja
neiro, é uma agencia d<* 
noticias de carater espe
cializado, dedicando-se 
ao ramo especifico de 
Relações Publicas.

", A Cadeia Brasileira de * Correspondentes do 
Western News Service está composta de cerca de 
70 Correspondentes, mantendo Associados em 35 
paizes, que participam ativaraente para a forma
ção de grupos nacionais de técnicos em Relações 
Publicas.

No fim deste ano, será realizada no Rio de 
Janeiro uma Convenção Geral do Western News 
Service, oportunidade em que o Sr. Névio Fer
nandes participará da mesma, juntaraente com os 
seus colegas Correspondentes de todo o Brasil.

alguns dias e noites, no 
intuito de reparar os da
nos causados por aque
le violento temporal.

Assim o Segundo Ba
talhão Rodoviário, atra- 
vez de seus altos co
mandos e de seus bra
vos soldados, conquista
ram mais um voto de 
confiança de toda a nos  ̂
sa Dopulação, principal- 
n iine daqueles que ma
is diretameute foram a- 
fetados pela maisterrivel 
catástrofe até hoje veri 
ficada em Lajes.

Cine Ta-
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A Prefeitura em socorro das vitimas 
do vendaval

Feliz iniciativa e mesmo 
iigna de louvores foi a que 

tomou o sr. Vidal Ramos Ju
nior Prefeito Municipal no 
sentido de proporcionar so- 
■ orros aquelas vitimas em que 
tiveram seus lares destruídos 
pelo fenomeno que á pou
cos dias abalou nossa cidaie.

Segundo palestra que man
tivemos com SS. o numero 
de casas que sofreram danos

atinge aproximadamente 80, 
mas o numero que realmen 
te é lar proprio atinge a ca
sa de 50. Esclareceu-nos ain 
da o entrevistado que já es
tão sendo construidasas casas 
para esses flagelados e que 
dentro de poucos dias esta
rão todas elas devidamente 
colocadas em seus lugares 
de acordo com o levanta
mento feito.

O Governo do Estado colabora com as vi
timas em nossa cidade

Esteve em nossa cidade onde 
veio verificar in loco as con 
sequências deixadas pelo ci
clone o dr. Laerte Ramos 
Vieira Secretario do Interior 
e Justiça em nosso Estado.

SS. que aqui veio por ini 
ciativa do Governador Heri-

berto Hulse tomou aqui to
das as medidas que lhe fo
ram atribuídas, bem como 
deixando alguns recursos pa
ra uma comissão que ficou 
incumbida de tomar todas as 
providencias que se tornas
sem necessárias.

Peirobrás
Petróleo Brasileiro S.A.
Subscrição pública de ações preferenciais

O Banco Indústria e Comércio de Santa 
Catarina S/A sito à Rua Correia Finto, nesta 
cidade, onde os interessados serão atendidos 
das 13 ás 16 horas, está autorizado a aceitar, 
até 3i de agosto do corrente ano, a subscri
ção de ações preferenciais nominativas da 
Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS.

O valor das ações subscritas poderá ser 
realizado era Obrigações da Emprêsa ou em 
dinheiro. __
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A falta de apetite é um sério pro 
. —  blema de saúde ——

EDITAL DE PRAÇA

O loutnr < lovis Ayre- Q* 
ma, Juiz de Direito da Pri
meira Vara da Comarca de 
Lajes, Estado de SaDta Cata
rina, na forma da lei, etc.

Faz saber a todos quantos 
o presente edita) de praça, 
com o prazo mimmo de vin 
te dias, virem, lêle c o iheci- 
mento tiverem ou inte -»ssar 
possa, que no dia (DEZ) 1 ü 
do mês de setembro próximo 
vindouro âs dez (10) horas, no 
saguão do e iificio do F>)rutn, 
desta Cidade, o porteiro d >s 
auditórios, qu ju -tn suas ve- 
Zí S fizer, levará » público 
pregão de ve ida e errem 1- 
táçao por quem mos der e 
melhor lance oferecer icima 
da avaliação le Cr$ 40.000.00, 
feita níste Juiz., o ^ u io te  
imóvel que foi peno trid > a 
Orontes Far a nos tutos a 
Ação Executiva que lhe mo
ve Silvio Neves G .loy , jul
gada por settençi que tran
sitou em julgido. a saber: - 
UMA AREA le terras co n 
216.95 mts. 2, sita a Praça do 
Tanque, zona A urbana, de-- 
ta cidade de Lajes, eonf n- 
tãodo: Ao Norte, c > , 13 ms. 
tetreno trânsfsrid * i> -xecu- 
tado, na ijãhi que *chu a s 
fundos; ao S d, Pra^u do T n 
que com 13m . na ih i 
frente; a Leste, ter no de 
joão Moysés Furta lo e lo 
Patrimônio YlunicipJ, com 
20,15 na linha lateral a es
querda e a Oeste, terreno de 
Alzir-u Batista Luceoa e do 
Patrimônio Municipil com 
20,l5ms. n* linha lateral á di
reita. adquiri i i pelo executa
do conforme scritu t uúon

ça transcrita no Cariório do 
Primeiro Oficio do Registro 
de Imóveis e Hlpotécas, no 
Livro de Transcrição das 
Transmissões de n° 3 A3°. á 
fls. 228v. 229 sob o n° 22.92'. 
E quem quizer arrematar idi- 
to imóvel, deverá compafe- 
cer no dia, mês, hora e lotai 
»cima mencionados, sendo êle 
entregue a qjem mais der e 
maior lance oferecer sobre a 
aludida avaliação, depois de 
pagos no ato, em moeda cor
rente, o preço da .rremata- 
ção, imposto« e custas d“vi- 
dos. - E para que chague ao 
conhecimento de todos, pas- 
Sou-se o presente edital para 
publicação na forma da lei. 
Dado e passado nesta cidade 
de Lajes, aos doze dias do 
mês de Agosto do ano de mil
oovecentos e cincoenta e 
nove. Eu, Waldeck Aurélio
Sitnoai), Escrivão do Civei o 
datilografei, subscrevi e tam-
oé n S'i io.

iovis Ayres St o» 

luiz de Dir«ito da Ia. Vara 

.V leck Aurélio Sampa o 

£ i ivão d'. Civei

Xguardem para 
di j  ò d 3 Ser 
A ÍVPzRATRiZ

Nova Yor; (Medicai News) 
— Uma das queixas mais 
cnmument.! ouvidas pelos 
médicos de tôdas as partes 
do mundo é a da mãe aflita 
que conlessn: “ Doutor, não 
sei explicar o motivo, mas a 
verdade é que o meu filho 
não quer comer, a despeito, 
de todos os meus esforços ’’

O médico equatoriano Dr. 
Vallarino Donoso, autoridade 
no assunto calculou que ma
is de tío por cento dos casos 
observados em seu cônsul 
tório de pediatria são moti
vados pela anorexia, têrmo 
médico para a falta de ape
tite e sua consequente perda 
de pêso.

Considerando-se que é pra
ticamente impossível forçar 
a criança a comer, seja ela 
um bebé ou uma criança já 
crescida, e anorexia consti 
tui um problema difícil para 

ja infância. Pode no entanto 
ocorrer em qualquer idade.

| As pessoas mais idosas são 
frequentemente afetadas por 
êsse distúrbio, especialmente 
durante os períodos de con
valescença de alguma enfer
midade ou operação cirúrgi
ca, quando as necessidades 
nutricionais são bem maiores

Qual a causa de anorexia? 
Os cientistas dividem êsse 
distúrbio em dois tipos, o pri- 
aiário e o secundário A a- 
aorexia, secundária é a que 
pode ser atribuída a uma 
condição específica, tais co
mo dentição infantil, doenças 
infecciosas, parasitbs intes 
inais ctc. Curando se a cau

sa básica, cura se também a 
enfermidade.

Quanto á anorexia primi- 
ria, eis como a descreveu o

Dr. Vallarino: “ Se o exame 
físico, juntamente com os tes
tes de laboratório, nã.o apre 
sentarem observações de im
portância, voltamos ao pon
to de partida, atribuindo o 
distúrbio a um fato desco
nhecido. Em casos assim, 
cumpre ao pediatra esforçar^ 
se por combater a anorexia.'

Uma nova arma destinada 
a auxiliar o médico no com
bate à doença da falta de a- 
petite é um complemento es
pecial, produzido pelos cien
tistas dos Laboratórios Le- 
derle da Cyanamid Interna 
tional. Esse novo produto 
contém amino-ácido lisina, 
bem como certas vitamiuas 
B que estimulam o apetite.

Não se sabe exatamente 
por que a lisina estimula o 
apetite, mas os risaltidos 
tem sido excelente. Decla 
rou o Dr. Antbony A. Alba 
nese, do St. Luke’s Hospital 
de Nova York, que foram ob
tidas melhores “ moderadas e 
extraordinárias’’ no peso e an

mento de apetite de criai, l8 
portadoras de anorexi i, ,j. 
rante a administração i0 
complemento de lisina.

Em outro estudo que du. 
mais de cinco anos. ;> )r 
Albunese e seus colab i , o 
res verificaram que “ peq: e 
nas doses adicionais ijSj. 
na a dieta de pessoas idosas 
com deficiência nutri u j,

' fortalecem grandetmu.le 0 
valor biológico da Meta, s 
pecialmente quando sc trata 

, de pessoa com bai o teor de 
proteínas de ficarne.'’ Todas 

ias pessoas idosas submetidas 
ao estudo achavam-se impos
sibilitadas de se alimentir 
convenientemente, etn visu 

I de suas preferências dietíti 
cas ao pouco adetite.

1 Com a anemia é comum 
|aos que sofrem de anore ia, 
'a  Cyamanid produziu t a 
bém tipo do mesmo comple
mento alimentar contendo 

; ferro, a fim de a ixiliar t 
formação de gbobalos verme 
lhos.

Leia e a ss in e  o jor- 
nai Corre io  Lageano

Querino Magna Garcia e sra.
Participam aos parentes e pessoas de suas ra
lações o nascimento de sua filha Maria (íoie 
ti, ocorrido no dia 19 p p. na Maternidade Te 

í reza Ramos.

Lajes, 22 de Agosto de 1959

OBRA-PRIMA PARA GRANDES C r & x J  a

165 HP A 2.000 R.P.M. -
Krocure;n°s paro obter lódos as especificações e detalhes para o máximo 
aproveitamento deste notável caminhão. ~  H

CONCESSIONÁRIO  AUTORiZADO:

, ,  ........................... J t  1 1 1 M 1 -
Rua Mmoel T d* Castro, 156 - Fone 253 Caixa Postal,

- End. Teleg Vargas —  Lajes—  S. Catarina

’ ■ * T -
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. A  "INDUSTRIA E COMERCIO DE 
MADEIRAS BATTISTELLA S /A "

. comemorando o seu 10° aniversá • 
rio de fundação e no ensejo de 
agradecer aos clientes e amigos 
que tão bem a distinguiram até o 
presente, resolve conceder uma 
bonificação especial sôbre suas 
mercadorias, tais com o" Pneus, câ
maras de ar, produtos Esso etc'
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Jnizo ile Dirello ie Primeira Vara da
U doutor Clovis Ayres 
Gama, Juiz de Direito 
da Primeira Vara da 
Comarca de Lajes, Es
tado de Santa Catari
na, na forma da lei, 
etc.
Faz saber a todos quan

tos o presente edital de 
praça, com o prazo mi 
nimo de vinte dias, vi
rem. dêle conhecimento 
tiverem, ou interessar 
possa, qu * no dia 14 
(quatorze) do mês de 
Setembro próximo vin-

EDITAL DE PRACA

douro às 10 (dez) horas 
no saguão do edifício do 
Fórum desta cidade, o 
porteiro dos auditórios 
ou quem suas vezes fi 
zer, levará a público 
pregão de venda e ar
rematação por quem mais 
dér e melhor lance ofo 
recer acima da avalia
ção de CrS 810.000,00 
feita nêste Juizo o se
guinte imóvel que foi 
penhorado a José Wal- 
trick Vieira nos autos 
de ação executiva que

Juizo de Direito dn Primeira 
Vara da Comarca de Lajes

EDITAL DE PRAÇA

O doutor Clovis Ayres 
Gama, Juiz de Direito 
da Primeira jlVara da 
Comarca de Lajes, Esta 
do de Santa Catarina, 
na forma da lei, etc.

Faz saber a todos quan 
tos o presente edital de 
praça com o prazo mí
nimo de vinte dias, vi
rem dêle conhecimento 
tiverem, ou interessar 
possa, que no dia 15 
(quinze) do mês de Se 
tembro próximo vindou
ro, às 10 (dez) horas, no 
saguão do edifício do 
Fórum desta cidade, o 
porteiro dos auditórios 
levará a público pregão 
de venda e arrematação 
por quem mais der e 
melhor lance oferecer 
acima da avaliação de 
Cr$ 366.000,00 feita nês 
te Juizo, o seguinte imó
vel que foi penhorado a 
José Waltrick Vieira nos 
autos da ação executiva 
que lhe move Plinio Ri 
beiro Ramos, a saber: - 
Em uma gleba de terras
com a área d e ............
11.000.000m2. ?sómente a 
área de 4.300.00m2, si 
tuada no lugar denomi 
nado Fazenda da Farofa 
distrito de Painel, desta 
comarca, contendo a di
ta área -sangas, verten
tes, banhados, pedra fer
ro, etc., e contidas den 
tro dos seguintes limites; 
com a Fazenda de San
to Antonio do Caveiras, 
nas terras pertencentes 
a Manoel Daniel da Sil
va e a Estevão Vitorino 
de Liz, por cêrcas de 
arames, de xaxim e tai
pas, com terras desta 
mesma Fazenda, perten
centes á Sebastião Cae
tano Machado e Caetano

Pereira Machado, por 
cêrcas de arames e tai 
pas, com terras da Fa
zenda da Divisa, muni
cípio de São Joaquim da 
Costa da Serra dêste Es
tado, pertencentes a An 
tonio Amarante e Ovidio 
Machado, par taipas e 
cêrcas de arames com 
terras dos outorgantes 
vendedores Dr. Irineu 
Antunes e sua mulher 
por taipas e cêrcas de 
arames com terras de 
Leonel Daniel da Silva, 
ponto de partida. - Sen 
do Transcritas no Pri
meiro Oficio do Kegistro 
de Imóveis desta comar
ca, sob n° 7.783, no li 
vro 3 M à fls. 81v. à 82. 
E quem quizer arrema
tar dito imóvel devera 
comparecer no dia, mês. 
hora e local acima men 
cionados sendo êle eu 
tregue a quem mais der 
e maior lance oferecei 
acima de avaliação, e 
depois de pagos no ato 
era moeda corrente, o 
preço da arrematação 
impostos e custas devi
dos. - E para que chegue 
ao conhecimento de to 
dos passou-se o presen 
te edital para publica 
ção, jia forma da lei, - 
Dado e passado nesta 
cidade de Lajes, aos 
quatorze dias do mês de 
Agosto do ano de mil 
novecentos e cincoenta 
e nove, - Eu, Waldeck 
Aurélio Sampaio, Escri
vão do Civel o datilo- 
gratei, subscrevi e tam
bém assino.

Glovis Ayres Gama 
Juiz de Direito da la.

Vara
Waldeck Aurélio Sampai > 

Escrivão do Civel

lhe móve Anisio Martins 
de Moraes, a saber: — 
Em uma gleba de terras 
com a area de 11.000.- 
OOO.OOins-’. somente a á 
rea de 3.350.000ms.2, si
tuada no lugar denomi
nado “ íazeuda da Faro 
fa” . distrito de Painel 
desta comarca, conten
do a dita área, sangas, 
vertentes, banhados, pe 
dia ferro, etc. e contida 
dentro dos seguintes li
mites; com a Fazenda 
de Santo Antonio do Ca
veiras, nas terras per
tencentes á Manoel Da 
niel da Silva e a Este
vão Vitorino de Liz, por 
cêrcas de arame de xa
xim e taipas, com ter 
ras desta mesma Fazen
da, pertencentes a Se
bastião Caetano Macha
do e Caetano Pereira 
Machado, por cêrcas de 
arames e taipas, com 
terras da Fazenda da 
Divisa, município de São 
Joaquim da Costa da 
aerra, dêste Estado, per
tencentes a Antonio A- 
raarante e Ovidio Ma
chado, por taipas e cêr
cas de arames, com ter
ras dos outorgantes ven
dedores Dr. Irineu Antu
nes e sua mulher, por 
taipas e cêrcas de ara 
mes; com terras de Leu 
nel Daniel da Silva p»»n 
io de partida, sendo 
Transcritas no Primeiro 
ifício do Registro de 

Imóveis desta comarca, 
sob n- 7.783, no Livro 
3-M a fls. 8 i v. á 82. - E 
quem quizer arrematar 
dito imóvel, deverá com- 
»arecer no dia, mês. ho 
•a e local acima menci
onados sendos êle en 
tregue a quem mais dêr 
* maior lance oferecer 
acima da avaliação, e 
depois de pagos no ato, 
em moeda corrente, o 
preço de arrecadação, 
rapostos e custas devi- 

dos. E para que chegue 
ao conhecimento de to
dos, passou-se o presen
te edital na forma da 
lei. Dado e passado nes
ta cidade de Lajes, aos 
quatorze dias do mês de 
Agosto do ano de mil 
novecentos e cincoenta 
nove. Eu, Waldeck Au
rélio Sampaio, Escrivão 
do Civil o datilografei, 
subscreví e assino.
Clovis Ayres da Gama 
Juiz de Direito da la.

Vara
\Yaideck Aurélio Sampaio 

Escr vão do Civ_l

juizo de Direito da Primeir i 
Vara da Comarca de Lajes

EDITAL DE PRAÇA /
O doutor Clovis Ayres I Leonel Daniel da Silva, 
Gama, Juiz de Direito | ponto de partida Sendo
da Primeira Vara da 
Comarca de Lajes, Es
tado de Santa Catari-

Transcritas no Primeiro 
Oficio do Registro de 
Imóveis desta comarca.

na, na forma da ^h jsob  £ nJ '7$fv á W - E
'quem qu zer arrematar

F a z  saber a todos quan dito imóvel deverá com-
tos o presente edital d • parecer no dia, mes, ho- 
praça com o prazo mi- ra e loc tl acima men- 
mmo de vinte dias, vi cionados sendo êle en- 
rem dêle conhecimento tregue a quem miis de
tiverem, ou interet sa e maior lance oferecer
possa, que no dia 1 
(dezesseis) do mês d* 
Setembro próximo vin 
douro às 10 (dêz) hora 
no saguão do edificu 
do Fórum desta cidade 
o porteiro dos auditó 
rios ou quem suas ve 
zes fizer, levará a pú 
blico pregão de venda t 
arrematação por quen 
mais der e melhor lane 
oferecer acima da ava 
liação de Cr* 17ó.ooo,o< 
feita nêste Juizo o se 
guinte imóvel que fo 
penhorado a José Wal
trick Vieira nos autos 
da ação executiva qut 
lhe move Celso Rosa 
Ramos, saber: - Em uma 
gleba de terras com a 
á r e a  superficial de 
ll.ooo .000012, somente a 
ár a de 2.ooo.ooom 2, 
situado no lugar deno
minado Fazenda da Fa
rofa, distrito de Painel, 
desta Comarca conten
do a dita área sangas, 
vertentes, banhados, pe
dra ferro, etc. e contida 
dentro dos seguintes, li
mites, com a Fazenda de 
Santo Antonio de Cavei
ras, nas terras perten 
centes a Manoel Dias da 
Silva e Estevão Vitorino 
de Liz, por cêrcas de 
arames de xaxim e tai 
pas, com terras desta 
mesma Fazenda, perten
centes a Sebastião Cae
tano Machado e Caeta
no Pereira Machado, por 
cêrcas de arames e tai
pas, com terras da Fa
zenda da Divisa muoici- 
pio de São Joaquim da 
Costa da Serra, dêste 
Estado, pertencentes a , 
Antonio Amarante e Ovi | 
dio Machado, por taipas! 
e cêrcas de arames, com 
terras dos outorgantes 
vendedores, Dr. Irineu 
Antunes, e sua mulher, 
por tairias e cêrcas de 
arames, eo n teivas

icima da avaliação, e 
lepois de pagos no ato. 
ira moeda corrente, o 
>reço da arrematação 
ui postos e custas devi 
los. E para que chegue 
io conhecimento de to
los passou-se o presen- 
e edital para publicação 
ia forma da lei Dado e 
»assado nesta cidade de 
xijes, aos quatorze dias 
la mês de Agosto do 
Vno de mil novecentos e 
eincoenta e nove. - > u, 
Waldeck Aurélio Sam
paio, Escrivão do Civel 
o datilografei, subscrevi 
e também assino.

Clovis Ayres Gama
Juiz de Direito da la.

Vara
Waldeck Aurélio 

Sampaio
Escrivão do t ivel

A autoridade não se obt m 
por império ou tm \irtioe 
rie uma função assumida: m- 
poita adquiri la e nurecé-ia.
—  Pe. G .G . Courtois

o —o
A modéstia aumenta o mé 

rito e indulta a mediosrid íiiá.
—  La Rochefoucaild.

o—0
A tristeza no coração è co

mo traça no pano. — Camões

o—o
Critica: a arte do p issar 

por um homem de gosto.. « 
força de se mostrar dp!i 
denhoso. — Adr.en de t «Wf- 
celle.

O—0
Com o fito de subir, a* ‘ 

que ponto se não baixa 0 
homem? -  C Delai-.gnc-

0 —0
Quan lo o espirito 

longe, os 1 »os pão veia
dt J q U* Cot i ao pj.
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Participará o
mmario dc

CO IR io  L \ n,r. \n o

A convite do Ponto IV 
sete especialistas brasi 
leiros participarão do Se 
minário de Desenvolvi
mento de Comunidades 
a realizar se. de 15 de 
setembro a 15 de outu
bro próximos, em Pôrto 
Rico.

Na última reunião do 
Conselho Nacional do S. 
SR. foram ressaltados 
os benefícios qne pode
rão advir do Seminário, 
para a autarquia, pois 0 
seu objetivo é justamen
te o trabalho de organi 
zação de comunidades.

A delegação do S.S R. 
sera constituída por es
pecialistas (um de cada) 
do Departamento Técni-

S. R. do se- 
Porto Rico

S I?  - Adl^inistra«vo do
d o s T l  S,°KCÍal * » n ü  e aos Conselhos Reeionais 
d o E s p W o  Sanf0~
Pon o KSanta Catarina. Pernamhun0, Rio Grande
faiMUi e, G o'áS’ que ia to rauj autorizados a mdi-
por seus representantes
incerrados os trabalhos
do Seminário, os técni
cos brasileiros viajarão
para os Estados Unidos,
onde permanecerão um 
mês estudando os pro
cessos, la empregados, 
nas obras de assistência 
social aos homens do 
campo.

5a, Pàgîn?

II ill'll-
iliiiile i  kEira

Pelo que estamos notando 
está muito frto o ambiente 
na segunda divisão, pois a- 
quele campeonato nem si- 
quer teve a data homologa
da para o seu inicio. Ao que 
apuramos os clubes disputan 
tes ainda não efetivaram o 
pagamento de inscrições dos 
seus atletas, o que seria o 
motivo principal do seu re
tardamento.

Outros no entanto alegam 
que o Presidente da LSD, 
Sr. Julio Nunes, está algo 
moroso em sua decisão de 
iniciar aquele certame.

A formula mais certa é que 
aquele certame deverá ser 
iniciado no dia 6 de Setem
bro, com a realização do 
Torneio Inicio, e no dia 13 
do mesmo mês, será inicia
do 0 campeonato própria 
mente dito.

J C /fO S  < & ///g g 7 /T ) o g /

A s máquinas de escrever Siemag possuem: 
v  regulador de toque 
v régua de marginadores 
v  ajuste 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 
v  estrutura blindada monobloco

(2o/?/?eç^  V/nS>

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

D ISTR IBU IDO RES EXCLU SIVO S 

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

Finalmente amanhã, teremos no Estádio Municipal da 
Ponte Grande, o festival esportivo do Lajes Moto Clube em 
homenagem ao Legislativo Municipal.
Nada meaos que do 16 equipes de futebol, e seus setores 
de ciclisno e atletismo estarão se movimentando nêsse 
festival esportivo, que está fadado a sobrepujar a ouír >s 
anteriorments realizados na Princesa da Serra.

0  Paula Ramos em Lajes
No proximo dia 7 de Se

tembro, deverá visitar a nos
sa cidade, a forte equipe do 
Paula Ramos de Florianópo
lis campeão da 2a zona, pa
ra dar combate contra o In

er.i uioaal.

No dia 13 do mes no tnês. 
o Colorado reiribuirá a visi 
ta do Paulo R imos, jogando 
em Florianópolis.

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

lativo Municipal - Domingo
Organizado e dirigido pelo Lajes Moto Clube

Futebol — Ciclismo — Pedrestianismo — 
Pau de Sebo — Corrida do Saco

às 09,00 horas — Jogo entre Avenida e Olaria Homenagem
ao Vereador Antonio Macedo 

às 10,00 horas — ” ” Palmeiras e C. M. Esportiva -
Homenagem ao Vereador Otacilio Granzzoto

às 10,40 horas — 

às 11,20 horas — 

às 13,00 horas —

às 13,40 horas —

” Arco-íris e Fluminense Ho
menagem ao Vereador César Goes 

” Popular e Paissandú Homena
gem ao Vereador Aron 1 ioel 

” Coral e Juventude Homenagem 
ao Vereador Manuel A Ramos

” Nacional e América - Home
nagem ao Vereador Arnaldo Waltrick

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

às 15,40 horas — Jogo entre Olinkraft e Cruzeiro — Ho
menagem ao Vereador Álvaro Ramos Vieira

à9 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 
vender será oferecida uma belíssima Taça, oferecido pelo 
Vereador Domingos Valente Junior.

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

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

Entre os assistentes, será sorteado um belíssimo Re- 
|logio Despertador pelo número da entrada. ;

As duas bolas usadas nos jogos serão sorteadas entre 
los clubes Perdedores.

Mondadori
do ramo i. * _ lim moderno laboratorio de otica, capacitado a executar qualquer serviço 

Torna público que acaba de ins . , , . ,
de todos os modelos de armaçao de oculos, ao alcance de todas as bolsas

Mantem um grande estoque
"Oculos cientificamente perfeitos. . .

Esteticamente adaptadòs ao seu gosto. . . . "

. PnQt» —  Edificio Dr. Accacio —  Lajes S C.Praça Joao Losia ____________________-_____________ _ _ ________
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EM  CAX IAS DO SUL:

Poderosa e moderna arma de comba e ao Cancí r
Enontra-se em pleno funcionamento a primeira e unica bom bi de coba c 60 ex' .nte no ,á

tiveram alta inúmeros pacientes — Dados técnicos — íacessán apoio

CAXIAS DO SUL, — Há 
cerca de três meses, Caxias 
do Sul, que se tem destaca 
do em tantos outros setores 
de atividade humana, graças 
ao arrojo e idealismo do dr. 
José C. Belardinelli passou 
a ser a primeira cidade in- 
teriorana da América do Sul 
e única no sul do país a 
contar cora a BOMBA DE 
COBALTO — 60, a qual, co 
mo se sabe, constitui o mais 
moderno apaielho existente 
no mundo para o tratamento 
do terrível mal do câncer

Os primeiros 
resultados

Embora inaugurada recen 
temente, a BOMBA DE CO
BALTO -  60. já está pro-

fluindo ao Instituto de Com
bate ao Câncer, dirigido por 
aquele médico, e que está 
localizado junto ao modelar 
Hospital N.S.a de Fátima, des
ta cidade.

Com eleito, muitos pacien
tes já tiveram alta, com a 
satisfação de se verem cu
rados do mal de que eram 
portadores, vários dêles pro 
cedentes dos mais diversos 
pontos do Estado.

Para dar uma idéia de 
quão meritória foi a iniciati
va do dr. Belardinelli, era 
instalar a BOMBA DE CO
BALTO — 60, um investi
mento de aproximadamente 
10 milhões de cruzeiros que 
se deve tão sómente aos re
cursos particulares do ilustre 
médi co, bastará dizer-se que 
até então, todos os doentes

duzindo seus benéficos efei-1 de câncer que desejavam 
tos nos doentes que vêm a- valer se dêsse moderno e

C H I O  I M A N O
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Os flagelados de Lajes be 
neficiados com um auxilio 
da Sociedade União dos 
Funcionários Municipais 

do Rio Grande do Sul
Colaborando com a campa

nha em prol dos flagelados 
lajeanos encetada pelo Lions 
Clube de Laje6 e pela União 
Lajeana de Estudantes, a So
ciedade União dos Funcio
nários Municipais do Rio 
Grande do Súl, com séde na 
cidade de Santa Maria, en
viou ao Sr. Altino Valmorbi- 
da, Delegado Presidente da
quela entidade em nossa ci
dade, o seguinte telegrama:

Altino Valmorbida 
Rua Rui Barbosa, 21 — La

jes S. C
“ Lamentamos ocorrência

essa cidade, resolvemos a- 
tender caro consocio contri
buindo dois mil^cruzeiros au
xilio vitimas, atenciosamente 
Diretoria União Funcionários 
Municipais Rio Grande do 
Sul” .

Devemos informar que es
te auxilio ás vitimas do tem
poral do dia 14, deve-se aos 
esforços denodados do Sr. 
Altino Valmorbida, que tudo 
fez junto ao S U F M do Rio 
Grande do Sul. para que os 
flagelados de Lajes fossem 
aquinhoados com uma contri
buição por parte daquela en 
tidade classista dos pampas.

poderoso recurso da ciência, 
eram obrigados a se trans^ 
portarem para S. Paulo ou 
Rio de Janeiro. — Hoje. en
tretanto, felizmente, para to
dos os residentes nos Esta
dos sulinos, Caxias do Sul 
oferece a oportunidade para 
o tratamento pela BOMBA 
DE COBALTO, com menor 
dispêndio, além de propor
cionar curas sem necessida
de de intervenções cirúrgi
cas, muitas delas com resul
tados duvidosos.

Essa rr* i.içio eletromagné
tica, repre »untada pelos raios 
gama, é \ > locromática, sen- 

o menos prejudi- 
í a que resulta- 

i itisfatórios pode 
em comparação 

• irelhos de radio- 
» ivencional, prin 
uo tratamento dos 

rofundos.
ia emitida pela 

Bomba, equivale a muitos 
apare.iio-t de radioterapia 
correatemente usados, pois

do porta 
ciai â pi 
dos mais 
oferecer 
com os 
terapia 
cipalmeo 
tumores 

A ene.

A foto acima fixa o momento em que o Dr. José C. Belardinelli a i Povo 14-6),

rapia convencional, qne ata
ca de uma maneira indese- 
jada a pele, não permitindo 
doses altas em profundidade,
0 que obtemos eficientemen
te com a energia emitida 
pelo cobalto, pois o mesmo 
começa a ser eficaz a meio 
centímetro abaixo da pele, 
portanto poupando a esta e 
alcançando cinquenta por 
cento de sua atividade a 
mais de vinte centímetros de 
profundidade do corpo. As
sim, com esta moderna tera
pia, podemos tratar com efi
ciência cânceres profundos, 
quais sejam, os Jo esôfago, 
pulmões, m a m a ,  bexiga, 
próstata, laringe, tôda a sé
rie de cânceres da boca, os 
tumores cerebrais etc.

Necessário maior 
apôio

Acreditamos que os Pode
res Públicos, através do Mi
nistério da Saúde, e no âm 
bito estadual, por intermédio 
da respectiva Secretaria de
veriam prestar o melhor de 
seu apoio a iniciativa de ta
manho alcance social, como 
é o caso do Instituto de 
Combate ao Câncer. — Sub
venções e auxilios, t uca- 
minhados e fiscalizados ;.tra 
vés de seus orgãos compe- 
teutes, a fim de que, enler- 
raos pobres ou com menores 
disponibilidades ecojômicas 
tenham também oportunidade 

|de se beneficiarem dos avan-
1 cos científicos hoje existen- 
j tes

(Transcrito do Correio do

quem coube esga jenz iniciativa de instalar a unica Bomba de Cobalto I 

(60) existente ns sul do país prestava declarações ao sr. Francisco G. 

Vargas chefe da sucursal do torreio do Povo em Caxias do Sul.

Dados técnicos
Â fim de permitir aos lei

tores uma impressão sobre a 
potência da BOMBA DE CO
BALTO — 6», bastará dizer- 
se que a energia desprendi
da pela pastilha de cobalto 
que se encontra no interior 
do aparelho, corresponde à 
energia gerada por mil gra
mas de rádio cujo custo, 
pela atual tabela do merca 
do, seria mais ou menos cin
co milhões de cruzeiros. —

êstes não vão alêm de qua
trocentos kv., enquanto que 
aqueia corresponde a um 
único aparelho de três mi
lhões de eletrons voltos 

A irradiação da Bomba de 
Cobalto, extremamente dura, 
por sua alta velocidade e 
curto comprimento de onda, 
fazvcora que penetre mais 
profundamente nos tecidos, 
atravessando com facilidades 
o tecido ósseo e gorduroso, 
o que nunca poderiamos 
conseguir com a roentgente-

Aniversariou na ultinn 
quarta feira, dia 19, o Pr. E 
dezio Nery Caon, provecto 
advogado do foro local, in
fluente figura nos meios tra
balhistas e professor da E& 
cola Técnica de Comercio de 
Lajes.

Ás muitas felicitações qtj? 
por certo recebeu naçuea 
data, juntamos ás nos
sas com votos de muitas ic 
licidades.

Domingo ás 7 e 9 horas, o Cine Maraj^ara vai apresentar um Mu 
sical de Watson Macedo, com Eliana e John Herbert

A L E G R I A  D E  V I V E R
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