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A Camara contra as violências policiais Aprovado o orçamento
para 1958

A Camara Municipal apro
vou na reunião do dia 21 do 
corrente, por unanimidade de 
votos, sem oposição ou restri 
ções, uma proposição do ver. 
Evilasio N. Caon contendo um 
protesto ao srs. Governador 
do Estado e Secretário da Se
gurança Pública com ciência 
aos lideres de bancadas à As 
sembléia Legislativa, contra as |

violências e arbitrariedades 
policiais verificadas em Lajes, 
por parte de soldados, sub-de- 
legados do interior e comissá
rio da cidade. A proposição 
continha também um apelo ás 
autoridades estaduais para me 
Ihor aparelharem a Delegacia 
de Policia local em material e 
pessoal especializado. O pro 
nunciamento do Legislativo lo

cal, tomado sem discrepância 
de votos mesmo por parte dos 
representantes da Frente De
mocrática, veio robustecer e 
endossar de maneira eloquente 
a Campanha que este periódi 
co vem desenvolvendo no sen 
tido de denunciar e tornar pú
blicos os excessos e desmandos 
de alguns agentes policiais lo
tados em nosso Municipio.

Luz elétrica p  Faind e Correia F M

A matéria de maior rele
vância discutida e votada pelo 
Legislativo Municipal na ses
são deste mês foi o projeto de 
lei encaminhado pelo sr. Vidal 
Ramos Jr., Prefeito Municipal, 
contendo a proposta orçamen 
tária para 1958. Fixando a re
ceita e a despesa para o pró 
ximo ano, o projeto foi apro
vado por unanimidade em glo

bo, sofrendo, porém, algumas 
emendas de autoria do ver. 
Evilasio N. Caon destacando 
verbas para a construção da 
nova ala do Ginásio Diocesano, 
para a aquisição de terreno 
para hospital em Campo Belo 
do Sul e outras. Oportunamen
te daremos detalhes das emen
das mencionadas e de outras 
que foram apresentadas.

Destacaram se na Camara 
Municipal na sessão do cor
rente mês duas proposições que 
objetivaram a construção e ins
talação de usina elétricas para 
servirem o interior do Munici
pio. Uma delas, de autoria do 
ver. Lourenço W. Vieira, con
substanciou pedido de provi 
dencias ao Executivo Municipal 
para que a séde de Painel não 
fique privada de iluminação

pública em face da ameaça de 
paralização dos atuais serviços 
existentes naquele distrito. A 
outra, de autoria do ver. Evi
lasio N. Caon, encerrou pedido 
de estudos e providencias para 
a extensão daqueles serviços 
públicos a Correia Pinto, atra
vés do aproveitamento da que
da dágua existente nas proxi 
midades da séde daquele dis
trito.

Eleitor! Seu titulo eleitoral antigo perde
rá o valor depois do dia 31 de dezembro pro- 
ximo. Troque-o o quanto antes pelo novo, pro
curando seu Cartorio Eleitoral agora que não 
há filae nem atropelos.
Sede do PTB - Rua H. Luz (antiga Casa Cristal)

Alta personalidade eclesiástica 
visitou Lajes

Visitou nossa cidade, 
há poucos dias, o dignís
simo reitor do Pontifício 
Colégio Pio Brasileiro em 
Roma, padre Paulo Tar
so Nacca, da Companhia 
de Jesus. Viajando atu
almente em missão es
pecial da referida casa 
de ensino, o ilustre visi-

Fal9ceu em São Pau
lo expoente da musica 

sertaneja brasileira
Faleceu na capital ban

deirante, domingo às 4 
horas da madrugada, o 
popular Caboclinho, ex
poente da musica serta
neja do Brasil e que fa
zia dupla com Serrinha, 
outro festejado artista. 
Caboclinho ficara doente 
um dia antes do seu de- 
senlace, pertencendo ele 
ao “ cast” da Radio Tupi 
Difusora, de São Paulo. 
Assim, enluta-se a musi
ca cabocla brasileira com 
a perda de tão significa
tivo membro.

tante tem percorrido di
versas capitais e cida
des brasileiras, sendo re
cebido em todas elas em 
meio a grandes festivi
dades por parte do mun
do religioso locais. Fun
dado há 25 anos, o Pon
tifício Colégio Pio Brasi
leiro é o uuico estabele
cimento de ensino no es
trangeiro destinado ex- 
clusivameute aos nossos 
jovens candidatos ao sa
cerdócio.

Precocidade

SALVADOR PUCCI RETORNA 
A'S ATIVIDADES POLÍTICAS

Construção de um hospital em Campo Belo do Sul
Afastado da política Pucci está liderando ini 

desde a última campanha ciativas de interesse co-
por motivos de saúde e 
para tratar de assuntos 
de interesse particular, 
retornou às atividades 
partidárias o ex-verea
dor Salvador Pucci. O 
antigo representante tra
balhista na Camara Mu-> 
nicipal está coordenando 
o eleitorado que lhe é 
fiel nos distritos de Cer
ro Negro, Anita Garibal- 
di e Campo Belo do Sul, 
conduzindo-o aos dire
tórios do PTB em suces
sivos movimentos que 
vem realizando.

Ao par com as de- 
marches políticas de seu 
partido, o sr. Salvador

letivo, das quais, aliás, 
nunca esteve ausente. 
Destaca-se entre as rei
vindicações sustentadas 
e sugeridas pelo lider 
petebista a contrução de 
um hospital com sede 
em Campo Belo do Sul. 
Nesse sentido jà tomou 
diversas providencias, 
provocando inclusive, o 
pronunciamento da Ca
mara de Vereadores em 
torno do assunto. Com 
efeito, aquela Casa a- 
provou uma indicação 
apresentada por sua su
gestão pelo ver. Evilasio 
N. Caon visando a cons
trução do referido hos

pital e um destaque or
çamentário de Crí . . . 
20.000,00 para a aquisi 
ção do terreno onde de
verá ser levantado o pré
dio da futura casa de 
saúde.

A idéia lavantada pe
lo sr. Salvador Pucci não 
só recebeu o apoio una
nime da Camara através 
da aprovação das medi
das apresentadas pelo 
representante do PTB, 
como também está re
percutindo de maneira 
ampla e entusiasta em 
toda a região a ser ser
vida pelo hospital, espe 
rando-se mesmo que ve
nha a concretizar-se em 
breve tempo.

— Absolvições e condenação no juri —
Reuniu se nos dias 21 e 22 

do corrente o Tribunal do Ju
ri da Comarca, apreciando 
dois processos. O primeiro em 
que foram denunciados con
juntamente os irmãos Antonio, 
Prudencio e Francisco Fausti- 
no Flor e Braz Antonio Cae 
tano, por homicídio e ferimen
tos praticados em Argemiro 
Barbosa e outros, em Palmei- 

Este Juri foi dos maisras.

Mãe aos oito anos
Está sendo divulgado amplamente a noticia de 

que a menina Hilda Trujjilo, cora oito anos de i- 
dade, da República do Perú, está para ser mãe a- 
tualmente com oito meses de gravidês. Cerca de 
dezesseis médicos a assistem, opinando todos eles 
que a menina apresenta sintomas de uarto normal.

As autoridades, até o momento que redigi
mos esta nota, detiveram um primo de Hilda, de 
nome Teodoro C. Martel, de 21 anos, acusado de 
a ter infelicitado. Outra criança peruana, Lina 
Medina, tornou-se mãe por cesariana em 1939, 
quando tinha menos de 7 anos.

movimentados de quantos tem 
se realizado últimamente, pois, 
iniciado às 14 horas do dia 21, 
com a inquirição de teste
munhas, interrogatórios e de 
bates orais, só foi encerrar-se 
às cinco horas da madrugada 
do dia 22. Por maioria de vo
tos o Conselho de sentença 
absolveu os réus. Funcionaram 
na acusação o Dr. Azevedo 
Trilha, Promotor de Justiça, e 
o Dr. Evilasio N. Caon, como 
assistente; e na defesa os Drs 
Jorge Barroso Filho e Luiz

Valente, este estreando na 
tribuna do Juri. O segundo 
processo submetido a julga
mento foi o em que é réu José 
Silvestre, autor de homicídio 
ocorrido nesta cidade, e que 
foi condenado a 14 anos de 
reclusão. Seu patrono foi o 
Des. Mario Carrilho, funcio
nando na acusação o Dr. Aze
vedo Trilha. As sessões foram 
presididas pelo Dr José Pedro 
Mendes de Almeida tendo co 
mo Escrivão o sr. Darci Ribei 
ro.

F A L E C I M E N T O
Faleceu dia 22, aproximada , Dona Bcrnardina deixa a 

mente às 10 horas, a sra. Ber prantear lhe o morte, além do 
nardina Martins, digna esposa I seu «sposo, sua filha dona Maria
do sr João Martins, presiden
te do Centro Operário de La
jes.

O desenlace veio ocorrer 
após longa enfermidade, dei- 
xand oa extinta largo circulo de 
amizades em nossos meios pelas 
inúmeras qualidades que a a 
dornaram em seus 71 anos de 
existência.

Adelma Olinger, esposa de sr. 
Adolfo Olinger, agente dos Cor
reios e Telégrafos desta cidade'

Seu sepultamcnto realizou se 
no mesmo dia às 18 horas, 
com grande acompanhamento.

As inúmeras associações de 
pesar que a família enlutada 
vem recebendo, juntamos as 
nossas.
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^ ^ S O C I D L
T E U S  O L H O S

GUIMARÃES p a s s o s

Vendo-te os olhos fico tão alheio 
a tudo aquilo que rae está cercando 
que, quando a mim, de gozos cheio, 
julgo que estive, meu amor sonhando.

Julgo que estive, imóvel, contemplando 
Uma coisa que existe e que eu não creio, 
e no mundo ^não há maior receio 
que o meu receio se te estou fitando

Vendo-te os olhos volta-me a alegria,
porque neles fulgura a luz querido
que eu vi me olhando em meu primeiro dia.

Deles depende toda a minha sorte 
morto - teus olhos me darão a vida 
vivo -  teus olhos me darão a morte.

Sr. Joaci Ribeiro

CORREIO LAGEANO

Aperfeiçoa-se o ensino 
secundário no Brasil

Resultados do primeiro semestre dêste ano 
no trabalho da CADES -  Cessão dos labora 

____Hp Química a professores

Sr. João da Costa
Cercado da alegria dos seus 

familiares e da amizade do 
seu largo circulo de amizades, 
viu passar ontem seu aniver
sário natalicio o sr. João Cos
ta, membro de tradicional fa
mília lajeana e funcionário da 
Prefeitura Municipal de Lajes.

Aos inúmeros cumprimentos 
que recebeu, por certo, nesta 
data, juntamos os nossos, com 
votos de uma longa e ventu- 
rosa existência.

Aniversário
Completou seu segundo ano 

de existência, em dias do mes 
corrente, a graciosa pequena 
Maria Aparecida, filha do sr. 
Abelardo Antonio Cavalheiro e 
de sua exma, esposa dona Ro- 
selina Cavalheiro

Ao ensejo do transeurso de 
tão significativa efeméride, foi 
oferecido às pessoas da rela
ção do casal lauta mesa de 
doces e bebidas.

Nossos parabéns.

Regressou de Buenos 
Aires o Juiz da 1a. 

Vara
Regressou de Buenos Aires, 

para onde fôra acompanhado 
de sua exma. esposa, em via
gem de férias, o dr. Clovis 
Aires Gama, juiz de Direito da 
la Vara dêsta Comarca.

Magistrado íntegro, cidadão 
cumpridor dos seus deveres e 
pai de família exemplar, o dr. 
Clovis Aires Gama desfruta da 
amizade e do devido acatamen
to em nossos meios, motivo 
porque o distinto casal foi mui 
to cumprimentado quando do 
seu regresso a Lajes.

Para seu carro

use peças

legítimas FORD

De Porto Alegre, para onde 
viajara a serviço da importan
te firma que dirige, regressou 
nestes últimos dias o sr. Joaci 
Ribeiro, proprietário da conhe
cida, casa comercial de nossa 
praça A Eletrolandia e dinâmi
co presidente da Sociedade 
Lageana de Assistência aos 
Necessitados. *

Aproveitamos o ensejo para, 
destas colunas, endereçar ao 
sr. Joaci Ribeiro os nossos 
cumprimentos.

EDITAL
Lupercio de Oliveira Kõeche, Ofi
cial Registro Civil e Escrivão 
de Paz do primeiro distrito, mu
nicípio e comarca de Lajes, Es
tado de Santa Catarina, na for
ma da lei etc.

Faz saber que pretendem casar 
HELMUT HEINZ N1GGEMANN, sol
teiro, nascido em Ibirama/ neste 
Estado, eletricista, filho de Arthyr 
Eugen Nfggemann, e de Joana 
Niggemann, e a UREA REUTHER, 
solteira, nascida em Lajes, de ocu
pação doméstica, filha de Carlos 
Reuther e de Anna Maria Lehman.

Lajes, 26 de novembro de 1957.

Curiosidades
Os japoneses produziram 

o primeiro e mais longo ro 
mance do mundo, pois consta 
de nada menos 54 volumes.

x — x

O livro «Salambo» de 
Gustavo Flaubert foi escrito 
em trinta anos de trabalhos 
contínuos.

X -----X

As ostras só produzem 
pérolas depois de seis ou sete 
anos de vida.

Diz-se que a Estatística foi 
idealizada pelo economista ale
mão Achenwali, natural de 
Berlim.

A famosa Comissão Perma
nente de Estatística, de Paris, 
data de 1878, e a Royal Sta- 
tistical Society, de Londres, 
remonta a 1815.

Não dê esmola: 
contribua para SLAN

RIO - (Agencia Nacional) - 
Um programa objetivo vem 
sendo cumprido pela Cam
panha de Aperfeiçoamento e 
Difusão do Ensino Secundário, 
órgão criado em 1953 na Di
retoria do Ensino Secundário, 
no sentido de dar ao ensino 
médio nova feição adaptada à 
realidade de nossa época e do
tando o magistrado de meios 
práticos de obter maior ren
dimento de seu trabalho jun
to aos alunos. Entre as ativi
dades desenvolvidas anual
mente, inclui-se uma de fun
damental importância para a 
constante ascensão dos níveis 
de ensino, quais sejam-: quali 
ficação do magistério e racio
nalização das tarefas escolares.

Assim, no inicio do ano em 
curso, a CADES realizou cur
sos para professores em vinte 
e duas cidades do país, entre 
capitais de Estados e municí
pios do interior, visando pre 
parar mestres sem registro pa

ra provas de suficiência, com 
as quais ficarão regularizados 
frente ao Ministério. Mais de 
3 mil candidatos inscreveram- 
se nesses cursos, tendo havido 
exame para 1780 e aprovação 
de 1543 o que demonstra o 
grau de interesse de ambas 
as partes pela modificação da 
atual situação em nosso ensi
no secundário.

LABORATÓRIO E BOLSAS 
DE ESTUDOS

Outras atividades realizadas 
pela Campanha nos seis pri
meiros meses dêsse ano in 
cluera a concessão de 4.570 
bolsas de estudos a alunos po 
bres de diversos Estados e a 
5 professores que farão aper
feiçoamento no estrangeiro c 
ao oferecimentos de 29 labo 
ratórios portáteis de Química.

Em fevereiro, foi julgado o 
concurso «Dia do Professor» 
de 1956, dentre 35 trabalhos 
inscritos, sendo o primeiro co 
locado contemplado com uma 
bolsa de seis meses na Euro 
pa. Em abril e maio, foram 
organizados estágios de aper
feiçoamento e informação do 
magistério em convênio com a 
Fundação Getúlio Vargas, e 
destinados a diretores, profes 
sores, orientadores educacio 
nais e a inspetores de ensi
no.

Ordem dos Advoga
dos do Brasil cogita 
mudança de sua sede

O Conselho Federal da Or
dem dos Advogados tendo em 
vista a lei que dispõe sobre a 
transferencia da Capital da 
Republica para o planalto cen 
trai de Goias em 21 de abril 
de 1960 e considerando ainda 
que esta transferencia impor 
taria em se deslocar também a 
séde do Conselho Federal, 
resolveu abrir o debate sobre 
a matéria face á urgência das 
providencias a serem tamadas.

-A  primeira Impressão no 
seio do Conselho é a de que 
a presidência e a secretaria 
geral devem tomar imediatas 
providencias para cumprir a 
Lei, salvo se a Ordem preten
der conservar a sua sede no 
Rio de Janeiro, sendo então ne
cessárias providencias no ter
reno legaL

Alagoas astá em 
calma

Despachos M egráficos de 
Maceió noa dão conta de que 
a situação politica dsquele 
turbulento Estado vive em 
calma, nestes últimos dias. A 
noticia foi transmitida pelo 
gcner 1 Morais Ancora em 
relatório fonecido ao míDis- 
tro da Ju>tiça, antes de6te 
ter embarcado com destino à 
Vitória.

Calculadora Facil
Somadora Facta 

De Escrever Halda
Duplicador Plento Graf

> ,

Distribuidor exclusivo na Serra e 
Oeste Catarinense

ARMANDO CASTRO
Edifício Gdmboigi -  LAJES -  S Citaiina

dê um presente P H IL IP S

VL

f C

sua fam ília!
í^s

_____  W tte

Compro agora um dos 
excelentes rádios ou radiolones PHILIPS, 

que lhe oferecem recepção nítida das mais distantes 
emissoras nacionais e internacionais, bem como perfeita 

reprodução sonora. Com um rádio ou radiofone PHILIPS, 
V. terá música e notícias de todo o mundo,

durante muitos anosl
A variada linha de 
ród.o* PHILIPS apresenta 
também modelos de grande 
potência que funcionam com batería.

PHILIPS

«SSISTtNCU TÉCNICA
A PHILIPS lhe asiegura assistência 

técnica completa, através de 
uma rêde de revendedores e 

postos da s -rv iço t especializados.

COMPRE MAIS QUALIDADE... COMPRE PHILIPS!
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Não pense mais !
[ '
r
C )

GANHE S lo.ooo,oo
(ou mais)

IM
comprando SPRINGER

C o m o  ?
Fácil explicar... porque deslisa qualquer piso

* Entre os refrigeradores de classe, Springer é o 
mais econômico. Comprando Springer, você ganha 
pelo menos Cr$ 10.000,00 de diferença entre os refri- c O l t l  
geradores de classe, à vista ou à prazo!

i r u im O MAIS 
AVANÇADO 
DOS NACIONAIS

compressor estrangeiro 
porta aproveitável 
fêcho automático 
9,5 pés cúbicos 
único que possui

R O L L O V E R
fácil de mudar de lugar

Facil de comprar 1
Pequena entrada -

mensalidades desde

$ 1 .400 ,00
1*=  ̂O A ELETROLANDIA

dispositivo adaptado na pró
pria base do aparelho, 
aesliza suavemente sobre 
qualquer piso, a um simples 
toque, facilitando a limpe
za e mudanço de local. 
Provido de prático sistema 
de freio para fixá-lo no 
local desejado, SPRINGER 
é agora o mais avançado 
dos refrigeradores nacio
nais. - E, além deste novo 
dispositivo, (com patente 
requerida) SPRINGER apre
senta ainda:

•  9,5 pés cúbicos
•  In te rio r em cô r azul lago
•  p o rta  a p ro ve itá ve l
•  novo fêcho de engate  suavo
•  5 anos de garan tia
•  p reço  bem mais em conta

Faça as contas e veja . . .

Você ganha pelo menos Cr$ 10.000,00

comprando «SPRINGER»

RUA CEL. CORDOVA. fone 331
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Transportes Aéreos Catarinense S.A.
O B B a H H B H B H B H  — H H — — W n > S a K .'TJK i|IIIIW il III— i i  ■ r i r

Séde em Florianópols S. A .

Vôos da T A C
Horários de e para L A G E S

DOMINGOS

SEGUNDAS

chegadas às 14:33 De 
saidas às 14:50 Para

Rio - São Paulo - Curitiba - Itajai e Florianópolis 
Videira - Joaçaba e Chapecó

chegadas às 11,55 De 
saidas às 12,15 Para 

chegadas às 15,10 De

Chapecó - Joaçaba e Videira
Florianópolis - Itajai - Curitiba - São Paulo e Rio 
Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai 
e Florianópolis

saidas às 15,30 Para Porto Alegre

TERÇAS

QUARTAS

QUINTAS

SEXTAS

SABADOS

chegadas às 09:20 De 
saidas às 09:40 Para

chegadas às 15:05 De

saidas às lp:25 Para
chegadas às 09:55 De 

saidas às 10. Io Para

chegadas à 15:05 De

saidas às 15:25 Para
chegadas às 09:5ó De 

saidas às 10:1o Para

Porto Alegre
Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio
Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai 
e Florianópolis
Videira - Joaçaba e Chapecó 
Chapecó - Joaçaba e Videira
Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba, - Paranaguá
- Santos e Rio

Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai
e Florianópolis
Videira - Joaçaba e Chapecó
Chapecó - Joaçaba e Videira
Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba - Paranaauá
- Santos e Rio *

T A C  Transportes Aéreos Catarinense S.A.
AGENCIA EM LAGES Kua 15 de Novembro - Fone: 214

—  T A C às suas ordens :-------—
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Prefeitura Municipal 
de Lages

Estado de Santa Catarina
C O R T A R I A  

de 26 de outubro de 1957.
•'̂ uniciP**! d« Lages, resolve: 

CONCEDER LICENÇA:
,P,e j CÔíd(] °  *rt ,62- altoea, a cambinado com o 

art, 1 b4, d» ^ei n <1, de 7 de dezembro de 1949:
. . y  ALVIN A V\ARl Y Da SILVA, ocuuante do cargo iso- 
lad > i ;  Provimento efetivo de PROFESSOR. Padrão A. cons
tante do Quadro Union d > Município (Escola Mista Municl- 
P p ATR AZ I) J MORRO GRANDE, no distrito da CiDA- 
UE.) de quinze (15) dias, com vencimentos integrais, a con
tar di presente data.
Pref itura Vtuaicipal da Leges, em 26 de outubro de 1957.

Assinado; — VIDAL RAMOS JÜNlOR 
Prefeito Munioip <1.

P O R T A R I A  
de 30 de outubro de 1957.

O Prefeito Muitcipal de Lages, resolve: 
CONCEDER LICENÇA:

De acorda com a Lei n° 61, de 23 de novembro de 1955, 
combinada com o art. 168, da Lei rr 71, de 7 de dezembro 
de 1919:

’ A 1Z.A FERNANDES LEITE, que exerce a função de 
PROFESSOR Extra-nu nerário-diarista. na Escola Mista Mu
nicio d de C a Pã ü  (j RANDE, no distrito de CAPAO ALTO, 
de noventa (90) dias, com vencimeotos integruis. a contar de 
30 de setembro p. passado.
Pref -itura Municip d de Lagas, em 30 de outubro de 1957. 

Assinado: — VIDAL R W 1 0 S  JÚNIÜR 
Prefeito Municipal.

D E C R E T O  
de 31 de outubro de 1957. 

rJ  Prefeit» Municipal de Lages, resolve: 
REMOVER:

De acôrio c "n  ■> .rt. 76, combinado cora o art. 72, alí
nea b di L 'i n- 71, d 7 li d-Zimbro de 1949:

TEREZlNHA ->AN TOS DE LIMA, que exerce a função 
de PROFESSOR Ext m i-*rãrio-di risti, das Escolas Reuni
das ia SEDE do di*t ito ne PALMEIRAS, para a Escola Mis
ta M inicio .1 de CANO tS, (ENCRUZILHADA), no mesmo 
Distrito.
Prefeitura vlunicip.l I* L*g em 31 de outubro de 1957. 

Assinado*. -  VlOAL RVMOS JUNIOR 
PrU it» Municipal.
FELIPE AFONSO S1MAO 
Secreta i >.

D E C R E T O  
de 31 de outubro de 1957.

O Pref to Muidcioal de Liges, resolve: 
REMOVER:

Da i urdo rum o arr. 7ó, combi iado com o art. 72, a- 
l i n e a  a, da L e i  n- 71, de 7 ie I - z - m b -  > de 1949:

MARíA DE LOURDES FURTADO, que exerce a função 
de PROFESSOR ixtraou n irio- Inris a, da Escola Mista 
Municipal íe Canoas (E icruz Ihid»), i > distrito de PALMEI
RAS, para as Esc >las Reuai I •' ia SÉDE do mesmo Distrito. 
Prefeitura Municipal d L»g ; n 31 le outubro de 1957. 

Assinado: — ViG.AL O  H )"> JUNIOR 
Pr-b ito Municipal.
FELlJE AFONSO S1MÁO  
Secr táno.

P O R T A R I A 
de 12 de novembro de 1957.

O Prefeito Municipd de Lages, resolve: 
CONCEDER LICENÇA, EM PRORROGAÇÃO:

De acôrdo com a Lii u’ b l .  li 23 de novembro de 1955, 
combinada com os artigos 156, 162 alínea a, e 164, da Lei n’ 
71. de 7 li iezsmbr i ti 1 9 0 :

A B E R N A R D IN A  DA SILVA LEM OS, que exerce a 
função de PROFESSOR Extranu n-rárh.-diarista, na Escola 
Mista Municipal de RIO DESQlJlTE, no distrito de PALMEI
RAS. de trinta (30) di n , com dois terços dos vencimentos, a 
contar da presente data.
Prefeitura Municipal de Lages, em 12 de novembro de 1957. 

Assinado. -  VIDAL RAMOS JUNIOR 
Prefeito Municipal.

Mensagem aos homens de transporte
Só mesmo o dono de cami

nhão sabe o quanto custa a 
uanutençio de um veículo 
nos dias qua correm, quando 

( peças sobressalentes são 
vendidas a peso de ouro e 
ião raro escasselam no mer

cado, criand i sérias dôres de 
cabeça e problemas de dificil 
solução. As estradas brasilei
ras nem sempre ajudam, con
tribuindo pari agravar ainda 
mais o dram i dos reparos e 
substituição de peças afetadas. 
E neste circulo vicioso as ci
fras para a inmutenção de u- 
ma frota ele caminhões vâo 
crescendo, sobrecarregando o 
orçamento de emprêsas trans
portadoras e organizações par
ticulares.

O caminhão Diesel oferece 
enormes vantagens ao propri
etário no cuupo da manuten
ção. A consirução de seu mo
tor é menos complexa do que 
o motor a gisolina e não dis

põe de instalação elétrica 
(com as re-pectivas velas), 
nem mesme carburador, fu
gindo as csusas mais frequen
tes de “enguiços” nos moto- 
re» a gasolina. A bomba inje- 
tora, c iracteri8tica tradicional 
do motor Die*“l. possui uma 
grande durabilidade , propor
cionando uma subst-racial e- 
conomia na manutenção e nos 
reparos do motor.

Estatísticas e estidos de en
genheiros alemães especializa
dos revelaram que o custo 
total de manutenção — repa
ros e peças sobressalentes — 
num período de cinco anos, 
importa em duzentos dólaies 
para um caininhío Diesel e 
seiscentos dólares para um 
caminhão a gasolina. Ê preci
so não esquecer, também que 
os blocos e virabrequim do 
motor Diesel são retificados 
3om as mesmas máquinas do 
motor a gasolina.

A voz da experiência pro
va de forma decisiva que uma 
frota de camiõe* Diesel exige 
uma verba três vezes menor 
para sua manutenção do que 
qualquer frota de caminhões a 
gasolina. Esta economia será 
uinda maior nos países jovens 
cem rodovias ainda rústicas e 
em fase de desbravamecto, co
mo é o caso do Brasil.

Paralelamente a esta econo
mia o caminhão DiesH ofere
ce maior tranquilidade «o 6eu 
proprietário, reduzindo as pre- 
"Cúnações e aborrecimentos 
na luta pelas peças sobressa- 
lentes, poupando tempo e di- 
n h e i ro.

Alén dessas vantagens o 
caminhão Diesel oferece mui
tas outras, retponsáveis pela 
sua popularidade crescente no 
mundo inteire.
Procure informar-se a respei
to, o mais ràpidamente possí
vel, em seu próprio benefício.

— a mais m oderna lavade ira  autom ática do mundo

' f a  a  u m a  d e m o n s - 
j o  sem  c o m p ro m is s o

•  A um simples to q j- í  He seus 

dedos BENDiX lova 4 k )  de 

roupa po r apenas 40 cantovos.

•  Seu exclusivo processo de 

lavar prolonga a vida útil dos 

tecidos -  economiza uma 

fortuna em roupa.

•  Sendix é conforto e 

economia comprovada em 

mais de 3.50 .000 lares 

no mundo inteiro.

Adquira a sua Bendix por:

31.700.00 em 10 prestações de 3.170.00 ca
da — A  vista bonificação de Cr$ 1.000.UO tO

Z

Mario Teixeira Carrilho
A D V O G A D O

------------------------- A G E N T E S  A U T O R I Z A D O S  B E N D IX

Comércio de Automóveis João Buatim S.A. 

Rua Mal. Deodoro, 305 * fone 255 C.P. 43
Escritório Rua Dr. Hercilio Luz, n°372 & W «v ^Telefone n' 266 Só o Revendedor A u to r i z a d o  p o d n  g a r a n t i r  a p e r f i i t a  am stência técnica à lua  Bendiz

„
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Jovem advogado era apenas 
um piloto na Coréia

Drama Inesquecível Revelado em Novo 
Livro de James A Michener

Depois de lançar a« trepi- 
dantes páginas de «Volta ao 
Paraíso», as Edições Melho
ramentos renovam a apre
sentação de outro livro de 
James A. Michener, com a 
novela «As Pontes de Toko- 
Ki». que conferiu ao autor, 
segunda vez, o Prêmio Puli- 
tzer, de 1956.

O enrêdo consiste na atua
ção de um piloto de bombar
deio a jacto durante a guer
ra da Coréia, A base era um 
porta aviões. E o autor re- 
v la a organização e o fun
cionamento le tão poderosas 
naves, que traa portam no 
bôjo esquadrlha- de caça, 
de combate, de salvamento, 
de ob<ervaç io, de ttaque e 
e tantos outros aviões com 
dispositivos especiais.

Nesta novela de James A. 
Michener o prepondéronte 
nio é o equipa íento de 
guerra, E’ o el*mento hu- 
maoo. O autor saüeoti a po 
siçã los moços no cenário 
da luta, onde c >mbatem itn- 
peliios pelo amor às coisas 
que lhe sio su n» nente ca 
ras o - lar, a família, os en- 
t j s queridos, o estilo de ví 
da, os rec ntos de sua cida
de e a pátria.

Os contrastes se acentuam 
no texto de James a. Vfich-- 
ber, e à página 113. por e- 
x amplo, encontra-se a se
guinte passagem:

«Agora o ceu estava vazio, 
e o helicóptero ficou quei
mado no arrozal, e no rega
to nào havia ninguém a seu 
lado. Harry Brubaker, um a- 
dvogado de vinte e nove a -

nos, nascido em Denver, C o 
lorado. estava sózinho em 
lugar que nunca preetendera 
defender, em uma guerra que 
não havia comprendido. Em 
sua cidade natal, naquele mo
mento, a Universidade do Co 
lorado competia com o Den
ver no tradicional jôgo .<e 
basquetebol. As arquibanca
das, lotadas com mais de 
8.000 pessoas, que não da
vam a menor importa icia à 
Coréia. Em São Francisco, 
grupo de homens estava a 
cabando de jantar, e porque 
a Guerra da Coréia era um 
tópico vulnerável, faziam 
planos para despancá la de 
um lado a outro do pais, maa 
nenhum dêles se preocupa
va realmente con a
guerra ou orocurava com 
preendê la, E em Nova York, 
milhares de americanos en
chiam os cabarés, onde a 
comida era boa e o vinho 
caro, mas talvez em nenhu
ma parte da cidade, a não 
-^reoi algumas casas das 
qu is os homens estavam no 
além mar, havia um só eco 
da Coréia».

A revista «Life», na edi
ção ch imada domestica, di
vulgou com sucesso uma sín 
use da novtla «As Pontes d 
de «Toko Ri, com expressi
vas ilustrações. O cinema 
acolheu a história e a Para- 
mount lançou o filmei' com  
êxito de bilheteria. Cenas da 
fita estrelada por G race  
Kelly e W illiam Holden a- 
parecem no livro, fui traduzi
do por Agenor Soares San
tos

'Pague 1fáv-/tncfe

V E N D A S  —  P E Ç A S  —  S E R V I Ç O

Revendedor Autorizado: 
MERCANTIL DELL A ROCCA BrtOERING S/A
RUA CEL. MANOEL THIAGO DE CASTRO 156 - PONE 253 

CAIXA POSTAL 27 LAJES S.C.

nformacão Rotária
Para seus anúncios procure o 

Correio Lageano

Já se diste e redisse com 
muita oportunidade que Rota- 
ry não é distintivo na lapela 
nem pagamento de mensalida-

H I L I  - Comércio t B t p m b p  Lida
Representações - Consignações e Conta Própria 

Caixa Postal, 430 End. Telegráfico: ÁVILA

d«?f: Ê mais do que isso. E’ 
compreensão, é trabalho de e- 
quipe, c .d a  uui cumprindo 
i om sua missão de bem ser
vir, de realmente ser útil à 
sociedade a que integra. R»- 
iary é entendimento entre os 
-eus componentes, éaçâo con
junta de suas comissões e 
subcomissões, todos empenha- 
1oe e;n “dar de si antes de 
pensar em si’’, certos e recer- 
tos de que “mais lucra quem 
melhor serve”.

O rotariano não deve e não 
pode negar-se a agir dentro e

fóra do clube, cumprindo as- 
im com um dever a que to

dos não podem nem devem 
faltar. Numa comissão ou nu
ma subcomissão cada um de
ve dar a contribuição de seu 
trabalho, dizendo - se presente 
em todos os momentos, e em 
tôlas as oportunidades, «m 
tôd ■ as iniciativas.

Sejamos bons rotarianos, 
sempre dispostos a bem ser
vir, trabalhando pelo nosso 
ch*-fe e pGa nossa grandiosa 
instituição. (A .A .)

Rua Corrreia Pinto n° 130 — LAJES — Santa Catarina

Estoque permanente de máquinas de

Contabilidade, Escrever, Somadora e Calculadora OLIVETTI
4

Equipamentos W ayne:
Compressores de ar - Equipamentos para lubrificação— Bombas 
para engraxar e pintar, elevadores hidráulicos — Bombas para 
gasolina — Graxeiras de alta pressão e manual p >ra pinos de 
chassis - Aferidor para gasolina - Máquinas para avar carros - 

Mangueiras, calibradores de pressão e peça^ em geral

Vendas à vista e em prestações

Quase 90 milhões de dóla* 
res produziu o café em  

outubro
As 1.490.360 sacas d*» Café 

exportadas em outubro último 
renderam aérea dé US$- . . . 
87.300,00 ou sejam Cr$ . . , ! 
3.177.000.000,00.

—  x —

fornecidos pelo I.B.C., do total 
de 1.490.360 sacat 934.326 fo

ro exportadas para os Fs- 
t dos Unidos, 33.911 destm V  
• as aos portos nacionais e 316 

consumidas a bordo. Do pôrto 
le Santos saíram 629 sacas.

Em igual mes do ano pas
sado foram exportadas 1298640 
saem, representando US$ . . .
81.940.00, valor que correspon
de, em moeda Nacional a Cr$
3.003.077.000. 00.

— x —

Segundo Jadws estatísticos

A disponibilidade nos poi 
de exportação em 31 de oi
bro era de 4.698.840 sa< 

2 '515-26õ em San 
o8U»4o no Rio 950.559 em
£ “ aKuá- 297 195 em YitO 
26 622 em Angra d s R 
Z-783 em Salvador e 5. 
em Recife.
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O Internacional impôs séria goleada ao Juventus-5à0
Num prelio que estava gará pelo amplo escore de

o escore
sendo aguardado com certo 
interesse, o Internacional nu 
m i cartada bastante leliz. 
conseguiu ioflingir uin duro 
revez ao Juv ntus de Tan-

õ á 0. num m ircador bastan 
te dilatado, coroando as6im 
as nretensões do Lobo Ver
melho, numa am la reabilita
ção.

Empate surpreendente 
entre Palmeiras e Atlético

Tivemos doniago pela ma- 
nh i o Velho Estádio de Co
pa -abana a sequencia do 
C iin isonato da 3a Divisão, 
c m a «fetívição de duas 
p rtidas.

No raatch preliminar, o Pal
meiras ccnserv u a liderança 
da tabela ao empatar com o 
Atlético por 0 à 0, um cot jo 
bastante sensacional, em que 
o quadro alvi rubro erce de 
uma grande atuação, mere 
ceria u na vitoria, não fosse 
uma faliu d rbitro Beooni 
Freit s anuland • um temo le- 
giti no conquistado >el . cen- 
ter Augusto.

Os quadros jogaram as im 
cons ituidos: Palmei ->s: dua- 
rez, Moacir e Rogério, Vanei 
Muoiz e i )ec ; Alfredo. Geli, 
Cadiob s, Ad lson e W an- 
derlei.

Atlético: Buzarello, J arez 
e Nelson; Periga, Elno e S il- 
v dor; Pi íoqueiro, Amadeu, 
Augusto, Miro e Abílio

Funcionou como arbitra > 
Sr. B noni Freita , c >m u o > 
f*lha, atuação como j i  triz 
mos a dado dos at etican s.

No out o i otejo da rodada 
o Popular derrotou u-rc ida
mente o Fluminense por 3 à 
1, após im placard parcial de 
2 á 0 na primei-a fase.

Nigemann ( or ier), Vítor e 
Yalter marcaram os gols do

Popular, enquanto que Zuza 
anotou o gol de honra do 
Fluminense.

Eis como atuaram o» jlois 
quadros: Popular: Oscar, Ni- 
cacio, e Bilo; Tião, Irineu t 
Padeirinho; Valter. Zeca, Vi 
to , Niggem idd e Dorival

Fluminense: Ev.l(lo, Nels n 
e Reni; Dadá, Ulisses e Ger- 
sino; Wilson, Zuza, Valdair, 
Farias e Vavá.

O Sr. Valmor funcionou co 
m juiz com otima atuação.

— x —

An lizando as atuações d os 
44 jog dores, que estiveratt 
em ação na rodada de do 
mingo, > scalamos a seguinte 
s -leçáo hipo etica da rodada:

Juarez (P 1 uiras), Juarez 
(Atlético) e Rogério (Palmei 
ra-); Vanei (Palmei asj, Eln 
( 'te tic o ) e salvador (Atleti 
co) Valter (Popular), Zeca 
(Popular), Vdor ( Popular ), 
N:g oann (Popular) e Abilio 
fAilr tico).

Como grand ■ crack da ro
dada, o. n -edetnos a honra ao 
atleta Pino lo Atlético, com 
uma grand ai ação. culmi 
nanlo com pa aiização com 
plj ta do ataqu palmeirense.

Sua atuaçuo merec os pa 
rabens d i p igem e-por-
tiva do Correi Lajeano.

O quadro juventino nos d j 
cepcionou completamente, 
pois jamais vimos quadro de 
futebol tão ruim, comó este 
que se apresentou domiDgo 
em nossa cidade.

Na primeir. etapa o Colo
rado já vencí» por 1 à 0, um 
marcador que poderia ser 
ampliado muito mais, não fos 
se i má conclusão dos ata
cantes locais à meia adver
sar a.

Alemão abriu a contagem 
aos 20’ da primeira fase, -en- 
do que no segundo per odo, 
o Internacional consignou 
mais 4 tentos por intermerlio 
de Alemão ao- 15’ Roberto 
com um gol contra aos 19’, 
Chimbiquinha aos 33’ e nova 
mente Alemão que foi o es- 
corer da partida aos 41’.
Os d is quadros atu ram as

sim constituidcs: Internacio
nal: Lulu, Tide e Otávio; 
Zequmha, Aureo e Lino; Me 
leg ri, Ari, Alemão, Cardeal 
e Chimbiquinha.

Juventus. Mariani, Roberto 
e Tito; Osmar, Mario e Mar
garida; Valter, Teodoro, Chi
co, Miro e Orlan lo.

No onze vencedor sobres
saíram re as figuras de Lido. 
Aureo e Alem o. este ultimo 
constituindo-se no artilheiro 
da t-rd», e destacando-se

ainda como a maior f i g u r a  
do gramado, sem duvida al
guma uma das grandes jor 
nadas do famoso jogador.

Na equipe juventina não há 
elementos a destacar, a D ã o  
ser o esforço isolado de Ma
rio, e Margarida.

Na arbibagem esteve o Sr. 
Osvaldo Costa.com uma mag
nífica atuação, assinalando 
com precisão todos os lances 
ilegais da partida, agindo 
muno bem na expulsão do 
medio dlr ito Osmar do qua
dro visitante.

A renda deste encontro 
não nos foi fornecida

Na preliminar o Juvenil do 
SC. Internacional derrotou 
em match amistoso ao Alis- 
dos por 4 à 1, com gols assi
nai idos por intermédio de 
Nene. Max, Alemão e Chico 
para o Colorado e Joaauim 
para o Veterano.

Os dois quadros jogaram 
assim constituídos: Mirim In
ternacional: Dirceu, Álvaro e 
Pe iro; Guido, Max e Bebeto, 
Nenè Core, Chico, Aírton e 
Catbone

Al ados: Chinez, Nei e Sil
vio; Marciona. Amilton e Joa
quim; Tito, Clevis, Neri, Car
tola e Foguinho.

I
M É D I C A

DE SENHORAS E CRIANÇAS
Edifício Armando Ramos - 1- pavimento - 

sala 2

KUA CEL. CORDOVA 

Telefone Residência 288

-  BRASÍLIA E O I. A. P. C.
«Brasília é um po >to 1 pe

netração. é um ca ninho pa- 
r um Bra>il maõ forte é o 
marco inicial de uma nova 
época de írradi ção do pro
gresso - que obtivemos à or
la do mar e do qual têm .nn 
da recebido as benéficas in 
fluências os nossos irmãos 
das regiões iDterioranas, des
prezadas e esq ecidas. Já 
se disse que. neste País a 
civilização estanca a sua mar 
cha a um quilômetro além 
dos limires urbanos. A ini
ciativa do Presidente Kubi 
tschek que é uma antiga 
aspiração nacional, visa for
çar a ida do progresso ao 
interior, corrigindo, por as
sim dizer, um defeito de co
lonização cujas consequên
cias nos têm sido prejudiciais. 
Ê claro que, diante de um

Voce conhece o carro que:
Não gasta combustível
Não precisa trocar o óleo do motor
Não precisa esquentar o motor para dar partida
Rápido e seguro dado a sua estabilidade
Despesa minima com manutenção

-------- DKW. fabricado no Brasil---------
erapreen hm nto désta natu 
reza envni e i o s  tod >8 os 
esforços no i^ntido de o I.A. 
P.C. con ribuir, dentr > de 
suas respo Habilidades. para j 
que se concretize é6se sonho) 
de grandeza de todos os b a- 
sileiros, peia vit tlização das 
grandes áreas que ainda ja- 
Zrm inaproveitadas. Faremos 
o possível para pue, no futu
ro, quando se gotejarem as 
contribuições de pessoas 
entidades que l 'grar m tal 
conquista, o I A l\<\ não es 
teja incluído no rol dos om s 
sos e marginais a êsse gran 
de movimento em que se 
empenho o atual govêino».

Com estas palavras o sr. 
Agenor Pedreira, presidente 
do I \PC, manifestou o que 
pensa e o que deseja em 
Brasília.

Geral de Peças e Maquinas Ltda.
— Revendedores autorizados —

Fabrica de ladrilhos e artefatos de cimento

«SANTA CRUZ»
Rua Santa Cruz, — La JES 

(Fundos da Igreja Santa Cruz) 

Ladrilhos de calçadas e para interiores 
pelos melhores preços

O melhor,
o mais belo, 

o mais últil
presente a uma dona de casa!

Uma famosa e mundialmente desejada máquina automática 
de lavar roupa

Bendix economal!
É o que lhe sugere para as Festas de Natal e Ano Bom a

n  de InloÉieis João U m  S/l
Rua Mal. Deodoro - 305 Tel. 259

Condições especiais de venda com pequena entrada e APENAS
Cr$ 1.691,20 por mês!

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



Grave acidente rouba a vida
A lamentável ocorrência teve lugar à altura do quilômetro 17, estra- —  
da Lajes-Curitibanos — O carro chocou se violentamente com o pe- 
sado caminhão, empurrando-o aproximadamente quatro metros — H l

Morto instantaneamente
Violento desastre ocorreu 

segunda feira, aproximada 
mente às 22 horas, quando 
perderam a vida, de maneira 
trágica, os irmãos Sálvio Ita 
mos, com 3 > anos de idade, 
casado, pintor, e João Pedro 
Ramos, solteiro, de cor branca, 
com 22 anos de idade, os 
quais se dirigiam em um au
tomóvel de praça, com destino 
a Curitibanos, onde ambos tra
balhavam em sua profissão.

A DOLOROSA OCORRÊNCIA

Segundo dados que nossa re 
portagem colheu, o carro de 
praça marca Dodge, de pro
priedade do sr. Hercilio Cervi, 
comissário de Policia de Lajes 
e dirigido pelo motorista As- 
trcgildo Vaz, rodava em alta 
velocidade conduzindo os dois 
irmãos quando, à altura do 
quilômetro 17, da rodovia La 
jes Curitibanos, chocou-se de 
modo violento com um ca
minhão Mercedes Benz, chapa 
de Florianópolis n° 23-05 83, o 
qual estava estacionado naque
le local por ter furado um 
pneu, empurrando-o, tal a ve
locidade em que ia, mais ou 
menos uns quatro metros para 
frente. A colisão foi tão gran
de e assuMiu proporções tais 
que o carro Dodge ficou com
pletamente inutilizado

MORTO INSTANTANEA 
MENTE

t.
Segundos após a ocorrência, 

o motorista do Mercedez Benz, 
José Manoel de Souza, que se 
encontrava nas proximidades, 
pôde ver o passivo do trágico 
acidente: Salvio Ramos mor
rera instantaneamente, com a

cabeça decepada e graves fe
rimentos disseminados pelo 
corpo, enqumto seu irmão 
João Pedro agonizava com 
profundos ferimentos e o cho
fer, que conduzia o carro de 
propriedade do sr. Hercilio 
Cervi, também apresentava-se 
em estado contristador. Condu 
zidos para o Hospital Nossa 
Senhora dos Prazeres, João 
Pedro Ramos veio a falecer 
antes de dar entrada naquele 
nosocômio enquanto Astrogil- 
do Vaz foi imediatamente me
dicado, estando agora fora de 
perigo de vida

NECROTÉRIO AO ENVEZ 
DE CURITIBANOS

Ao que se sabe, os dois ir 
mãos, embora residissem em 
Lajes, contrataram serviço de 
pintura na vizinha cidade de 
Curitibanos, onde se encon
travam há alguns tempos. 
Nesses dois últimos dias de 
folga (domingo e segunda), a- 
proveitavam ao ensejo de vir 
a cidade afim de visitar os 
seus familiares. Aqui permane
ceram até perto das 22 horas 
de segunda feira, quando alu
garam o automóvel de praça 
eiv questão (tendo durante o 
dia feito algumas corridas com 
ele) com destino a Curitibanos. 
Após o fatal desastre, porém, 
foram conduzidos ao necroté
rio, tendo sido sepultados no 
dia seguinte âs 13,30 horas.

AMOR A VELOCIDADE

Com referencia a Astrogildo 
Vaz, já tivemos oportunidade 
de condenar-lhe a m mia da 
velocidade, tantas vezes coir 
provada, e que puuha, não

Burocracia em alto grau

Intimado o ex-prefeito a 
repor dez centavos

de dois irmãos 
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Introduzidos em  Lajes 
os produtos «Montilla»
Coquetel oferecido pelo inspetor geral -  Dia- 
tribuidora nesta praça Comercial Araldi Ltda.

Rio 4 (Santos & Santos In- 
teroress) — O sr. Otávio De- 
ni8 Filho, ex-prefe'to do mu- 
nicipio fluminense ie Santo 
Ant >ni3 rie Padua f -i intima
do p-lo Tribunal d Contas 
daquele Estado a rec lher aos 
cofres do tesouro a import n- 
cia de dez centavos.

Essa importância refere-se 
á diferença encontrada na 
prestação de contas f ita pe
lo ex-prefeito para compro

var o emprego de verbas re 
cebidas do Kstado em obras 
public s de sua administração.

A intimação > stá custando 
não pequena quantia, seja 
para o pagamruto do edital, 
da viagem do intimado até a 
Capital daquele Estado, na 
qual dispensará mais de mii 
cruzeiros, seja o gasto com 
o material, guias e funciona 
rios para registrar a ocorrên
cia nos livros respectivos.

sómente em perigo a vida dos 
seus passogeiros como dos pe 
destres que transitam pelas 
ruas da cidade. Infelizmente, 
após alguns tempos, suas cor 
rerias tiveram consequências 
funestas: dois mortos e ele 
próprio gravemente ferido gra 
ças a sua conhecida levianda
de e absoluta falta de respon
sabilidade.

UMA ADVERTÊNCIA

Em vista de tal aconteci
mento, que de uma maneira 
ou de outra veio enlutar um 
lar, é de se prevenir que todo 
o cidadão, antes de alugar um 
automóvel de praça, deve sa
ber o grau de responsabilida 
de do respectivo motorista, co
mo uma medida de segurança 
Lajes, apesar de pequena, já 
tem sido palco de tragédias 
que seriam evitadas caso não 
existissem a costumeira irres 
ponsabilidade e falta de res
peito à vida humana por par
te de alguns condutores de 
veículos.

Classificação
profissional

O ministro do Trab Jho 
baixou a aeguí.ite portaria:

«Coosiderando que no caso 
previsto no artigo 39, da Con
solidação da6 Leis do Traba 
Iho, a carteira profissio al 
fica anexada ao processo, 
que é remetido à Justiça do 
Trabalho para 0 necessário 
pronunciamento judicial so 
bre a existência da relação 
do emprêgo;

Considerando que essa si
tuação traz dificuldades ao 
trab lhsdor para conseguir 
outro emprêgo, por não es 
tar de posse da carteira pro
fissional, único documento 
comprovatório de sua quali
dade:

R-solve determinar so Ser
viço de Idenbficação Profis 
sional. forneça ao interess*- 
do um recibo provisorio, do 
qual constam os elementos 
de qualific çào contidos na 
carteir profissional, válido 
até a devolução desta»

Edição de hoje: 
8 páginas

Os famosos produtos ‘ Mon
tilla”, da Destilaria Medellin 
S /A  com distribuidores nas 
principais cidades e capitais do 
país conquistaram, desde cedo, 
a preferencia do público pelas 
suas excepcionais qualidades 
tantas e tantas vezes compro
vadas. Fabricante dos aprecia
dos e saborosíssimos runs Mon
tilla “Carta Blanca”, “Carta O- 
ro”, ‘ Anejo” e “Old Tortuga 
Bay”, a Destilaria Medelin tem 
procurado satisfazer os gostos 
mais exigentes com os seus 
produtos, os quais caracteri
zam-se pela suavidade e apu
rado sabor fazendo, por isso, o 
deleite dos que os experimen
tam .

Agora, com o objetivo de 
ampliar o seu já elevadíssimo 
número de distribuidores, a di
reção, por intermédio do seu 
inspetor geral sr. Alberto Mo- 
ser vindo especialmente do Rio 
para visitar os de Florianópo 
lis, Joinville e Blumenau, aca
ba de conceder a distribuição 
exclusiva para o município de 
Lajes à firma Comercial Aral- 
di Ltda, estabelecida nesta pra
ça. Essa iniciativa vêm, sem 
dúvida, preencher uma lacuna 
em nossos meios, privada até

Faça uma visita à

agora dessa delícia inigualável 
que são os produtos iMontilk.

Coquetel no Lajes
Para comemorar o aconteci

mento, o sr. Alberto Moser 0- 
fereceu ontem, nos salões do 
Grande Hotel Lajes, um ‘ cok 
tail” ao qual compareceu gran 
de número de pessoas. Entre 
os presentes, além do sr. Al
berto Moses, inspetor-geral da 
Destilaria Medellin, e do sr 
Antonio Araldi, gerente da Co
mercial Araldi Ltda., destaca
vam-se os drs. Clovis Aires 
Gama e José Pedro Mendes 
de Almeida, respectivamente 
juizes de Direito da la e 2a 
Vara desta Comarca, represen
tante deste bi-semanario e dos 
demais órgãos da imprensa es 
crita e falada e outros convi- I 
dados especiais cujo nome não 
pudemos anotar.

Agradecendo o amável con
vite que nos foi endereçado, 
destas colunas formulamos os 
melhores votos de êxito à Co 
mércial Araldi Ltda. e cumpri
mentamos o sr. Alberto Moser, 
inspetor geral da Destilaria 
Medellin S /A .

Casa Brusque
V F ST inn «fHr Cs D ^ OS MAIS LIN°O S  TECIDOS PARA

f a b r i c a d a s  NO Sb Ka s i l ESTOFADOS e  c o b t i n a s

São os ‘ arados tecidos das Industrias 
RENAUX. de Brusque

Casa Brusque
Galeria Dr. Accacio - Rua Cel. Cordova

Festa deNossaSenhoradasGracas
ST

.. ?.S í est.firos convidam ao povo de Lajes para a grandiosa festa que farão realizar no S«nt„ó • „  „
dia 1 de dezembro próximo vindouro. ’ 0 ^ antuáno N. S. das Graças,

Novenas dias 28, 29 e 30 do corrente
Procissão conduzindo a imagem de N. S. Aparecida para o Santuário Nossa Senhora d

FESTEJOS POPULARES as Graças-
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