
Em maus lençóis os “ Banqueiros e Bicheiros”
Integra do oficio BIntegra do oficio remetid

legado Reaionl?i ÍH\Z direito da 2a. Vara Dr. José Pedro Mendes de Almeida 
N° - 125-59. Qe ^°llcla> Major Amintas Mello, sobre o caso do JOGO DO BICHO

dU0S inpsppiirwnir>r,~~ um3 soiUçã0 - s0 demitir, é pre-

ao Sr. De-

LAJES, 
de 1959

7 de outubro 

Senhor Delegado
e exclusivo 

sangue, suor

Em data de I o do cor 
rente roes, por convitp 
da ASSOCIAÇÃO CO 
MERC1AL desta cidade 
tive a honra de presi
dir a uma reunião da 
mesma onde se debateu 
como tema único - o mo
do prático, eficiente e 
rápido de combater o de
nominado “ jôgo do bi
cho” que vem se alas
trando, de modo assus
tador, nesta cidade e, ao 
que parece, em todo in
terior do Município.

Vários foram os ora- 
radores e muitas as su
gestões apresentadas. No 
final ficou assentado o 
seguinte: - oficio dêste 
Juizo a V.S. no sentido 
de que essa Regional 
empregue o máximo de 
seus esforços ao comba
te dêsse jôgo e ura me
morial a ser dirigido ao 
Exmo. Senhor Governa- 
d >r do Estado, solicitan
do providências de S. 
Excia. junto a Secreta
ria de Segurança Públi
ca para que esta, por 
sua vez, determine a es
sa Regional as medidas 
necessárias em tal sen
tido.

Em tais condições, rei
tero a V.S. as recomen
dações e solicitações con
tidas em meus oficios de 
nr. 10/59 de 23/1/959 e 
99/59 de 16/8/59.

Dizer da necessidade 
de se colocar um para
deiro em tão desenfrea
do e* aberta jogatina 
desnecessário. Essa Re
gional, como êste Juizo 
e o povo era geral, tem 
conhecimento da manei
ra acintosa - e criminosa 
- com que vêm agindo 
os agenciadores (bichei
ros) e banqueiros. 1 al 
fato, por si só, repugna 
aos honestos.

O comércio já sente os 
efeitos dêsse mal. tami 
lias, que antes já > '
vam com dificuldade 
para manterem em dia
os seus compromissos
hoje quase que sistema
ticamente - encontram-se 
com os créditos cortado , 
de vez que os mingua 
dos cruzeiros que s‘a 
recebidos no fim de ca
mês - são arrecadados
criminosamente P °r

n.iP • lnescí*upulosos
o moaq! S ortara'" ' 
de sugar o ‘

hnnr-IHITIÍ?'S Pacato e 
mp h d°  la- eano hem co- 

D he seus familiares. 
Respeito a êsse verda

deiro assalto à bolsa do 
ageano assim se mani- 

Iestou um missivista a 
nonimo:

nan"SR. JU IZ . se V. Excia 
conseguir acabar com o jogo 
por falta de colaboração do Sr 
Delegado ( que já adquiriu um 
automovel com as grossas pro
pinas do JOGO D O  B IC H O ) e 
dos promotores, que são ami
gos inseparáveis dos Banquei
ros de JOGO D E  BICHO  
tão V  Excia so

en-
encontrará

ferivel isto, do que coibir (sic) 
com êstes abusos"

‘ C O M E N T A -S E  mesmo que 
V Excia. está sendo assalaria
do para permitir campeie esse 
cancro social. .  . ao menos Sr. 
Juiz, se não tiver autoridade pa
ra reprimir tamanha contravens- 
são - (sic), tenha personalidade: 
Demita-Se. Que um homem de 
negócio tenha seu preço ao al
cance de um “bicheiro’: que o 
mesmo aconteça com um Dele
gado ambicioso; enfim, que os 
restos dos homens sejam mer
cenários, concebe-se, infelizmen
te, mas que um Juiz de Direito 
seja tão barato, francamente, não 
se compreende .  .  . " .

Como essas, outras são 
as afirmativas contidas 
em três cartas anônimas 
recebidas por êste Jui-

zo.
Verdade é que não se 

dá valor ao anônimo, 
em casos tais. O indiví
duo (se é que podemos 
dar essa denominação a 
tal pústula humana) que 
se esconde no anonima
to, para jogar infâmias, 
é daqueles que, por cer
to, não conhece o pró
prio pai (se é que o tem), 
pois se o tivesse e o 
conhecesse - não teria pe
jo em assinar o seu no
me.

O autor de tais carta, 
em a última, chegou ao 
desplante de subscrever 
esta - Uma mãi (sic) de 
íamilia - se como a mu-
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A visita de Miss Brasil será o grande 
acontecimento social de 1959

Todas as atenções de nos
sa sociedade estão convergi
das para o proximo dia 17, 
quando teremos a grande 
honra de recepcionar a Srta. 
Vera Ribeiro, Miss Brasil e 
a 5a mulher mais bela do mun 
do, atravez do Clube Io de 
Julho, que teve a feliz ini
ciativa de patrocinar a sua 
visita até a nossa cidade.

Por ocasião desta imponen
te soirée a Srta. Vera Ribei
ro, irá desfilar com os mes
mos trajes com que desfilou 
em Long Beach, causando 
isto mais um grande atrati 
vo para todos os associados 
e convidados especiais que 
comparecerem no Veterano 
naquela noite.

Além de Miss Brasil, é a-

guardada a presença em La 
jes de grandes cronistas so
ciais, que aqui terão opor
tunidade de descrever as pe 
ripecias dessa noite que se
rá inesquecível para toda a 
nossa sociedade.
O novel Conjunto das Horas, 

exclusivo do Clube I o de Ju
lho, abrilhantará esta noitada 
dançante onde veremos mui 
ta beleza e elegancia.

Ao par deste grande acon
tecimento social, duas senho
ritas daquela tradicional so 
ciedade estarão debutando, e 
terão a grande honra de des
filar juntamente com a Miss 
Brasil 1959.

Por todos êstes motivos, é 
que a visita de Miss Brasil 
será o acontecimento mar

cante da atual temporada 
artística, constituindo-se nis
so um ponto de grande in
teresse a soirée do proximo 
dia 17 do Clube 1° de Julho

Atravez destas colunas fe
licitamos a diretoria do Ve
terano Clube r  de Julho, 
por ter com esta feliz inicia 
tiva, proporcionar aos 
seus distintos associados o 
contacto mais chegado, po
dendo com seus próprios 
olhos admirar a representan 
te maxima da beleza brasi
leira.

Por outro lado a nossa 
cidade sentir-se-á engalana
da em receber nessa abne
gada terra de Correia Pinto, 
pela primeira vez a portado
ra do titulo de Miss Brasil.

in-

apresenta amanhã (domingo) ás 7 
9 15 horas a sensacional película da 
CONDOR FILMES

Lavadeiras de Portugal
Com Paquita Rico, Jean Claude

Pascal e Anne Vernon
Um filme em Totalscope-Eastmancolor

lher lageana fôsse capaz 
de tamanha vilania. Es
ta - a mãe lageana - te
ria, como tem, a cora 
gem suficiente de dizer 
o que pensa, o que sen
te, o que deve e a quem 
deve se dirigir.

Se tais afirmativa re
fletem a verdade dos fa
tos - de que Juiz, Dele
gado e Promotores - an
dam de mãos dadas com 
tais tinos desclassifica
dos, que tais fatos sur
jam à luz da verdade e 
que nós - culpados - ar
quemos com as conse- 
qüencias de nossas de- 
shonestidades. Se falsos, 
façamos por calarem os 
caluniadores, dando ao 
povo - a verdade que 
tanto querem e que nós 
lhas devemos.

Juizes, Promotores, De
legados, autoridades que 
somos, temos por obii- 
gação sagrada zelar pe
lo bem estar da familia 
lageana. Se gozamos da 
confiança do povo - fa
çamos por sermos dignos 
e merecedores d e s s a  
confiança. Não permita
mos que indivíduos ine.s- 
crupulosos aqui aportem 
e que escarrem - num 
verdadeiro escarneo - por 
sobre a sociedade desta 
terra, que também a te
mos como nossa.

O colapso dessa joga
tina, dessa roubalheira 
desenfreada, está nas 
mãos da policia. Para 
tanto, rigorosa vigilância 
nas ruas, nos cafés e nos 
locais que já são de to
dos conhecidos. Se ne
cessário, fornecerei a V. 
S. os nomes dessa «po
liomielite» social. Depois 
só resta aplicar a vacina 
“ salck” e assim teremos 
debelado um mal que 
ainda poderá recair por 
sôbre nossas cabeças.

Reitero, portanto, as 
recomendações e solici
tações contidas em os 
oficios já mencionados.

Aproveitando a opor
tunidade, apresento a V. 
S. meus protestos de al
ta estima e devida con
sideração.
José Pedro Mendes de 

Almeida.
Juiz de Direito da 2a 

Vara.

Ao limo. Senhor Majcr 
AMINTAS MELLO.

M.D. Delegado Regio
nal de Policia.

LAJES.
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NOTAS EM ARQUIVO (N' 13)

V U L T O S
Do Museu Histórico “Thiago de Castro’

Hgjmagj 

. *"’13

No documento abaixo, vai 
transcrita a despedida de sua 
vida publica e política, pelo 
Cel. Francisco Ferreira de 
Albuquerque em 1914.

Antigo chefe politico em 
Curitibanos e ardoroso de 
fensor dos interesses da ser
ra, militou no Partid) Repu
blicano Cat rinense durante 
muitos anos. Foi eleito de
putado, juntamente com Thia- 
go de Castro, Caetano Costa 
Aristiliano Ramos, Sebastião 
Furtado e Otacilio Costa. 
Fazendo parte de uma grei 
de homens que temperavam 
nas lutas, o iutensoamor pe
la terra e sua gente, vai nes
ta transcrição a modesta ho
menagem deste museu, que 
tem unicamente como esco
po, não deixar que se apa 
gue a pira sagrada, onde 
ardem nossas mais caras 
tradições.

D.T.C.

Ha onze annos que a vos 
sa generosa confiança collo- 
cou-me a frente dos destinos 
deste prospero município, 
quer como seu director po 
litico quer como chefe do 
Poder Executivo. Para a mi
nha ascenção a essas posi
ções de destaque manda a 
sinceridade com que sempre 
costumo recompensar o bem 
que recebo, deixar neste do
cumento, bem patente peran 
te o publico que minha Victo
ria aos cargos referidos, de
pois de uma lacta política 
local de quinze mezes foi 
amparada pelas poderosas 
solidariedades dos m e u s  
illustres patrícios - Exmo.

Snr. Cel. Vidal José de Oli
veira Ramos e Tenente Cel. 
Mapoel Thiago de Castro, 
cujas solidariedades muito 
contribuiram para a minha 
pleição de Superintendente 
Municipal, no anno de 1903.

Eleito e reconhecido Supe 
rintendeute, foi o meu pri 
meiro e maior empenho tra 
tar do congraçamento, para 
unida e lorte como ficou, fa
zer fa c ' as grandes e ina
diáveis necessidades publi 
cas. Honrado assim com a 
confiança de todos os ho
mens de responsabilidades e 
bem intencionados desta ter 
ra não mais oposição, 

soffreu o meu humilde no
me nas urnas, quando a vos 
sa benevolencla o suffragou 
por unanimidade em mais 
dois quatriênios sucíssívos. 
Pouco, muito pouco mesmo, 
pude fazer materialmente 
fallando, em pról dos inte
resses desta boa terra, mas 
isto justifica se, não só pe
la escassez de rendas muni- 
cipaes, mas ainda pela minha 
reconhecida falta de compe
tência, aliada ao escrupulo 
que sempre tive de sobrecar 
regar o povo com impostos. 
Si alguma cousa fiz em pról 
da nossa coletividade foi 
sem duvida o ter procurado 
sempre manter a mais com 
pleta união política no muni
cípio, çscudada na maior 
lealdade para todos Essa 
felicidade devo entretanto ao 
vosso manifesto despreendi- 
mento cooperando efficaz- 
mente para a evolução dos 
negocios públicos, vindo em 
abono do que afirmo, o con
curso leal e expontâneo da

quazi unanimidade dos habi 
tantes deste município. Co
mo Superintendente nenhum 
real recebi no decorrer des
ses onze annos de adnrnis- 
tração, porquanto, município 
pobre como é o nosso pen 
sei sempre que o subsidio 
provindo dos cofres munici- 
paes vinham pezar mais ain 
da na bolsa do nosso povo 
Trabalhar sem interesse de 
remuneração pecuniária foi 
para mim o melhor meio de 
patentear aos coritybanenses 
o meu indefectível reconhe
cimento. Ha dois annos que 
este município vem soffren- 
do constantes dissabores com 
os sucessivos movimentos 
fanaticos que desde o appa- 
recimento do celebre monge 
José Maria até então tem 
cauzado enorme prejuízo à 
vida e ao progresso de Cu- 
ritybanos, e, ainda devido a 
moléstia impertinente de que 
nestes últimos tempos tenho 
sido accometido e obede
cendo aos conselhos scienti 
ficos de médicos notáveis 
que exigêm o maior descan
ço espiritual resolvi deixar 
a vida e as posições eleva
das que nella adquiri.

Forçado por essa cir
cunstancia, recolhendo me á 
vida privada, posso affirmar 
ao eleitorado, que não levo 
commigo desgostos e nem 
recentimento oriundos da po
lítica, especialmente da lo 
cal. Assim pois deixo neste 
simples documento a minha 
immorredoura gratidão ao 
forte Partido Republicano Ca- 
tharinense e especialmente 
aos meus dignos amigos que 
formam o pujante Partido

As máquinas de escrever Sicmag possuem: 
v' regulador de toque 
v régua de marginadores 
v  ajuste de fita em 4 posições 
^  proteção de tipos 
v  apôio de papel
v  inserção regulável e automática do papel 
v  libertador de tipos i 
v  mesa d papel 
« estrutura blindada monobloco

(b fp /p e ç g  c /rr&

r?<2

Porque dura mais! 
Porque cusla menos1 
Porque (rabslha melhor!

Republicano Catharinense 
neste município, aos quaes 
affirmo que não existem pa
lavras com as quaes o meu 
coração agradecido pudesse 
manifestar-se, pela confiança 
com que sempre me distin
guiram, quer como Chefe po
litico, do Poder Executivo e

quer como cidadão particu
lar. Jamais para mim será 
esquecido o nome de um 
eleitor e amigo, e, embora 
retirando-me da vida publica, 
esses mesmos amigos podem 
dispor da minha pessoa co
mo que dispõem de um ir
mão, amigo e reconhecido.

Sindicato dos empregados no Comé cio Ho
teleiro e Similares de Lcjes

SÉDE (PROVISÓRIA): - Rua Cel Manoel T ia -o  
cie Castro (C lube Juvenil)

E D I T A L  N° 1
Faço saber aos que o presente virem ou dele tiverem 

conhecimento que, no dia 15 de novembro de 1.959, será > 
realizadas neste Sindicato as eleições para a sua Direto 
ria Membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes, 
ficando aberto o prazo de cinco (õ) dias, que correrá a 
partir desta publicação, para o registro das chapas na Se
cretaria, de acordo com o disposto no art I o da Portaria 
Ministerial nr. 146, de 18 de outubro de 1.957.

Os requerimentos para o registro das chapas deverão 
ser apresentados na Secretaria, em três vias, assinadas pe
lo cabeça de chapa e acompanhadas da relação assinada 
por todos os candidatos pessoalmente, não sendo permiti
da para tal fim a outorga de procuração, devendo constar 
da mesma todos os dados indicados no parágrafo I o do 
art. 5o da Portaria nu 146, de 18 10-957.

Roselim Felisberto da Cruz 

Presidente.

Assembléia Legislativa
Projetos da Lei

Durante as sessões de 23, 
24 e 25 de setembr.o foram a- 
presentados à Mesa da Assem
bléia Legislativa, os projetos 
abaixo: do Deputado Tupy Bar
reto —  (UDN) autoriza o Po
der Executivo a adquirir uma 
área d** terras no município 
de Araquari destinadas á cons
trução de um grupo escolar. 
Do Deputado Hilário Zortéia, 
-- (PSD) declarando de utili
dade pública a Sociedade Be- 
neficiente de Piratuba.

Do deputado Agostinho Mi 
gnoni - (PTB) autorizando a 
concessão de auxílio á Igreja 
Evangélica “ Assembléia de 
Deu>’’ de Joaçaba, concedendo 
gratuidade aos funcionários es
taduais, nos estabelecimentos 
hospitares do Estado. Do De
putado Antônio Edú Vieira (P 
SD) autorizando a criação de 
duas colônias agrícolas no mu
nicípio de Lajes, e a al e tura 
de créditi especial dest nado 
à construção de um banheiro 
carrapaticida no Município de 
São Joaquim.

Ministro Luiz Gallotti

na qualidade de membro do 
Supremo Tribunal Federal.

Indicgções
Na sessão de 23 de setem

bro, foram encaminhadas à Me
sa do Poder Legislativo, as In- 
dicaçães abaixo!

Dos deputados Hilário Zor 
téia e Augusto Bresola (PSD) 
solicitando a retificação da e - 
trada Umbú-Capinzal.

Do DepiPado .Walter Rous 
senq —  (PTB) — sugerindo 
o aproveitamento do atual pré
dio onde funciona o Instituto 
de Educação Dias Velho, para 
a instalação do Poder Legisla 
tivo .

Do deputado José Zanin — 
(PDC) —  Sugerindo a cons
trução de uma cadeia públic • 
no município de São Miguel 
do Oeste, e a Criação de um > 
Coletoria Estadual no municí
pio de Campo Erê.

Mais de 4 milhões de 
habitantes em 5 

Estados Brasileiros

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS 
"«Organização Hélio Ltda.»"

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

O deputado Ivo Silveira (P 
SD), na sessão de 23 de se- 
tembio. solicitou a expedição, 
pela Casa, de um telegrama de 
congratulações ao Ministro 
Luiz Gallotti, manifestando o 
regosijo da Assembléia Legis
lativa pelo transcurso, naquela 
data, do décimo ano de assina- 
lad >s trabalhos daqule lurista

O IBGE informa que 5 Es
tados brasileiros terão mais d e 
4 milhões de habitantes a re
censear no lo de julho de 
1.960:

São Paulo —  11.672.000 M: 
nas Gerais 8 886.0U0; Bahia 
5.987.0'>00 Rio Grande do Sid
5.224.000 e Pernambuco . . .
4.307.00 ' habitantes.
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LC'eÍlsm0 e Justiça
Escreve - VALDOMIRO A. NERCOLINI

Com um pouco de obser 
vaçao poderemos verificar * 
diversidade dos homens Pm 
cada indivíduo que 6e „os 
depara parece-nos que con 
templamos um universo com
pletamente novo. Apesar d is 
so os espécimes parecem ob- 
decer à uma classificação 
tnfurcada v

Em qualquer ambiente que 
ingressemos logo iremos no 
tar que um determinado in 
divíduo  ̂ exerce o. domínio 
moral sobre os demais que o 
cercam Seu poder de suges
tão é de tal forma grande 
que embora em sua rota de 
persuasão, comete as mais 
contravertidas afirmações, 
os dominados não ousam 
censura lo porque acham, 
“se assim o fulano procedeu 
é porque houve uma razão”, 
Na verdade há um ponto no 
qual os subalternos abdicam 
a faculdade de raciocinar 
para deixar que o ditador de 
idéias assim proceda por ê 
les. Dominante e subordina
dos passam destarte a agir 
como se uma só cabeça pen
sasse e o pior é que não ra 
ro a cabeça do dominante 
também não raciocina

O terceiro tipo dessa clas
sificação é o indivíduo um 
tanto raro que de forma al 
guma nasceu para liderar si
tuações, pois tal arte não 
desperta-lhe o mínimo inte- 
rêsse mas em compensação, 
também não se deixa conta
giar cegamente pelo primei 
ro tipo especificado. Assim, 
vamos observar as concor
rências mais pitorescas; pri
meiramente o tal lider nato 
trata-o muito bem, descobrin
do lhes os seus gostos fa* 
tudo para agraiar e quando 
menos o inaependente espe 
ra, surgem as primeiras ten 
tativas de dominio. O insu- 
bordinável resiste aos re- 
chassos e chega quase sem
pre a mostrar o rídiculo das 
idéias do candidato a domi
nante e quando êste vê que 
desta feita a sua empreitada 
falhou afasta-se do rebelde 
procurando desfazer a ami
zade, quando não tenta des
moralizá-lo. A necessidade 
de domínio desse tipo psico 
lógico é absoluta e prefere 
nada possuir se não fôr de 
inteira subordinação aos se
us caprichos. Surgem daí, a- 
liás, os casos de inimizade 
gratuita que são comum en

gentícompree^dp ta° P° U-a derados libelos, dos quais os
H «  r  v i l Q 0  H razíio mpnnrpc  c n r i o  m  / ía  Ino i / l r t » .de ser. ~*'1V'''UUC a raza°

° mr t0 mais Pitoresco do
assunto entretanto, é a re- 
auHnHSSa°r^ d° fenômeno:
sp ind ° llder* por exemplo,
se incompatibiliza com uma 
pessoa e passa a lançar os 
seus ataques por sôbre ela, 
odos os demais elementos 

que se encontram sob a sua 
orbita, lançam uma expres
são de indiferènça ao des
prezado pelo “chefe"; quan
do êste enaltece uma pessoa, 
os despersonificados seguem- 
lhe estritamente as pégadas. 
Em certas ocasiões o fato 
chega a ser até cômico.

Baseados nesta observação 
elevamos o caráter numérico 
do estudo. Somamos a influ
ência moral à política, à e- 
conòmica e fomos encontrar 
os agrupamentos de maior 
importância até chegarmos 
às sociedades, aos 
e aos regimes. Tiramos daí 
conclusão de quanto é difí
cil a um homem, manter-se 
em linha reta dentro de um 
grupo corrompido. Isto, devi
do que, por mais perfeita que 
seja uma clá, ela fatalmente 
possuirá os seus defeitos e 
o cidadão eclético, aquêle 
que quer aproveitar o que 
há de bom dentro de cada 
grupo para digerir daquele 
complexo um regime ideal, 
passa a ser atacado por to
dos os grupos, porque tra
tando-se dos seus interêsses 
êles são eminentemente ex
tremistas.

menores seriam é.e traidor, 
espião, agitador, comunista e 
tantos outros, já conhecidos.

Desta forma, parece-nos 
que neste mundo a carreira 
dos independentes é ponti
lhada de espinhos. Ou domi
namos ou somos dominados, 
pois se tivermos a intenção 
de ser um juiz ativo em be
neficio das causas justas, 
preparemo-nos para receber 
pedradas de todos os lados, 
porquanto, quem milita nas 
lides diárias e principalmen
te os que exercem profissõ 
es liberais, bem sabem, que 
a verdade é esta, sem dúvi 
da. Mas, antes ser um juiz 
independente, do que meros 
bajuladores, Lembro neste 
momento a uma frase, que a 
mim me parece verdadeira, 
do grande Oprocessualista i- 
taliano Piero Calamandrei 

partidos num Tribunal de Roma: 
‘ Che non c’e veleno di sapor 
piu amaro, che 1’ingiustizia” .

O sol está 
brilhando

mais
Coutrariando a hipóte 

de que o calor solar é 
razoavelmente constante 
astronomos do Obser- 

Suponhamos, por hipótese, tório Lowell, no Arizonas
iue um brasileiro desejasse 
criar um colégio de moral 
para líderes desta forma a- 
provaitar o que há de melhor 
na civilização e americana 
Rejeitasse igualmente aquilo 
que houvesse de errado em 
ambas; infalivelmente suce
deria o seguinte: Quando es
tivesse fazendo o aproveita
mento dum bom ins ituto a- 
mericano, receberia uma ver
dadeira enxurrada de acusa 
ções dos partidários de Le 
nin e os têrmos “entreguis- 
tas” e “vende pátria” lhe es
tampariam os olhos a cada 
instante. Se mais tarde, po
rem, enxergasse algo de lou
vável no regime soviético e 
digno de ser aproveitado, po
dia antes de revelar a idéia, 
munir-se um vigoroso escudo 
para defender-se de ímpon-

EE. UU. informavam, re
centemente, que nos úl
timos cinco anos o Sol 
se tornou 2% mais bri
lhante e provavelmente 
mais quente, na mesma 
proporção.

Acreditam os cientistas 
que essa descoberta po
derá ajudar a solucionar 
o mistério da idade do 
gêlo e melhor entender 
as mudanças de clima 
que em eras passadas 
fizeram derreter o gêlo 
polar, causando grandes 
inundações em vastas 
regiões do mundo.

FPOLIS — Tão logo chegou a esta Capital, o 
Governador Heriberto Hülse declarou à imprensa, 
no aeroporto Hercílio Luz, que está convencido 
de que a Faculdade de Medicina de Santa Cata
rina funcionará mesmo no próximo ano de 1960.

O Chefe do Executivo declarou aos jornalis
tas que no encontro que manteve com o Miuistro 
Clovis Salgado, na Capital da República, tratou 
longamente do assunto. Por outro lado, o Minis
tro da Saúde, dr. Mario Pinotti, com quem o Go
vernador também teve contacto, reafirr ou os seus 
propositos de contribuir o Ministétio ;om apare
lhos para aquela Faculdade, conforme anterior
mente houvera declarado. Assim sendo, a Facul
dade de Medicina estará em funcionamento, nesta 
Capital, no ano de 1960

Semana Política
Espera se para breve uma modificação completa nos 

quadros da política sucessória. Importantes próceres dos 
três partidos de maior expressão na política brasileira (P 
SD, ÜDN, PTB) procurariam o Governador Juracy Maga
lhães a fim de acertarem, em definitivo, o lançamento de 
sua candidatura à Presidência da República. A próposito, 
comentava-se na Câmara, que o stu provável companheiro 
chapa seria o Sr. Adhemar de Barros. Este sairia de São 
Paulo com aproximadamente três milhões de votos. O que 
sign fica dizer que os Senhores João Goulart e Fernando 
Ferrari, ficariam a ver navios. . .

Pela segunda vez será sacrificado o Senhor Tancre- 
do Neves: tendo tôdas as condições para eleger-se Gover
nador de Minas — pois é o único candidato capaz de con
ciliar as correntes PSD - PTB, assiste impotente o desin- 
terêsse da cúpula do PSD pelo lançamento de seu nome. 
Consta que o SenhorJuscelino Kubitschek vem, últimamen
te demonstrando uma preferência inexplicáxel pelo nome 
do Sr. Israel Pinheiro. A primeira - como estão lembra
dos os leitores foi quando o nome do ilustre mineiro che
gou a ser cogitado pelas duas correntes políticas, inclusi
ve pelo Marechal Lott, para candidato à Presidência da Re
pública, e não contou com as simpatias do Chefe da Nação.

— x —
Ao contrário do que foi noticiado, a COFAP uma vez 

extinta, não terá como orgão sucessor a SAB (Superinten 
dêncja lo Abastecimento do Brasil). O Sr. Presidente da 
República estaria disposto a resolver, de uma v.ez por to
das, o problema do abastecimento no Pais. Para tanto, se
ria criado o Ministério do Abastecimento, à semelhança do 
existeute na França e Itália. O novo e importante órgão, 
além da competência para tratar do problema do abasteci
mento pròpriamente dito, avocaria a si a solução do cru
ciante problema dos transporte dos gêneros de primeira 
necessidade para os grandes centros consumidores. O no
vo Ministério, segundo apuramos na mesma fonte, funcio
naria ainda plena consonância com o Ministério do Exteri
or, pondo-lhe a par de nossas reais necessidades quánto a 
produtos de importação a serem adquiridos através de 
convênios, compra e inclusive permutas com os países ia 
cortina de ferro.

Olica e Joalheria Mondadori
Torna público que acaba de instalai um

Mantem um grande estoque de todos os

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

modelos de armação de oculos, ao alcance de todas as bolsas.

• •Oculos cientificamente perfeitos.
Esteticamente adaptados ao seu goste.

praça João Costa —  Edifício Dr. Accacio —  Lajes S. C.
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Tliomas Alva Edison nas
ceu em 1847 na cidadezinha 
de Milan, 0'iio, Estados Uni 
dos Sexto filho de um ma 
dereiro, sua infância não foi 
igual à das outras crianças. 
Tendo oe deixar o colégio 
dois meses depois de inicia
dos os estudos, sob a alega
ção do professor de que ele 
não gostava de estudar, Edi - 
sou aprendeu as primeiras

j letras com sua mãe. Aos dez 
janos o menino vivia mergu 
lliado em leituras científicas 
e construiu um pequeno la
boratório onde fêz suas pri
meiras experiências.

Precisando de dinheiro pa
ra suas experiências, Edison 

| empregou-se cómo jornaleiro 
I na estrada de ferro Grand 
iTrunk, onde fêz muitas ami-
zades entre os telegrafistas.

E g  qualidade é FORD!

Como tôdas as Peças Ford 
Legitimas, essas são também 
fabricadas sob rigorosas 
especificações — para 
ajuste perfeito e 
máxima durabilidade!

N ã o  perca esta oportun id ad e!

Visiíe-nos cinda hoje!

ilnmi
Rua Marechal Deodoro, 365 — Tel. 625 — Lojas 

Esc. 459 Lajes — Santa Catarina

Um dêsses, pai do um garo
to a quera Edison tinha sal 
vo a vida, ensinou telegrafia 
ao adolescente. Praticando 
18 horas por dia, Edison era 
em pouco tempo o melhor 
telegrafista da linha e con
seguia aperfeiçoar um méto 
do de envio dc duas men
sagens simultâneas em di 
reções opostas e pelo mes
mo lio.
Não tendo dinheiro sufici 
ente para registrar o inven 
to, esse foi patenteado por 
outro inventor que inescru- 
pulosamente, utilizou o sis
tema de Edison.

Desiludido e sem um ni- 
quel no bôlso Edison foi 
para Nova York, onde con 
seguiu emprego como ope
rador de transmissores na 
Bôlsa. Algum tempo depois, 
graças à sua eficiência e 
tenacidade atraiu a atenção 
do general Leferts, proprie
tário da Companhia Gold e 
Stock de Telegrafia, que o 
convidou para trabalhar na 
sua emprêsa Nessa época, 
Edison completou a Impres 
sora Universal, que foi com
prada pelo general ao preço 
de quarenta mil dólares.

Com esse dinheiro, Edison 
abriu seu laboratório próprio 
em Newdrk Em 1876, aclian 
do os aluguéis de Newark 
muito elevados, transferiu as 
instalações para Menlo Park, 
a quarenta quilômetros de 
Nova York O laboratóro de 
Menlo Park, que em pouco 
tempo,tornou-se mundialmen
te famoso, foi projetado por 
Edison nos mínimos detalhes.

(Continua no próximo 
número)

Cafuné elétrico
Noticias de Belo Hori* 

Izonte informam que uma 
! fabrica já pôs á venda 
um aparelho elétrico es
pecial “ para fazer dor
mir” . Desse aparelho, li
gado na tomada, partem 
4 eletrodos que devem 
ser fixados na cabeça. 
Uma diminuta corrente 
elétrica percorrerá o cou
ro cabeludo, como se ti
vesse fazendo cafuné, a 
lé o paciente dormir. E 
continuará agindo, obri 
g3ndo a pessoa dormir 
de 8 a 10 horas, de a- 
cordo com a necessida

de do organismo. Quan
do a pessoa estiver bem 
descansada, bem dormi
da, bem disposta, o a- 
parelho desperta a pes
soa, sem “ ressaca” e sem 
possibilidade de uma in
toxicação, como aconte
ce a quem toma tran
quilizadores ou barbitú
ricos para dormir.

Anuncia se que a van
tagem do aparelho está 
em seu baixo preço (o 
de um despertador), não 
afetar a saúde e propor
cionar um sono repara
dor .

J masiano!
Envie a nossa redação 

até o próximo dia 20, 
uma composição sobre o 
titulo 1'0  que significou 
para a humanidade a 
invenção da lâmpada de 
Edison” , e estará con
correndo ao prêmio de 
uma Réplica da primeira 
lâmpada de Edison ou 
uma viagem com todas 
as despesas pagas ao 
Rio de Janeiro.

Envie a sua composi
ção até o próximo dia 20 
e aguafde o resultado 
que iremos divulgar no 
dia 21.

A B A N C O  N A C IO N A l 
• C O M E R C IO ,S  A

7

Clube Excursionista Princesa da Serra
Hoje com inicio previsto para ás 22 horas, o Clube Ex

cursionista Princesa da Serra, fará realizar em seus salões so
ciais o baile da Champagne, cujas danças serão abrilhantadas 
pelo novel Conjunto das H>ras, geatilmínte cedida pelo Clu
be lo de Julho.

S C. Cruzeiro
O clube estrelado, levará a efeito hoje com inicio mar

cado para ás 22 horas, o seu tradicional baile de coroação la 
Rainha do Primavera Srta. Leonete de Jesus e colocação de 
faxias nas Princesas, Srtas. Neli Iodete Pinto e loltnda Caa- 
ves de Souza.

Este baile Será abrilhantado por Darci Muniz e seu Con
junto .

Não virá mais Jairo Aguiar
Como estava programado, o Clube do Funil havia fssea- 

do a realização de um grande baile para a noite de hoje no 
14 de Junho, no qual estaria presente o grande cantor nacio
nal Jairo Aguiar e a vedete Elizabet Gasper.

Em virtude de força maior, estes famosos artistas não 
poderão vir o que motivou o adiamento desse baiie para uma 
outra oportunidade.

Concurso Boneca Internacional
Amanhã ás 15 horas nos aristocráticos salões do Clube 

14 de Junho, será realizada a ultima apuração e a coroação da 
Rainha das Bonecas Internacionais Nesta ocasião será efetiva
da uma matinal dançante infantil.

Editai de Concorrência
i

Amélio Nercolini, Síndico da Massa Falida do Espólio 
de Waldemar Francisco de Oliveira, comunica aos interes- 
sadòs e ao público em geral, que estão à venda os bens 
arrecadados na fale mia, os quais serão vendidos, median
te propostas, englobadamente As propostas deverão ser 
entregues até o dia 26 de outubro de 1959, até às dez ho
ras, ao Escrivão do Cartório do Civel e Comércio, no Edi
fício do Forum, nesta cidade em envelopes lacrados, para 
serem abertas pelo Exmo. Snr. Dr. Juiz de Direito da Pri
meira Vara, no mesmo dia e hora marcados na sala dc 
audiências cíveis, conf. art 118 Lei de Falências Cada 
proponente, ao aeresentar a sua proposta, caucionará, em 
Cartório, Cr$ 5.0 '() 00, que perderá se, vencedora a sua 
proposta, não efetuar o pagamento respectivo do preço, 
nos três dias da expedição do alvará As mercadorias po
derão ser examinadas com o Síndico. Valor das merca
dorias Cr$ 1.333.Õ98.50
Valor um cofre, duas máquinas registra
doras, marquises, instalações, vitrines,

balcões CrS 3bO.00ft.0J

1 633.598.50

Lajes, 24 de setembro de 1959 

A-nélio Nercolini - Sind’co
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Secçào Feminina

As jovens
CORREIO LAGEANO 5rr. Pácí'n<-r

A mais alta missão da mu 
lher, a mais sublime e santa 
é gerar filhos e criá los sãò 
de corpo e espirito. Mas nem 
o mais terno amor de mãe 
basta, por si só, para atingir 
completamente êsse resulta
do: o organismo do recém 
nascido, débil como é, re 
quer cuidados que vão mui 
to além da escala do afeto 

E por isso se explica o al
voroço da mãe em presença 
do primeiro filho. A todo 
momento, apresenta o bebê 
reações desconhecidas para 
ela: é um vagido mais aíliti 
vo, é um chòro mais pun 
gente, é uma expressão mais

m aes
Também em Santa Catarina 

“ seu talão vale um milhão”

S. M l-
3 SUST Va1

-8eus '™maqres
da iovpm aÇa-° da futura ou 
ind m.ae é’ portanto,indispensável. Por isso cura-
SI ve“ m lr 56 a mu^er, cana vez mais.

E êle desperta para a 
vida. . .

Seu filhinho chorará ao 
nascer. Por mais estranho 
que o pareça é um cliôro

Especial para mulher
Apresentamos hoje às nossas leitoras, algumas recei- 

t&3 curiosas, fornecidas por senhoras russas.
São pratos habitualmente servidos pelas’donas-de casa 

soviéticas as suas famílias e variam desde tortas de coa
lhada a sopas de pickles. Eis uma dessas receitas:

Bisquivitnaya Pirozenoya

(Torta de Coalhada)
1 xícara de açúcar 
6 gemas de ôvo 
1 colher de chá de baunilha
1 xícará e meia de coalhada
2 xícaras de farinha de trigo peneirada 
6 claras em neve

Aqueça o fôrno em ponto baixo. Bata as gemas com 
açúcar até obter massa leve e fôfa, misturando depois a 
baunilha. Adicione pouco a pouco a coalhada, alternando 
com a farinha de trigo. Junte as claras, em neve. Encha 
duas formas até pouco mais da metade e coloque no fór- 
no por 2) ou 25 minutos. Junte as duas partes e recheie 
com geléia de frutas. Se quizer, sirva com glacê de man
teiga.

auspicioso, t tlvez o único 
chòro benéfico de sua vi
da. . . É o primeiro chòro 
que provoca a aspiração do 
sangue até aos capilares da 
rêde da artéria pulmonar, va
zios até então.

Depois dos primeiros va
gidos e- de lhe cortarem e 
ligarem o cordão umbelical, 
dormirá longa e profundamen 
te. Antes de dormir, porém, 
é preciso aplicar lhe cuida
dosamente nos olhinhos uma 
solução de nitrato de prata 
a l°/0, para o livrar das cou- 
juntivites. Se o bebê acordar 
no meio do primeiro soao, 
basta dar lhe água fervida 
adoçada. Em caso contrário, 
deixe-o dormir á vontade, 
pois não precisa de alimenlo 
nas primeiras 24 horas.

Doenças
A mãe compenetrada de 

sua missão não deve se a 
larmar aos primeiros sinto
mas de qualquer anormali
dade. Hoje em dia a ciência 
oferece recursos extraordi 
nários para debelar várias 
moléstias. Naturalmente que 
se a criança vomitar fre
quentemente ou tiver diar
réia deve-se, antes de mais 
nada, suspender a alimenta
ção, dar-lhe água e chamar
0 médico. A desidratação é 
uma doença muito séria e 
infelizmente muito comum. O 
calor é a época mais peri
gosa. O melhor modo de 
prevenir esta doença é ofe
recer água ao bebê, não 
uma xícara ou um copo, mas 
a que êle quiser beber, até

1 ficar saciado.

Vera o Govêrno do 
Estado de encaminhar ao 
Legislativo Estadual pro
jeto de lei acompanhado 
de longa e elucidativa 
mensagem, visando ins
tituir, a partir de lo de 
dezembro de í950, o pla
no «Seu Talão Vale ura 
,Milhão», com o escopo 
de melhorar a fiscaliza 
ção e arrecadação de 
Imposto de Vendas e 
Consignações. Justifican
do a medida, diz o Go
vernador do Estado em

sua mensagem á certa 
altura: «O Estado de San
ta Catarina, situada en
tre o Paraná que já in
troduziu o plano em pau
ta e o Rio Grande do 
Sul, (que segundo cons
ta, está em vias de in
troduzí-lo) encontra-se 
na obrigação de instituir 
o novo método de par
ticipação do novo, na 
fiscalização como medida 
secundária de proteção 
■ > comércio das cidades 
fronteiras.

Outras notas esportivas
Em cogitação um torneio entre os clubes 

da la. divisão

Está sendo cogitado a realização de um torneio trian
gular ou quadrangular entre clubes de nossa primeira di
visão com os clubes Internacional, Pinheiros Lajes ou o 
Olinkraít de Igarras.

O Internacional em Timbó e Igarras
O Internacional representado por suas equipes de ti

tulares e aspirantes estará preliando amanhã em duas loca
lidades de nosso Estado.

O onze principal jogará em Timbó contra o União lo
cal, enquanto que os reservis estarão jog indo em Igarras 
contra o Olinkraft

Pinheiros e Cruzeiro amanhã na Ponte Grande

Deverão preliar amistosa
mente amanhã a tarde no Es- 
Estadio Miaicipal as 
equipes do S. C Pinheiros e 
do S. C Cruzeiro, em cotejo

que se antecipa equilibrado, 
por conseguinte ojogoNacio 
nal x Fluminense que estava 
marcado para am inhã naque
le mesmo local, será disputa
do na preliminar.

imwii HHiiwirm

Produtos Ipiranga
ORGULHO DE NOSSO NACIONALISM O

Caro amigo consumidor
Você naturalmente iá notou o rendimento e conservação do seu m o  c »  óleos e gasolina IPIRAN-

m PONTOS MELHOR — refinada ah no Rio Grande do o u l  
GA, n\ai3 octanas 10

■ „  orestiaiar esta marca. E o Serviço IPIR ANGA quo iormará em voce um novo con-
Contmue assim costuma atender aos automobilistas de todo o Bras:!.

ceito sobre a solicitude e a atencao com qu

POSTO IPIRANGA
a v e n id a  m a l . f l o r ia n o  l a j e s

o PIONEIRO EM SANTA CATARINA

t
Pi
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tes

A “ Industria e Comer
cio de Madeiras 

Battisfella S .A .”
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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 como ''Pneus, câ
maras de ar, produtos Esso etc"
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0 pp
1 ppI s s r e Pa,meiras

Ataqu, mais positivo
1' Cruzeiro 
2' Palmeiras 
3' Nacional 
4- Fluminense

Defesa menos vasaia
1' Cruzeiro 
2' Fluminense 
3- Palmeiras 
4' Nacional

Artilheiros

4 pp

19 gols 
7 ”
4 ”
3 ”

1 gol
3 ”
6 ” 

14 ”

(Cruzeir^)Un3Z(ro^s^e(rnHftWv0ls; NiSemann e Raimunde
seTeoh r í  GriTo n ^n  nlVaC10" al) e Fariaí* (Fluminen
Chico ÍNacionaD F-sp™ ’ e Rui Cruzeiro), Wandel ( Chico (iNacional), Eseron, Isidoro e Geli (Palmeiras) 1 gol

Artilheiro negativo
1‘ Moacir (Palmeiras) l gol 

Taça Eficiência
r  Cruzeiro 
2 Palmeiras 
3- Fluminense 
4’ Nacional

9 pontos 
1 5
0.5 - ”

0

Arqueiros menos vasados
1' Claudio (Cruzeiro)
2 Orival (Fluminense)
3’ Buck (Nacional)
4' Waldemar «Palmeiras)
5‘ Sebastião (Nacional)

Arrecadações
r  Palmeiras e Nacional 
2‘ Cruzeiro e Fluminense

Arbitragens
r  Juarez Garbelotto 
2’ Antonio Souza Filho

Proxima rodada
Fluminense x Nacional

1 gol
3 ”
4 ”
6 ”

10 ”

Cr$ 525,00 
Cr$ 135 00

2 vezes 
1 ”

t i Florianópolis o melhor jogo do estadual

^ . r r - s S T T ,1 °. Í S T Ãnpeonato estadual da Fe- 
•ação Catarinense de ru- 
tol, teremos amanhã a rea  ̂
ição da 3a rodada, com 4 
;os, os quais pela sua na- 
■eza, serão de tamanha im- 
rtancia para a classiíica- 
o nestes primeiros jogos 
estadual. O encontro mais

marcado para Florianopolis 
entre o Paula Ramos e o 
Hercilio Luz de Tubarão. Os 
demais jogos são os seguin
tes' Em Crisciuma: Atlético 
Operário x America; Em 
Joinville: Caxias x Indepen 
dente; Em Brusque. Carlos 
Renaux x Comercial.

Lajes - Blumenau
A Empresa Auto V * fq°>ue « X  Ä  

ca aos Senhores v*dlan“ ib2s direto a Blu- 
gurar a sua hnlia gc|ld0 nos seguintes ho- 
menau e Vice vers ,

Saidas1 de° Blumenau ás 2as, 4as e as
áS '"/diariamente -  Desde Já a-

gradecemos Proprietário
Herbert Hasse —-------------

3a. grande prova dos campeões
Amanhã será desenrolada 

em nossa cidade, a 3* Gran
de Prova Ciclista dos Cam
peões do sul do Brasil, a 
qual é organizada pelo De 
partamento de Ciclismo do 
Lajes Moto Clube, em cola
boração com a Radio Clube 
de Lajes, sob o patrocínio do 
Crediário York.

Estarão presentes a esta 
prova ciclistas campeões dos 
Estados do Paraná, Santa Ca-

Eleita a nova direto
ria da ACEJ

Conforme oficio circu
lar que recebemos da 
Associação dos Cronis
tas Esportivos de Join
ville, foi eleita recente
mente a nova diretoria 
daquela entidade de clas
se, para o biénio 1959- 
1960, cuja composição é 
a seguinte:

Presidente: José Lopes 
de Oliveira; Vice Presi
dente: Nerval Pereir^; 
Secretário: Augusto El- 
ling Parcias; Tes. Antonio 
Amorim; Conselho Fiscal: 
Hilário Mueller, Antonio 
de Alfneida Freitas e 
Waldir Ribeiro.

Desejamos muitas fe 
licidades a nova direto
ria da ACEJ.

Itarina e Rio Grande do Sul, 
alem dos grandes corredo
res locais como Saulo dos 
Santos, Mirandinha, Macedo, 
Silvano dos Santos, Amado 
Pereira e outros.

A prova terá um total de 
40 voltas num percurso de 
80 kis, atravez do seguinte 
itinerário: Saida da Praça 
Costa Rua Correia Pinto, 
Rua Fausto de Souza, Rua

Para o jogo de amanhã a 
tarde^pela segunda divisão, 
entre o Fluminense, e o Na
cional, o tricolor é conside
rado franco favorito desta 
refrega.

O Fluminense encontra-se

O quadro representativo 
do Olímpico F.C., bi campeão 
lajeano de futebol de salão, 
excursionará hoje a cidade 
de Caxias do Sul, para a 
realização de uma serie de 4 
partidas, sendo duas com o 
conjunto do Grémio Esporti 
vo Nicola e duas cora o qua
dra da Grafica, campeão das 
Pérolas da Colonias.

Hoje as 6 horas, o Olím
pico deixou a nossa cidade, 
e a sua delegação está for
mada com os seguintes ele-

Quintino Bocaiuva, Praça Vi- 
dal Ramos Sénior, Rua Ota- 
cilio Costa, Rua Monte Cas
telo, Rua Santa Cruz, Rua 
Marechal Deodoro e chega
da na Praça João Costa.

Haverá interessantes pré
mios aos ganhadores desta 
importante prova cicli tica 
inter-esiadual, denominada 
3a Grande Prova dos Cam
peões.

na segunda c Rocação com 
lpp, enquanto isto os nacio
nalistas encontram-se na ul
tima colocação, motivo por
que optamos por um favori
tismo do onze de Reni Alves 
Xavier.

mentos: C h è f e s: Antonio 
Caon e Aldori Martins; Te
soureiro: A d a i r Arauj j;
Guarda Esporte: Joio Ma
ria; Técnico: Noròerto Kie 
nas; Jogadores: Orli, SaiP, 
Orival. Roberto, Odel, Daniel, 
Celio, Carbonera e Nicode- 
mus.

Desejamos ao Olimpic) 
F.C. muitas felicidades nesta 
sua excursão pela cidade de 
Caxias do Sul, e que traga 
grandes triunfos para o es 
porte lajeauo.

Favorito c Fluminense no 
jogo com o Nac.onal

o  o l ím p ic o  e m  c a x ia s  do  s u l
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Cassado o mandato do De p.
■onforme noticias que recebemos hoje da Capita- do Estado, a Assembléia Legisiailva po, uaanimida- 

^  de de votos, cassou o mandato do Deputado VE VNOEL DE MENEZES, por falta de decoro parlamen
tar, causando este acontecimento grande repercussão e m  to d o s  os circulo j políticos

O Sr. MANOEL DE MENEZES pertencia as hostes do Partido Social Progressista. . .
Também na Câmara Municipal de Florianópolis, os edis que ,co^ P õem 1a^u^ ™ T M T n °M F ,T p 7 ^ V FTm n  

nopolitano, tomaram idêntica medida, com a cassação do mandato do Vereador H^RMINIO MENEZE5 FILHO.

Dia do Médico - Dia do Viajante "ATOS POLITICOS
0  ROTARY CLUB DE 

LAJES, em sua reunião 
de 6 do corrente, dedi
cada as Relações Pro- 
fissionaes, homenageou 
a Classe Médica de La
jes e aos Viajantes, com 
jantar no Grande Hotel 
Lajes.

À Associação Médica 
de Lajes esteve presen 
te, com quinze de seus 
membros, a Sociedade 
União dos Caixeiros Via 
jantes do R.G. do Sul, 
pelo seu Delegado, Snr. 
Altino Valmorbida e o 
Snr. Dimas da Silva Mu- 
niz, um dos mais anti
gos viajantes residentes 
nesta.

Foi orador do Dia, a 
convite do Rotary e por 
indicação da Associação 
Médica, o Dr. Joaquim 
Pinto de Arruda que tra
çou uma rapida, porem 
muito bem argumentada, 
historia da Medicina e 
sua Evolução.

Entre os 55 partici 
pantes do jantar anota
mos a presença do snr. 
Izaltino Raisel, Governa
dor do Distrito 495 de 
Kotary, dos Snrs. Cláu
dio C. lndalencio e Vis- 
tor Paciello, industriaes 
e comerciantes de ma
deira, e 36 rotarianos de 
Lajes, que representam 
um corte transversal das 
atividades exercidas em 
nossa comunidade.

Nesta reunião foram 
admitidos quatro novos 
rotarianos, os Snrs. V i
cente de Paula Alves 
Cordeiro. Gerente do

Banco do Brasil S/A, Fi
lial de Lajes, Oscar Bel- 
ler, da Fiscalização da 
Fazenda Estadual, Anto- 
nio Araldi, do alto co
mércio desta cidade e 
Jorge de Bem, gerente 
da Granja do Snr. Do
mingos Valente Jor.

Com estas admissões, 
atingiu a 39 o numero 
de rotarianos de Lajes, 
o que coloca o Rotary 
Club local em posição 
de destaque em nosso 
Estado, também no con
cernente a numero de 
sócios.

Também como nota de 
destaque desta reunião, 
foi comunicado oficial
mente, pelo Presidente 
do Rotary Club, Eng° 
Cleones V. C. Bastos, a 
apresentação da candi
datura de um rotariano 
local, elemento de des
taque de nossa socieda
de e profissional capa
citado e diligente, para 
o cargo elevado d? Go
vernador do Distrito Ro- 
tario no ano 1960-61

Trata-se do Dr. Celio 
Belizario Ramos, Presi 
dente atual da Associa
ção Médica de Lajes, e 
que deverá concorrer as 
eleições para Uovtrna- 
dor Indicado do Distrito, 
que serão realizadas por 
ocasião da Conferencia 
do Distrito, em Tubarão 
a 19, 20 e 21 de Novem 
bro proximo.

Este Bi Semanario, 
sempre pronto a presti
giar todas as iniciativas 
que resultem em bene

ficio da Comunidade La- 
jeana, rejubilação em vêr 
a aproximação entre os 
profissionais das diver
sas atividades e congra-, 
tula-se com Lajes, com 
o Rotary Club e com o 
Dr. Celio B. Ramos, fa-| 
zendo votos por sua 
eleição, renovando tam 
bém as suas congratu
lações as classes medi
ca e dos viajantes, pelo 
transcurso de seus res
pectivos Dias.

Comemorando-se do dia 11
á 18 do corrente, a Semana 
da Criança em todo o Brasil 
varias festividades estão sen 
do programadas em todo o 
país, gara prestar uma signi
ficativa homenagem a aque
las que serão o futuro da 
nação.

I Aqui em Lajes, estas sole- 
jnidades serão natureza
| marcante, pois alem de uma 
exposição de desenhos infan
tis e motivos de puericultu
ra, será realizado um con
curso de robustez infantil pa
ra crianças de 6 meses á 1 
ano de idade.

A exposição em referência 
será inaugurada hoje no Sa 
Ião nobre da Escola Normal 

i e Ginásio Vidal Ramos, sob 
;o patrocinio do núcleo local 
j da Legião Brasileira de As- 
| sistencia, enquanto que o 
concurso de robustez infan
til será efetivado no Centro 
de Saude no proximo sábado 
dia 17.

Nas eleições que se reali
zaram na Inglaterra a 6 do 
corrente o partido Conserva
dor obteve estrondosa vito
ria ao derrotar seu competi
dor o Partido Trabalhista 
Britânico por uma margem 
verdadeiramente surprenden- 
te, pois parecia que ambas 
as facções estivessem com 
forças equilibradas o que não 
aconteceu.

o x o

Em São João da Boa Vista 
no Estado de São Paulo o 
candidato derrotado a pre
feito daquela cidade nas e- 
leições de domingo ultimo 
suicidou-se ontem em uma 
praças da cidade junto ao 
monumento do Cristo Reden 
tor. O fato está tendo ver 
dadeira repercusão naquele 
Estado e até mesmo no país 
por essa medida extrema to 
mada por aquele político, o 
que porem de mais grave é 
que hoje seria realizado o 
enterro simbolico daquele 
suicida pelos partidos que o 
derrotaram porem acontece 
que o enterro é serio mes
mo, tendo ele com seu gesto 
estragado todo o programa 
devidamente elaborado.

o x o
Em Aracaju no Estado de

Sergipe está se realizando 
hoje a reunião dos Gover
nadores Nordestinos com a 
presença do Snr Janio Qua
dros, reunião esta de vital 
importância para a caudida- 
tura do homem da vassoura 
levando-se em conta que se 
acertarem os relogios sua 
candidatura ao Catete sairá 
enormemente fortalecida, po
rem tudo isso depende do sr. 
Juracy Magalhães em recuar 
de seu proposito de ser can
didato.

o x o

O sr. Janio Quadros que 
foi ao Rio na ultima terça 
feira afim de assumir sua ca
deira na Câmara Federal, não 
sabemos per que motivo não 
o fez, acreditamos mesmo 
çfue ele não terá interesse 
algum em entrar naquela fo
gueira onde seus adversari 
os procurarão todos os meios 
de ver se conseguem estra
gar um pouco com sua cele
bre vassoura, pois ele tem 
tanto cuidado com a mesma 
que manteve contato com o 
Mal Lott acertando os modog 
que deverão ter entre a es
pada e a vassoura pois em 
matéria de armas ele levará 
a pior.

Tragédia ocorrida na loca
lidade de Lageadinho

Ocorreu ontem rela volta 
das 16 horas tremenda trage 
dia em que o cidadão Rose- 
nil Antunes depois de matar 
sua esposa a tiros de revol
ver, pôs termo a sua propria 
vida. Ainda não se sabe 
maiores detalhes do ocorri-

do, sabendo-se apenas que 
deixaram na orfandade di
versas crianças todas meno
res. O suicida era emprega
do do 2o Batalhão Rodovia- 
rio onde exercia as funções 
de tratorista.

MIGUEL RIZZO êsie mês em Lajes

DIA 17 DE OUTUBRO
No Clube Primeiro de Julho

Grandioso Baile de Gala com a apresentação de

Miss Brasil de 1959 Srta. Vera Ribeiro 
Reservas de mesas na Secretaria do Clube.
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