
Eleito o novo PapaS'B E UDN disputam 
bancada com assento

Após vários dias de escru 
tinio, o conclave Cardinalicio 
elegeu ontem as 13,(10 horas o 
novo Príncipe da Igreja Cató
lica Apostólica Romana, cuja 
escolha recaiu no Cardeal An
gelo Giuseppe Roncali, Patriar
ca de Veneza e considerado

uma das maiores 
des da Igreja. personalida

Natural da Italia, o novo 
Pa que será denominado 

João 23, conta 77 anos de ida
de, e é  agora o 263'J Sumo 
rontifice da Igreja.

Ainda não se sabe ao cer
to que partido caberá a se
gunda bancada do Senado, na 
próxima legislação: se à U 
DN ou ao PTB. A primeira 
dessas agremiações conta 
reunir dezoito senadores li- 
mitando que o sr. Zacarias 

I Assunção eleito no Pará por
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J K náo mais tolerará re
beliões da maioria

uma coligação de que parti
ciparam UDN e PTB se de
cida a abrigar se definitiva
mente em sua legenda.

Já o PTB pretende atrair 
para a sua bancada os srs. 
Silvestre Péricles e Miguel 
Couto Filho, de Alagoas e Es
tado do Rio, respectivamen
te que se resgistraram como
candidatos do PSP. Nessa hi
pótese ficaria a representa
ção trabalhista com 17 sena
dores, ou possivelmente 18, 
se verificar a adesão do sr. 
Zacarias Assunção o que co
locaria a UDN em posição 
inferior.

Demarches em curs j
Para assegurar a condição 

da segunda bancada quejcor- 
responde à conquista de pos
tos chaves na Mesa e da di
reção dos principais órgão 
técnicos próceres das duas

a segunda 
no Senado
agremiações estão realizan 
do intensas gestões junto aos 
elementos indecisos ou sem 
legenda. Assim é que do la
do do PTB existem demar
ches para obter o concurso 
do sr. Paulo Fernandes que 
antes das eleições rompeu 
com o PSD fluminense, e a 
UDN espera reforçar-se com 
os nomes dos srs. Auro Mou
ra Andrade antigo udenista 
atualmente no PTN e Lino 
de Matos, que se desligou do 
PSP.

Nenhuma dessas conversa
ções porém parece fadada 
ao êxito. O sr. Paulo Fernan
des deverá retornar ao PSD 
(para tanto aguarda apenas 
um convite formal do embai
xador Amaral Peixoto), o sr. 
Auro Moura Andrade mostra- 
se alheio às demarches ude- 
nistas e o sr. Lino de Matos 
não encontraria na UDN mai
or ressonância para o seu 
conhecido «populismo».

Iniciativa em favor do sena-
O presidente da República, 

na última reunião que teve 
com os lideres das diversas 
correspondentes que apoiam 
o govêrno no Palácio Tira- 
dentes, deixou claro; que e 
impõe o fortalecimento da 
maioria; que não concebe 
um comportamento dessas 
forças políticas discordando 
da palavra da liderança

quando mais necessita dela 
o govêrno; que no referente 
aos projetos e assuntos le
gislativos admitirá todos os 
debates e opiniões, desde 
que se façam antes de toma 
da uma diretriz governamen
tal através da liderança; que 
persistindo as rebeldias em 
prejuízo do govêrno êste irá

ao extremo de dissolver a 
maioria, uma vez que não 
proporcione a cobertura in
dispensável.

Essas informações foram 
recolhidas pela reportagem 
junto a parlamentares que 
comparecem à reunião de que 
participou o chefe do govêr
no .

Represálias dos lavradores paranaenses 
ao Ministério da Fazenda

dor Alberto
Numa iniciativa do Deputa

do Tarso Dutra, com o apoio 
irrestrito de toda a bancada 
sul riograndense. sem distin
ção partidaria, foi encaminha
do ao plenário da Camara Fe
deral, um projeto de lei con 
cedendo ao Senador Alberto 
Pasqualini do PTB do Rio 
Grande do Sul, que se encon
tra gravemente enfermo a 
pensão vitalícia de 40 mil cru
zeiros, a partir de l.° de Fe
vereiro de 1959.

Pasqualini
O mandato daquela parla

mentar encerra-se no dia 31 
de Janeiro de 1959, e sendo 
um homem sem recursos para 
prover a sua subsistência por
quanto a enfermidade que o 
atacou, encapacitou para Ioda 
e qualquer atividade, a inicia
tiva do Deputado Tarso Dutra, 
tem recebido os maiores encó
mios de seus colegas de legis
lativo, que se comprometem a 
votar o projeto em referencia 
no mais curto espaço de tempo.

Representantes dos cafeicul
tores do Paraná no Rio de 
Janeiro encaminharam ao Su
premo Tribunal Federal, um 
pedido de habeas corpus, vi- 
zando a realização da chama-

da Marcha da Produção; sus
tada por determinação das au
toridades federais, por consi
derarem de carater ilegal.

Como se sabe os lavrado

No seu último discurso pronunciado, por ocasião do lan- 
nto da pedra fundamental da sede da Confederação Na 
I do Comércio, em Brasília, o p esidente Juscelino Rub 
k declarou entre outras coisas que muguem deve (x n- 
a modificação da lei que estabelece o prazo ate 19GU pa 
mudança da capital para o planalto goiano E “cresc  ̂n 
a abertura da estrada Brasília Belem do Para significa 

lertura do caminho para a integração do grande espaço 
da Amazônica do Rrasil.

Se JK e Jango ausenta
rem-se do paiz Hamen 
Mazzilli ficará na pre

sidência
Sr. Armando ^lo6o Uder da na^Camara.

,,a„ T d ^ d a  viagem do Preaidente Juecclino a Ar-
„ coincidirá mesmo com a au- 

do vice ?reeeiden,e João Goulart, que irà aos Esta-

"mS Í  an.auaPrPresiden«e da Camara Federal.

O GOVERNO REPRIMIRÁ TAMBÉM A 
CHAMADA «OPERAÇÃO SANGUE»

res já anunciaram a retirada 
dos seus depositos nos Bancos 
de propriedades sem condições 
financeiras para liquidação de 
seus compromissos.

Os lavradores ameaçam, a 
gora o Ministro da Fazenda 
de mais duas novas represá
lias: redução do plantio de ce- 
rais nas zonas cafeeiras e o a- 
trazo do pagamento dos im 
postos.

Reclassificação só na 

próxima semana
O projeto dc reclassificação 

somente será votado na próxi
ma semana. Isto foi o que de 
clarou o lider Fernando Fer
rari. que explicou que antes 
da votação se processarão no
vos entendimentos entre as 
correntes políticas para o rápi
do encaminhamento da impor
tante matéria.

Fontes ligada \ ao Mi
nistério da Fazenda in
formaram que o govêr
no está perfeitamente pre
parado par? tomar tôdas 
as providencias de so
corro aos bancos con
tra a pretendida agora 
“Operação Sangue”, que 
consiste na corrida aos 
bancos por parte dos ca
feicultores impedidos de 
realizar a “Marcha da 
Produção”.

Por outro lado, admi
te-se nos círculos cafei
cultores impedidos de re
alizar a “Marcha da Pro
dução”.

Por outro lad<i, admi
te-se nos círculos cafeei
ros que [a “Operação 
Sangue”, mesmo sem as 
providências do govêrno 
teria um efeito muito 
estrito, uma vez que — 
segundo fomos ir,forma
dos — os depósitos dos 
dos cafeicultores para
naenses não vão além 
de 400 milhões rie cru
zeiros, seodo que cêrca 
de 20.000 fazendas exis
tentes naquela região 
pelo menos 10.000 são 
devedores do Banco do 
Brasil. Apenas 4.000 .ca
feicultores possuem de
pósitos em bancos.

-  1 1 «  I D A  f  0 HOMEM 1 $  M
Em declarações Tà reportagem, o deputado Carvalho Sobrinho, 

do PSP admitiu a possibilidade do Sr. Ademar de Barros vir a se candida
tar às próximas eleições presidenciais. A propósito acrescentou; «conheci
dos os resultados finais das eleições em São Paulo, longe de ser o grande 
derrotado tal qual o configuram os nossos adversários, o Sr. Ademar de 
Barros com as últimas eleições presidenciais em todo o país, ainda se re
vela eleitoralmente, naquele Estado, o homem mais forte».
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Direção de OIVEN
ANIVERSÁRIOS

Sr. Roland Hans
Transcorreu no dia 24 ul

timo, o aniversario natalício 
sr. Roland Hans, competente 
e dinâmico c o n t a d o r  
da conceituada f i r m a  
comercial Industria e Comer
cio de Madeiras Batistella S/A 
e elemento muito relaciona
do em nossos meios sociais.

Ao distinto aniversariante 
enviamos embora tardiamen
te os nossos cumprimentos.

Sr. Gantil Muniz
Com justo prazer, registra

mos hoje o aniversario na
talício do sr. Gentil Muniz, 
pessoa bastante relacionada 
em nossos meios sociais, a- 
tributos que recebeu graças 
aos inúmeros predicados que 
lhe ornam o seu carater.

Enviamos ao Sr. Tilo Mu
niz, como lhe é comumente 
denominado os’nossos efusi
vos votos de parabéns.

Aniversários d
Completaram a 28 do mês 

em curso, 51 anos de uma 
feliz união conjugal, o ben
quisto e conceituado casal, 
Sr. Luiz Floriani Sobrinho e 
D. Antonia Tonão Floriani, 
residentes nesta cidade.

Registrando o acontecimen
to, enviamos atravez destas 
linhas ao feliz casal grande 
messe de felicidades junta
mente com sua numerosa fa
mília.

XXX

B I

Sr. Julio Fernando Ra
mos de Athayde

Festejará no proximo dia 
31, o se j aniversario natali- 
cio, o distinto jovem Julio 
Fernando Rámos de Athaide, 
do comercio desta praça e 
Acadêmico da Faculdade de 
Ciências Econômicas do Pa
raná.

Enviamos ao Julinho os 
nossos votos de muitíssimas 
felicidades.
Sr. Outubrino Vieira 

Borges
Completou á 26 do corren

te mais um aniversario nata
lício, o distinto cidadão sr. 
Outubrino Vieira Borges.

O prezado aniversariante 
é portador de larges predi
cados em nossos meios so
ciais e políticos, tendo sido 
outrora um dos Presidente 
do Veterano Clube l.° de 
Julho.

Prazeirosamente enviamos 
ao sr. Outubrino Vieira Bor
ges os nossos cumprimentos 
por tão grato acontecimento.

e Casamentos

Completam hoje as suas 
bodas de prata, o distinto ca
sal Sr. Honorato Joaquim 
Correia e a Sra. Maria de 
Lourdes Correia, residentes 
no distrito de São Jose do 
Cerrito.

Noticiando esta feliz efe- 
meride, auguramos ao feliz 
casal os nossos votos de uma 
feliz e repleta existência, ro
deada por todos os que lhe 
são caros.

L E S
Homenageada a Srta.

Aide Dib Antunes
Realizou-se sabado ultimo 

no Clube 14 de Junho, o Bai
le em homenagem a Srta. Ai
de Dib Antunes, Miss Estu

dante Secundário de Santa 
Catarina, o qual foi lhe ofe
recido pela União Lajeana de 
Estudantes.

Esta soireé foi abrilhanta 
da pela Orquestra de Dança 
Guanabara.

Coroação da Miss Comerciario
Efetivar se-á na próxima 

sexta feira, dia 31, o Baile 
da Coroação da Miss Co- 
merciarío, Srta. Iolanda Ra

mos, nos salões do Clube lo 
de Julho, com a abrilhanta- 
ção da orquestra Conjunto 
Melodico Sincopado

N ascim entos
Encontra-se em festa des-1, .. 

de o dia 26 do corrente 0 batlsmal receberá o nome 
lar do Sr. Walmor Santos jde Recy Luiz.
Coelho e de sua exma espo- *ebz casal bem como
sa, com o nascimento dé u- ao pequerrucho Recy Luiz 
m robusto garoto, que na pia 08 n0880S cumprimentos

Danilo Thiago de Castro
e Senhora

Participam o nascimento de seu filho
ANTULIUS

ocorrido dia 21-10-58 na Maternidade Tereza Ramos

Para o seu Album

V i a g e m
PEDRO GARCIA

Estes mastros, 
estas velas bojudas, 
êstes signos, 
êstes astros.
Ah! êstes signos . . .
Ah! êstes astros . . . 
estas velas, 
êstes mastros.

Quilha de navios de baixo calado,
pássaro alado
que não voa
neste sonho longuinquo.

Estas alegrias
estas risadas,
tardes estranhas,
e os meus navios sem pôrto.
e as minhas viagens irrealizadas,
côras de um dia morto,
Cartas de um dia findo,

e eu e esta cadeira, 
sons de flauta na índia. 
Moçambique, Ilha da Madeira, 
migração de pássaros em revoada.

E nlace Espon  
salicio

O grande acontecimento 
social do último sabado foi 
o enlace esponsalicio do dis
tinto par Sr. Arnaldo Borges 
Waltrick e Srta. Liane Luiza 
Franklin da Silva, ele filho 
do Sr. e sra. José Waltrick 
Vieira e ela filha dos Sr. e 
sra Wanceslau Franklin da 
Silva

Os jovens nubentes segui
ram em lua de mel, para Por
to Alegre, onde demorar-se- 
ão por alguns dias.

Nossos parabéns ao casal 
Arnaldo-Liane.

O pensamento do dia
Perdoar nunca foi belo 

quando se julgam tira-nos. 
(Luiz Murat)

\

Menina Anita Maria

Rodeada da alegria e felici
dade de seus pais e irmãos, 
colheu mais uma flôr no jar
dim da sua existência, dia 36 
do corrente, a galante menina 
Anita Maria, dileta filha do 
sr. Dimas da Silva Muniz e de 
sua exma. esposa dona Anita 
Muniz residentes nesta cidade 
onde desfrutam de largo circu
lo de amizades e relações. A 
pequena aniversariante ofere
ceu, na residência dos seus 
progenitores, lauta mesa de do
ces e bebidas às suas *ami- 
guinhas.

Ãs muitas felicitações 'que a 
aniversariante recebeu na data, 
juntamos as nossas com votos 
de uni futuro longo ,e ventu
roso.

B a t i z a d o
Foi levada a Pia Batismal, domingo último, a peque

nina Maria Luiza, filha do jornalista Estevam Borges, re
dator da Radio Clube de Lajes e nosso cronista policial, e 
de sua exma. esposa dona Tereza de Carvalho Borges. 
Serviram de padrinhos, na ocasião, o sr. Dimas Muniz e 
sua digna consorte dona Anita Muniz.

À pequenina Maria Luiza formulamos os melhores vo
tos de uma existência venturosa.

As máquinas de escrever $iemag possuem: 
v  regulador de toque 
v régua de marginadores 
v  a|uste de fita em 4 posições 
v proteção de tipos 
v  apôio de papel
v  inserção regulável e automatica do papel 
v  libertador de tipos 
v  mesa d papel 
v  estrutura blindada monobloco

< 2o/y/?aç9 C //7&

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

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS: 

"«Organização Hélio Lida.»*'
RUA CORONEL CORDOVA 108 — Caixa Postal 35 — LAJES, S.C.



LAGES. 29 10-58
CORREIO LAGEANO

Apenas o executivo iria 
~  lia. em 1960
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para Brasí-
RIO, — Foi noticiado 

que o senador João Vi- 
lasboas, líder da banca
da da UDN no Senado, 
iria apresentar projeto 
de lei dispondo que a 
transferência da Capital 
para Brasília só se rea 
lizaria dentro de dez 
anos, e não como está 
prevista em lei já apro
vada, que fixou a data 
de 2 1 de abril de 1960 
para essa transferência.

Lendo a notícia o Pre 
sidente Juscelino Kubi- 
tschek telefouou para o 
líder da Maioria no Se
nado, senador Filinto 
Müller, para saber se 
era verdadeira. Aconte
ce que o sr. Filinto Mül
ler se encontrava preci
samente em reunião com 
outros senadores, inclu
sive o sr. João Vilas- 
boas. E êste foi ao tele
fone, para responder à 
indagação presidencial, 
declarando, então, não 
se achar em suas cogi
tações e apresentação de 
tal projeto. O tíder da

UDN fêz, porém, ao Pre
sidente da República al
gumas ponderações sô-
!?re,? c.aso da mudança 
da Capital, e o sr. Jus- 
celino Kubitscheck o con
vidou para irem juntos 
a Brasilia, em um dos 
próximos dias, convite 
que foi aceito.

Sm palestra com a 
nossa reportagem, o Se
nador João Vilasboas, 
confirmando o fato, a- 
crescentou que são inú
meras as dificuldades a 
vencer para que a mu
dança da uapital se rea- j 
lize na data fixada na 
lei, Brasília precisa ter 
condições de vida para 
os membros dos Poderes 
Públicos e seus funcio
nários — inclusive os do 
Legislativo o do Judici- 
árip — que para lá se 
tem que transferir. E êle 
não vê como se possa 
fazer isto em tão curto 
prazo. Além do mais a 
Comissão mista de sena- I 
dores e deputados, in- | 
cumbida de estudar a

Wilma Machado Carrilho
—  M E D I C A  -

De Senhoras e Crianças

Edifício Armando Ramos lo pavimento 

RUA CEL. CORDOVA 

Telefone- Residência 288

organização pohtica, ju- 
diciária e administrativa 
da futura Capital não 
se tem reunido, pela au
sência de alguns de seus 
membros, inclusive seu 
presidente, Senador Cu
nha Melo, que se acha 
aos Estanos Unidas par
ticipando da reunião da 
ONU.

Acredita o Sen Vilas
boas que a mudança da 
Capital se possa fazer 
na data prefixada, no 
que toca ao Executivo, 
com a ida para Brasília 
do Presidente da Repú 
blica e seus Ministros. 
Mas não confia que o 
Legislativo e o Judiciá
rio possam transferir-se 
na data estabelecida na 
lei: E frisou que isto não 
constituirá embaraços 
porque há países onde 
os Poderes Executivo e 
Judiciário funcionam em 
cidades diferentes. Tal 
fato poderia verificar-se 
no Brasil, temporaria
mente, até que Brasília 
oferecesse realmente con 
dições de vida para a 
mudança dos três Pode
res da República.

Preço do pão

BANCO NACIONAL 
COMERCIO. S.A.

LI MI TE
5^200.000,00

RETIRADAS SEM AVISO.

o melhor.
o m ais belo, 

o m ais útil
presente a uma dona de casa

Uma famosa e mundialmente desejada máquina automática 
de lavar roupa

Bendix economal
in U

É impossível se esconder a 
revolta que está causaDdoDo 
seio da população o excessi
vo e imprudente aumenio no 
preço do pão. Alegam os que 
defendendem essa desmedida 
elevação, ser ela decorrente 
da cotação do preço da fa 
rinha de trigo, que teria pro
vocado tal exagero a extor
são à bois« do povo. Não se 
compreende que em momen
to tão delicado, de tão agudo 
xpectativa, quando a situa

ção geral merece cautela e 
acuidade, vindo-se de uma 
eleição cheia de suípresas e 
rtsultados não esperados, 
queir.i ua.a peça g ivetnam^n- 
t>l, um> das mus ligadas aos 
ioterêeses do povo, e que po
le servir de apôio para a 
popularidade do governo, co
laborar para acrescer o de6- 
c ntentamento já ião acen- 
tu damente reconhecido.

Referimo-nos à COFaP cu- 
j ) órgão algumas vezes te 
mos procurado fazer justiça 
aos seus intuitos de bem ser
vir, embora sem a ajuda de 
parte da própria população.

Agora, porém, cabe-nos fa
zer côro com os que reco 
ohecem falta de equilíbrio e 
até visão administrativa ante 
a desastrosa resolução do au
mento do preço do pão, que 
certamente vai criar um am
biente de agitação, favore
cendo aos inimigos do govêr- 
no e consequentemente da 
paz interns do pafs para de
sabridos ataques. Temos de 
aceitar como sinceras as de
clarações do chefe da nação 
que se empenha em atender

aos reclamos do povo e mi
norar seus sofrimentos pel< 
impossibilidade humana de 
propiciar-lhe melhor meio de
vida.

O aumento no preço do pão, 
agora decretada pela COFAP, 
pode ser que 'não seja, po
rém tem o sabor de contra- 
rar a vontade do govêrno, 
pois transpõe os limites do 
bsurdo para atingir ao ina

creditável.
Sómente não sente êsse es

tado de Tcoi'88 quem esteja 
divorciado da* massa* e não 
procura acultar as suas 
queixas ama-ga- e impr ssio- 
u .ntes. O pão pequeno, mir
rado, esquelético, mal cheiro- 
s*, sem 6abor ^Igum de ali
mento racional e de péssima 
aparência, possa custar 100% 
acima do que v lia bá pou
cos dias pnssados. Conside
ramos e temos quase c rteza 
que não chegou ao conheci
mento do Presidente da Re
público e talvez não seja de- 
ie sabedor em minúcias, p r 
que. dado o seu cuidado de 
seguir as pegadas o que re 1- 
mente se está passando no 
pai*, e consciente de sua res
ponsabilidade, não permitira 
que a COFAP abruptamente 
estabelecesse regime de fo
me para a população que o 
vem aplaudindo e nele con
fia. Sente-se que a COFAP 
nâo está levando a sério es
sa questão de abastecimento 
de preços, até porque os ex
ploradores d<> povo conti
nuam agindo como se ela não 
existisse, * Desgraçadamente 
esta é a dura verdade.

ia liem ícií
EDITAL N* 2

Rua Mal. Deodoro 30 Tel. 29

ondições especiais de venda com pequena entrada e APENAS
Cr$ 1.691,20 por mês __________________

O Snr. Diretor de Veículos e 
Trânsito Público, no uso de 
suas atribuições, leva ao conhe 
cimento de quem interessar 
possa, que existindo no Estado; 
inúmeros veículos, ilegalmente 
transferidos e emplacados pela 
Prefeitura Municipal de Lajes, 
e em cumprimento à recente 
decisão do Egrégio Tribunal 
de Justiça no mandado de se
gurança impetrado pela Prefei 
tura Municipal de Lajes, pu
blicado no Diário Oficial do 
Estado, edição de 4 de Setem
bro do corrente exercício que 
decidiu por sua unanimidade,! 
ser da exclusiva competência 
do Estado, o registro e empla- 
camento de viculos e. tendo 
em vista ao que dispõe o Có- 
dico Nacional de Trânsito.

DETERMINA — aos senho
res Delegados de Polícia, que. 
expirando o prazo de trinta 
(30) dias, a contar da publica
ção do presente, realizem a 
apreensão de todos os veículos 
que ainda não estiverem regis
trados e emplacados pelo Es
tado, conforme determina o 
citado Código Nacional de 
Trânsito.

Para a efetivação desse em 
placamento, torna-se necessário 
que ao invés do certificado de 
propriedade expedido por àque

la Prefeitura, os proprieiarios 
de vtíiculos apresentem o com
petente certificado de origem 
ou uma certidão da Prefeitura 
Municipal de Lajes mencionan
do o inteiro teôr de certifica
do de origem

Determina também que os 
senhores Delegados de Polícia 
deem ampla publicidade a pre
sente determinação a fim de 
que os proprietários de veícu
los tenham o necessário conhe
cimento.

Diretoria de Veiculos e Trân
sito Público, em Florianópolis, 
em 21 de Outubro de 1958

Assinado JULIO CAMPOS 
GONÇALVES — Diretor.

Lajes. 25 de Outubro de 1958.
Major Aminthas Melo  

Delegado Regional de Polícia

Siga o símbolo de 
valor1.
Peças e Acessó
rios «FORD» legi- 
timos.



CORREIO LAGEANO 4a. páginaLAGES, 29 10 58

Num percurso de 20 volias 
pela6 principais arterins de 
nossa cidade, foi realizado 
domingo pela manhã a prova 
constante do campeonato ci
tadino de ciclismo, a qual 
contou com o csmparecimen- 
to de regular numeros de 
peddadores.

A prova em referencia foi 
vencida com gslhard a pelo 
ciclista Gilsnn Macedo após 
um duelo sen-acion 1 com 
Argemiro Silva de Oliveira, 
Waldumiro Cobren e Salvio

dos Santos, que se'colocaram 
nos 2o, 3o e 4o lugares rcs- 
pectivamente.

Estes 4 corredores e mais 
dois que posteriormente se 
rão selecionados, deverão re
presentar Lajes no Campeo
nato Estadual de Ciclismo, a 
realizar-se no dia 15 de No
vembro em Florianópolis,

A prova de dommgo foi pa
trocinada p*Io Lajes Moto 
Clube em combinação com a j 
Radio Clube de Lajes.

Não houve fulebol em  
nossa Cidade

Tendo em vista ao mau 
tempo que se fez sentir no 
último fim de semana, impra- 
ticabilizando completamente 
to los os campos de futebol 
de nossa cidade, foram trans
feridos todos os jogos progra
mados para aquele dia, para

uma data próxima.
Assim nãa foram efetiva

dos os jogos Cruzeiro x Fla
mengo e Palmeiras x Flumi
nense pela segunda divisão, e 
iguilmente foram transferidos 
os jogos di rodada varzeana:

A V I S O  DE F L O RI  AN O PO LI S

Escritório Técnico Comercial
Rua Felipe Schmidt n, 52 — Sala 1 

Telef. n 27-13 — Caixa Postal n. 419 
End. Telegr: "ESTECO” 

Florianópolis Santa Catarina

« M á t t É  d »  G e r a l»
Junta Comercial — Ministério do Trabalho — Imposto 
de Renda — Imposto de Vendas e Consignações Regis
tros de Diplomas, Patentes, Marcas, Exportadores — Mi
nutas de Estatutos, Contratos, Requerimentos, etc. Anda 
mento de Papéis nas Repartições Públicas.

ATENDE AO INTERIOR DO ESTADO

Não jogue ío- Construída no
ra a  cinza da

m adeira Bomba de
Brasil unja 
Cobalto

Não jogue fora a cinza de 
madeira. Junte-a cuidadosa 
mente, pois ela contem sal
de cálcio, fósforo, potásio etc, 
sendo portanto, um ótimo a 
dubo. A cioza aplicada como 
adubo, aumenta o rendimento 
do milho mandioca amendoim 
feijão soja etc Aumenta tam 
bem a produção dos pomares 
Concorre para que se colha 
frutos mais doces Torna as 
plantas mais resistentes

Subiiá 30 por cento
RIO, — O representante 

das Cooperativas no plenário 
da Cofap opinando sôbre as 
portarias 166 e 167 da Su- 
moc, declarou que o custo 
de vida subirá trinta por 
cento até o fim do corrente 
ano e afirmou que “o govêr- 
no brinca com os prêços e 
estimula a fome, sem prever 
as consequências da brinca
deira inquiétante”.

SÃo PAULO, — Os diri
gentes sindicais confirma
ram a vinda a esta capital 
do Deputado Fernando Fer
rari na próxima quinta-feira, 
dia 30, a fim de discutir com 
os trabalhadores problemas 
de interêsse das diversas ca
tegorias profissionais, de 
modo especial o problema 
do reajustamento salarial e 
revisão do salário-mínimo.

RIO =  O Dr. Élvio Fuser 
presidente da Sociedade Brn- 
sileira de Medicina e Chefe 
do Setor de Radiofisiotera- 
pia dc I.A.P.C., planejoii-e fêz 
montar a primHra bomba de 
cobalto inleiramento cons 
truida no Brasil. A aparelha 
gem cientilica, que será inau
gurada em dezembro próxi 
mo, é a terceira, em t^do o 
mundo, projeta la por um mé
dicos tendo sido as outras duas 
levadas a cabo nos Estados 
Unidos e no Canadá,

Falando a reportagem, o 
Dr. Fuser declarou que *após 
inteirar se das dificuldades 
técnicas que encontraria na 
fabricação da bomba, ouvin
do, inclusive três fábricas 
estrangeiras, apresentou um 
relatório ao Conselho Nacio
nal de Pesquis *8, pedindo a 
êsse órgão que examinasse a 
possibilidade da construção 
do aparelho no Brasil.

— O Conselho não me deu 
resposta, e, na impossibilida
de de comprar uma bomba 
de cobalto, pois são caríssi
mas orçando o seu preço em 
cêrca de 30 mil dólares, “re
solvi construir uma. Comprei, 
então, no Canadá, uma cápsu
la de cobalto com 800 curies. 
contratando várias firmas 
bra-ileiras para a preparaçao 
do material. Muitas emprêsa6 
-- prosseguiu o Dr. Fuser — 
ficarão surpresas quando le
rem que estão fazendo h par
te eletrônica da uma bomba 
de cobalto.

Usada no tratamento 
do câncer

Acrescentou o presidente 
da Sociedade Brasileira de 
Medicina que a aparelhagem 
será usada por um grande 
hospital do Rio de Janeiro, 
destinando-se ao tratamento 
gratuito dos doentes de cân
cer. O facultativo uâo reve

lou, todavia, o nome do hos
pital. apos .segundo disse, tu
do ainda está envolto em 
grande segredo.

A bomba >ie cobalto já está 
quase pn.nta, e a sua .dura- 
ração é grande podendo fun
cionar durante muitos ano6,* 
de vez que o seu edecax» e 
de mais ou menus a metade 
da perda do valor radiativo 
durante 5,25 anos

Tem 189 anos o ho
mem mais velho do 

mundo
TE ERA,  — O jornal 

«Etalsat» pretente ter 
descoberto o homem mais 
velho do mundo. Trata- 
se de um camponês ira
niano Saved Ali que te
ria 189 anos de idade.

Segundo o enviado es
pecial desse jornal que 
foi visitar o macabrio 
na sua aldeia perto de 
ígpahan, o decano do 
genero humano” teria 
nascido sob o regime 
do principeKarimChrfraz 
conteporaneo do rei Luiz 
XV.

Á ausência de qual
quer documento do es
tado civil impede evi
dentemente, a verifica
ção das p°lavras do cen
tenário po ém o maca
brio teria ao menos, se 
gundo o “Etalsast” evo
cado recordaçães de 
conformidade com a ver
dade histórica, contando 
uma viagem que teria 
feito a Teerá sob o rei
nado de Mohamed Chan 
Kadjiar em 1935.

C o m p r e  q u a l i d a d e
P R E Ç O  J U S T O . . .

comorando
ALTê QUAU~AQ2 

t  DlST 1NÇAO

E N N E R
a boa roupa ponto por ponto

A roupa RENNER tem tudo que V. deseja: Belos padrões, talhe mo
derno a tradicional DURABILIDADE RENNER.

Casa RENNER - Dispõe, ainda, de variado sortimento de camisas sports, calças sports, calça
dos, chapéus. qualidade e DisriNÇAû

RENNER -  veste o cavalheiro dos pés à cabeça com o máximo de qualidade e distinção!
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Golpe para eleger alguns
não eleitos —

Alguns círculos políticos de 
São Paulo estão se movimen
tando no sentido de conse
guir a votação, ainda nesta 
legislatura, do projeto, em 
tr-mitação na Câmara Fede
ral, que visa elevar o nume
ro de integrantes das banca- 
d is federais de diverso* Es
tados. Tal elevação, pelo pro
jeto, seria feita baseando se 
no aumento da população de 
cada unidade da federação, 
nos mesmos moldes do que 
foi feito em i»ão Pauio, onde 
a Assembléia Legislativa ele
vou de 75 para 9l o numero 
de suas cadeiras parlamenta
res.

Com a aprovação da refe
rida propostur i. entendem tais 
círculos que as cadeira* 
criadas poderi >m ser preen
chidas pelo6 primeiros su
plentes dos vários partidos, 
de acordo com o novo co- 
riente eleitoral que -ena es- 
tabsl eido. Prevalecendo es-J 
s tese, a bancada paulista 
serii acescida, no minimo, 
de tniis 7 cadeiras, que se
riam preenchidas p«los ira. 
Jagob rto Sales e Campos 
Vergai, da coligação P.S.P. - 
P.S.D-P.R.T.: Ferraz Egreja, 
d* U.D.N.; Fra icisco da Sil
va Prado e Rui Nazaré, da 
eoligação P.T.N.-P.S.B.; e An>'z 
Badra, do P.D.L. Com a re-

s n r i !  r d o K - C o c l e n t e  eleitoral, seria também beneficiado o
j ?ue reeIegeria o de

putado Loureiro Junior.
1 al projeto não está inte- 

ress ndo sómente a certos se- 
tores de São Paulo, mis tam
bém de outros Estados. Em 
Minas, por exemplo, os de
putados Gustavo Capanema, 
do P.S.D., e Guilherme Ma- 
1 üado; secretário-geral do

lIO, — O deputado 
lo Agripino sugeriu a 
linuição dos efeitos 
I Forças Armadas, bem 
QO do funcionalismo 
ü, da União, como 
meio para se alcan- 
a estabilidade finan- 

ros Após fazer longa 
josição, acentuou o 
•resentante paraibano 
í a cada dois anos os 
)Ostos são a u  menta- 
j, para conceder raa- 
ação salarial ao fun 
nalismo, o que consti 
i um círculo vicioso 
gasto com as Forçai» 
iuadas e com o funci 
alismo ascende a em
enta por cento do or- 
mento federal.

Seguros

IULINHO
Edifício: MARAJOARA

Io andar

Diretório Nacional da U.D.N. 
que não foram reeleito», se
riam também beueficiados.

Alias, noticiais vindas do 
Rio adisntam que já foi ini
ciada, no Pal <cio TiradentfS, 
articulação destioada a colo
car o referido projeto na pau
ta, para srr ap-eciado ainda 
este ano. O autor do projeto 
c o sr, Luiz Tourinbo, da 
U.D.N- paranaense.

Mario TaixeiraCarrilho
A D V O G A D O  

Escritório Rua Dr. Hercilio Luz n* 372 Te
lefone n. 266

M o  Geral G e r a i  Lucena S i
Convocação

Convidamos os senhores acionistas a se reu
nirem, em sua Sede Social, à av. Mal. Floriano, 
n° 373, nesta cidade de Lajes, Estado de Sta. Ca
tarina, às 14 (quatorze) horas, do dia 29 (vinte e 
nove) de outubro de 1958, para em ASSEMBLÉIA 
GERAL EXTRa ORDINÁRIA, deliberarem sôbre 
a seguinte,

I o) -  
2o) —

3o) —

ORDEM DO DIA
Reforma dos Estatutos Sociais;
Eleição para preenchimento das vagas 
dos diretores demissionários;
Outros assuntos de interesse social;

Lajes, 20 de Outubro de 1958 
ARY WALTRICK DA SILVA 

Dir. Gerente

Eiiçáo de hoje 8 pgs.
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Líder absoluto em economia I
Baixo consumo de combustível e fácil 
manutenção fazem diminuir dràstica- 
mente tôdas as despesas do Mercedes- 
Benz LP-321. Seu motor Diesel é aper
feiçoado e mais seguro. O novo 
LP-321 foi feito para dar, ao seu pro
prietário, ainda mais lucros no fim 
de cada viagem.

E mais...
• líder em conforto
• líder em segurança
• líder em todos os serviços
í i ;  técnica alemã em caminhões brasileirosI

É  O ÍJOVO LÍDER /VAS ESTRADAS BRASILEIRAS í
F a t ò r t i  d e  e c o n o m ia ,  
co n fo rto  o  s o g u ra n ç a i

( D  M o to r Diesel OM321. de 120 HP(SAE), 
com sistema de combustão por antecâ- 
m ara de a lim entação contínua.

Câm bio de 5 marchas, totalm ente sin
cronizado. M ais fô rça  no arranque o 
m aior capacidade nas subidas.

Cabine com novo desenho i tão confor
tável como um carro  de passeio I Pcssul 
am pla  jane la trase iro, cinzeiro, porto- 
luvas com tam pa, ganchos cabido, etc.

MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.
l A R R I C A & T f . P O j 9 C AM INHÃ O BRASILEIRO PARA AS ESTRADAS BRASILEIRA$/

C O N C E S S IO N Á R IO  AUTORIZADOs

fttvn
t

MERCANTIL DELLA ROCCA BROERING S. A.
Rua Manoel Thiago de Castro 516 —  Fone 253

lajes S an ta  C atarina



Mais uma vitória de Guido Wilmar Sassi:

Depois de, com muita hon
ra para Lajes e Santa Cata
rina, ser incluído na Moder
na Antologia do Conto Uni
versal, Guido Wilmar Sassi, 
esse admirável escritor pa
trício que se destaca dia a 
dia nos meios literários prin
cipalmente de âmbito Nacio
nal, volta novamente a en
grandecer nossa terra como 
um dos três contistas brasi
leiros que mereceram o 
«Prêmio Artur Azevedo», des
tinado a premiar o melhor

livro de contos editado em 
1957.

Lançado pelo Instituto Na
cional do livro, o referido 
prêmio, no valor de 51) mil 
cruzeiros, conquistou a aten
ção dos meios literários de 
todo o país pela importan 
cia de que se reveste, con
cluindo-se, daí, o orgulho 
que representa para Lajes 
um dos seus filhos figurar na 
lista como um dos três con
templados.
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Dia do Comerciario
A data de amanhã transcor

re a passagem do Dia do Co
merciario, classe das mais la
boriosas e que vem prestando 
valioso apoio para o nosso en 
grandecimento economico.

Esta classe, que dia a dia 
vem se desenvolvendo em 
nosso paíz. deve receber a 
justa recompensa de todos nós,

A população das
De acordo com as estima

tivas do Laboratório de Es- 
tatjstica do I.B.G.E. duas ca
pitais brasileiras, São Paulo 
e lio ia Janeiro (D.F.) de
vam ter atualmente mais de 
3 milhõe3 de habitantes. Des 
de lo de julho do corrente 
ano a população da capital 
paulista seria de 3.315.553 ha
bitantes e a do Rio de Ja
neiro 3.037.619 habitantes. Es
sas previsões, da mesma for
ma que as relativas às ou
tras capitais, baseiam se nos 
resultados censitários de 1940 
e 195o correndo dentro da 
hipótese de que, nos respec
tivos municípios, não se te
nha modificado substancial 
mente o ritmo de crescimen
to demográfico verificado no 
último periodo intercensitário

Recife continua cono ter
ceiro município do país, a- 
gora com a população esti
mada de 733.870 hibitaites. 
Mais três capitais já devem

pois 1 ibuta quotidianamente, 
dispei lendo os seus esforços 
na atioiima carreira que a- 
hraçaram.

Ao transcorrer desta signi
ficativa data, enviamos a toda 
a numerosa classe comerciaria 
de Lajes e do Brasil nossos 
parabéns por tão auspicioso 
acontecimento.

capitais brasileiras
ter ultrapassado a casa do 
meio milhão: Salvador . . .
(551.5251. Pôrto Alegre . . .
(532.624) e Belo Horizonte 
(527.270). Mais de 200.000 têm 
ou devem ter Fortaleza . . 
(375.624i, Belem (319.474), Cu
ritiba (240.015) e Niterói . . . 
(225.659).

Seis outras capitais esta
duais possuíam ou possuiri
am, a lo de julho deste ano, 
uma população superior a 
100.000 habitantes. São elas: 
Munaus (174.163), Natal. . . 
(172.6)7), Sie Luiz 137.469), 
Maceió 153.547) João Pessoa 
(144.470) e Teresina (115.200) 
Próximas da primeira cen 
tena de milhar se acham A- 
racaju (98.677), Goíania . . . . 
(91.537) e Florianópolis . . . 
'91.294), As restantes capitais 
colocar-se-iam na seguinte 
ordem: Pôrto Velho (62.484), 
Cuiabá (31.363), Vitoria (59,279 
Rio Branco (44.763) Macapá 
(37.149) e Boa Vista (25.898). 
(IBGE)

Joalheria Mondadori
Exclusivista dos Relogios: Rolex, Tudor, Lavina 

Mon-Reve e muitos outros relogios famosos .

NOIVOS
Ao comprarem suas alianças, procurem a JOA

LHERIA MONDADORI que os brindará com uma bonita 
bandeijinha alusiva a data de seu noivado. Mantém 
ainda uma completa oficina de consertos de joias e 
elógios.

Praça Joâo Costa (Edifício Dr. Acacio) — Caixa Postal. 235 
Lajes — Santa Catarina

ps »Im p o

Os três contistas pre
miados

Composta de três membros, 
a comissão julgadora votou 
em três livros diferentes, sa
grados como finalistas entre 
todos os livros de contos pu
blicados no decorrer do ano 
de 1958. Paulo Rónai esco 
lheu «Amigo Velho», do ca
tarinense Guido Wilmar Sas
si; M Cavalcanti Proença o- 
pinou por «Portas Fechadas», 
do cearense Moreira Cam
pos; e Assis Brasil votou em 
«Nove Histórias em Grupos 
de Três», do mineiro Wal- 
domiro Autran Dourado. Pa
ra solucionar o empate, o 
diretor do INL procurou fa
zer justiça aos nomes apon
tados, elevando a dotação 
inicial para 60 mil cruzeiros 
e distribuindos, pois, a cada 
vencedor a parcela de 20 
mil cruzeiros.

Guido brevemente no 
Rio

Brevemente, porém em da
ta ainda não fixada, será en
tregue o prêmio aos três 
contistas brasileiros que se 
destacam como autores das 
melhores obras no gênero 
publicadas em 1957. A sole
nidade da entrega deverá 
contar com a presença do 
ministro da Educação, das 
comissões julgadoras, vence
dores, diretor do INL, escri
tores radicados no Rio e de 
outras pessoas de destaque 
ligadas à vida cultural e li
terária do pais. E, entre êles, 
vendo coroados de êxito os 
seus esforços, lá estará tam
bém o nosso conterrâneo 
Guido Wilmar Sassi, um ca
tarinense qne tem sabido pro 
jetar bem alto o nome do 
seu Estado e do seu torrão 
natal no terreno das letras.

Ao amigo Guido Wilmar 
Sassi, pois, as nossas felici
tações por mais essa grande 
vitória alcançada em sua 
brilhante carreira de escri
tor.

Foto Líder 
Ltda.

Acaba de abrir ne*ta cidade 
a Rua Coronel Cordova Edi
fício Tubo Fiúza de Carvalho, 
o Foto Lider Ltda. de proprie
dade da firma Maldaner & 
Castelani.

O Foto Lider Ltda. está do
tado de todos os requisitos 
modernos na arte de fotos e 
reproduções, estando apto a 
confeccionar todo e qualquer 
artigo referente ao ramo

Desejamos a firma Malda- 
ner & Castelani, muitas felici
dades e proveitosos negocios 
em nossa cidade.

Ronda
Morto pelo patrão quando discutiam por 

questões de serviço
Foi morto a tiros, aproxi

madamente às 14 horas de 
segunda feira em uma ser
raria situada na localidade 
denominada Vigia, distrito de 
Capão Alto, o operário Ju- 
velino Campagnaro, casado, 
com aproximadamente trinta 
anos de idade e natural do 
Rio Grande do Sul. Segundo 
dados fornecidos á nossa re
portagem, a vitima era em
pregada na serraria de pro
priedade do sr. Plinio Gas- 
perini, sita na referida loca
lidade

Ontem, entretanto, chegou 
meia hora atrazado ao ser
viço, o que motiv) i séria 
discussão entre patrão e em
pregado. Em dado momento 
Juvelino Campagnaro arran
cou de um facão que trazia 
consigo e avançou contra 
seu patrão Plinio Gasperini 
dando-lhe dois golpes com a 
arma e prostando-o no chão. 
Este, sentindo-se ferido, ar 
rançou do revolver que tra 
zia á cintura e o disparou 
no empregado, indo os pro- 
jetis atingir a cabeça do 
mesmo, matando-o instanta
neamente.

Após tomar conhecimento 
do fato, o major Amintas 
Melo determinou abertura de 
rigoroso inquérito policial a 
fim de apurar responsabili
dades e encaminhar o caso 
à justiça.
Apreensão de bicicle

ta furtada
Foi furtada há poucos dias,

da residência do sr. Aujor 
Tadeu de Andrade, uma bi
cicleta em perfeito estado 
de conservação. O autor do 
delito, assim como o produ
to do rouba ainda não ha
viam sido descobertos quan
do segunda feira, a policia 
local deteu por suspeita o 
indivíduo Rogério Jesus Pe
reira. Conduzido para a De
legacia Regional de Policia 
o indivíduo em referencia 
confessou de fato ser o au
tor do furto, esclarecendo 
ainda que a dita bicicleta 
estava, escondida em uma 
res dencia do bairro Ponte 
Grande.

P >so por suspeita con
fessou-se autor de um 

furto
Detido em virtude de forte 

suspeita que pesava contra 
êle, deu entrada na Delega
cia Regional de Policia o in
divíduo Anilson,'Rodrigues, 
residente nesta cidade. Após 
breve ̂  interrogatório feito 
pelas autoridades policiais, o 
referido elemento confessou- 
se autor de um furto prati
cado na firma Roberto Bag- 
gio'e que eonstava de uma 
duzia de tàboas, um calibra
dor, uma tomada para bate
deira e um reparo de bomba 
d’agua..

Após as formalidades ’ de 
praxe, Anilson Rodriguesffoi 
recolhido ao xadrês, onde 
aguarda ■ o „ pronunciamento 
da justiça.

50/° DO ORÇAMENTO
Recentemente completou dois 

anos de gestão à frente do 
Ministério da Agricultura o sr 
Mario Meneghetti, ocasião em 
que foram postas em relevo as 
atividades e realizações leva
das a efeito nesse periodo na
quela pasta, cujo significado e 
importância para a economia e 
o bem estar social no País 
nunca Será demais destacar.

Trata-se, na verdade, de um 
conjunto de atividades de pou 
ca ressonância pública: tarefas 
técnicas e laboratoriais, de re 
sultados, as mais das vezes, 
demorados e que muito poucos, 
além dos interessados, ficam 
conhecendo. No entanto a 
presença do Ministério da A- 
gricultura se faz sentir em tô 
das as unidades federativas, a 
través de suas estações expe
rimentais, institutos de pes
quisas, escolas, postos agro
pecuários, fazendas de criação,

etc., o que movimenta nume
rosa equipe de agrônomos, ve
terinários, químicos e técnicos 
em geral.

Um aspecto cabe ressaltar 
nesse importantíssimo setor da 
pública administração federal; 
o que concerne à minguada, 
digamos mesmo minguadissima 
dotação orçamentária que lhe 
tocà: para a manutenção de 
todos os múltiplos e complexos 
serviços que dirige e coorde 
na — num pais cuja base de 
riqueza está na cultura dos 
campos — conta apenas o Mi
nistério da Agricultura com 5% 
do Orçamento Geral da União!

Haverá quem possa deixar 
de achar por demais reduzida 
tão fraca dotação, notadamen- 
te sabendo se que perto de 
40% do O.çamento é consu
mido pelas forças armadas, 
numa nação tradicionalmente 
pacifica e continentalmente 
sem problemas bélicos?

Mazzaropi em Lajes
Na próxima segunda- 

feira dia 3 de Novembro 
deverá exibir-se-se no 
Cine Marajoara, o gran
de astro Mazzoropi do 
cinema, radio, teatro e 
televisão do Brasil.

No momento este po
pular artista ocupa o pri
meiro lugar como o maí-

lor comediante humoris- 
I tico nacional.

A apresentação de 
Mazzaropi em nossa ci
dade está sendo aguar
dado com invulgar suces
so, já que os seus filmes 
que foram exibidos em 
Lajes, alcançaram recor
des de bilheterias.


