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T i t u l o  q u e o  l e i t o r  q u i z e r d a r
Os filhos de pais ricos ou 

pobres, pretos ou b mcos 
bons os maus estão vivando' 
miis ou menos em «s )en- 
ae» c rn  o tema surgi 1o nas 
mesas redondas das " - mu 
das feiras: deve-se o aão 
usar o castigo físico nu du I 
cação dos filhos? Ambas as 
partes empenhadas nu )M ê-1 
mica dão o que têm nu de
fesa dos seus doatos de vis
ta, cada uma procurando 
meios de vencer a outra. Sou 
capaz de apostar que exis
tem garotos traquinas fazen-

tscreve: Estevctm Borges
do promessas e empenhan
do se com o santo de sua 
devoção para que seus pro
génie ires, influenciados pela 
parte que prega a abolição 
do cistigo físico, aposentem 
as varas de marmelo, as cin
tas e os chinelos e nunca 
mais voltem a fazer uso de
les como auxiliar na educa
ção dos seus rebentoSi En
tretanto. conheço um meni
no que nlo  age dessa ma
neira, pouco se importando 
que o castigo físico seja a-

dotado ou não, que uma das 
artes saia vitoriosa na pre

gação dos seus pontos de 
vista pois o seu sofrimen 
tos é mais forte e mais pun
ir ate que qualquer outr ■ 
c istigo físico. Chamam-lhe 
de Bastião, simplesmente 
Bastião. Em o itras circun^ 
ta íeias, poJeri > ser carinho
sa nente tr tado por seu ver
dadeiro no ie Paralítico co 
mo é, mc o abobalhado e 
padecendo horrivelmente por 
crimes não cometi os, não 
vale a pena que a sociedade

A Pedido

Proclamação
A Maçonaria, Instituição Universal que pugna pelo 

bem estar geral da humanidade, sem preocupações de 
fronteiras, raças, credos religiosos, políticos ou filosóficos 
e em cujo seio são abrigados homens das mais variadas 
convicções, desde que crentes sejam da existência de 
DEUS e livres e de bons costumes, representada nesta ci
dade pela LOJA LUZ SERRANA N° 12, tendo em vista os 
incidentes entre facções religiosas que culminaram com a 
destruição pelo fôgo de um Templo religioso; em defesa 
dos hrincipios pelos quais ele se mantém indestrutível e, 
CONSIDERANDO;

I o - os ataques por palavras e atos recíprocos que 
de há muito se vêm verificando entre duas determinadas 
facções religiosas;

2° - as recentes verberações do representante de uma 
delas contra a autoridade máxima da outra;

3 - o  ato culminante qual o da depredação e des
truição total, por incêndio, no Templo de uma das partes 
p ovocado por pequeno grupo de fanáticos, com a agra
vante de se ter verificado no momento em que, nesse 
Templo, sacerdotes e fiéis estavam entregues a atos reli
giosos; , .

4o - que tais atos, criminosos ante as leis qne nos re
gem, bem como face aos princípios religiosos de ambas 
as nrtes beligerantes, têm sido endossados através da 
imprensa falada e escrita, bem como do púlpito, por par- 
te de «Orientadores Espirituais» do citado grupo de fana-

cos; . . . ,,
5° - que tais «Orientadores Espirituais», além do uso 

e li aguarem condenável, atacam inclusive Autoridades 
igalmente constituídas, escudando-se, indevidamente, na
xoressão POVO DE LAJES; .

6'’ - aue êsses pronunciamentos, além de constituírem 
isjltos aos brios do povo desta cidade, prazem no seu 
ôjo a maquiavélica influência psicológica, redundando 
or isso mesmo, num incitamento a novos crimes contra 
s vítimas do já consumado, ou contra outros que lhes nao

Em razão das idéias pelas quais se orienta, de Li-
irdade, Igualdade e Fraternidade respeito à Autoridade

’^ “ ‘ " “ condtnafvéSmente todas as ocorrências supra

eaCb)nasoaídari,ar-se com a JU““ « “ - ^ id\en“ 0uradçeSoÍrae 
idir que tais atos se repitam, com a devida apuraçao

inição dos ^|P^de0nSérgicamente contra a imputação ao
Tvn  Hoofjhpinsa terra de atos criminosos, cuja respon- 
i Vi^  d.e 1 br 0Jhrp nonueno grupo de sectários que ja- 
Lbilidade pesa sobre pequenoàquela expressão coletiva 
ais poderá ser acobertado naqueia  ̂ e
30V0 DE LAJES». . jry c f r r >\NA N° 12LOJA MAÇÓNICA LUZ SERRANA N

e as pessoas b *m» na vid 
desperdicem uui ■> palavra 
com êle. Esse raeni 10, rt 
trato vivo do sofrimento 
permanece jogado numa da 
celas da c ideia local, não j 
por tratar-.-e de bandido ou í 
ladrão, n s -implesmentc 
por ter cometido o hediondo 
crime de ser pobre, doen 
e de não ter onde par. 
Descrever seu estado íísie 
sua triste condição, requero 
ria perfeito conhecimento da 
mais acentuada e profunda 
miséria humana, seria preci
so que tomássemos por base j 
o relato das injustiças e do 
que mais cruél se tenha co
metido contra os nossos se
melhantes. A história desse 
menino é triste, como igual
mente tristes são as histórias 
de todos os meninos pobres 
que vegetam por esse mun
do de Deus. Sua mãe, hu
milde empregada doméstica, 
trabalha o dia inteiro a fim 
de sustentar outra criança 
irmã de Bastião, não lhe so
brando tempo para cuidar do 
filho doente. Por isso, viu-se 
obrigada a confiar-lhe aos 
cuidados de terceiros. Mas 
quem se sujeitaria a esse 
pesado encargo, a fazer tu 
do por esse menino que não 
pode se governar, que ne 
cessita até que lhe dêem 
comida na boca? Depois de 
uma longa peregrinação ; 
procura de todos os recur 
sos possíveis nesse sentido, 
a pobre mulher não encon
trou outra saida a não ser 
deixar o filho jogado numa 
cela, onde permanece até 
hoje em meio aos mais cruéis 
sofrimentos. Lá vive o me
nino, esquecido de todos 
Quem lhe dá comida na bo
ca, que lhe cuida em todas 
as suas necessidades são os 
soldados do destacamento 
policial e justamente esses 
que a sociedade qualiíioa de 
homens «máus», «perversos» 
e que não são dignos de vi
ver entre seus semelhan
tes. . .

Mas voltaremos ao assunto 
novamente.

A PEDIDO

0 Doutor Clovis Ayres Gama, Juiz de Direito da 
la. Vara da Comarca de Lajes, torna público o se
guinte oficio recebido do Exmo. e Revmo. Sr. Bispo 
Diocesano de Lajes: ' ,

Lajes, aos 20 de outubro de 1.958
Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da la. Vara da
Comarca de Lajes.

Apraz-me acusar o recebimento do atencioso o- 
ficio de V. Excia., em o qual solicita uma explicação 
sôbre o sermão proferido pelo Revmo. Pe. Odilon, Vi
gário da paróquia de Nossa Senhora do Rosário, no 
dia 14 do corrente.

Agradeço a maneira cortês, cavalheiresca, aliás 
nada para causar admiração* porquanto se trata de 
pessoa culta e bem formada, com que V. Excia. soli
citou a referida explicação.

Não poderiamos analisar qualquer expressão do 
orador de maneira absoluta, mesmo, porque não fos
se o papel árduo e estafante das Autoridades compe
tentes para agir no caso em foco, já os acontecimen
tos ter-se-iam desenrolado de maneira mais drástica.

Esperamos nós uma posição mais definida da 
Autoridade competente, consoante os postulados de 
nossa Carta Magna, que permite o uso, mas coibe o 
abuso, e da aplicação do Acórdão do Supremo Tribu 
nal, referente ao caso, porquanto, por escrito, já en
caminhei, hà tempo, um Memorial à Secretaria de Se
gurança de Florianópolis

Mais do que uma crítica, um julgamento, convi
ria lêssemos nas palavras do Pe. Odilon, um pedido 
insistente e necessário, para que todos possam gozar 
de paz e sossêgo.

Como V. Excia., distinto e prezado amigo Dr. 
Clóvis Ayres Gama, como, também o distinto e pre
zado amigo Dr. José Pedro Mendes de Almeida, nês- 
te caso, não podem agir «ex-officio», mas só em de
cisão de ações propostas, ressaltando-se, também, a 
clarividência e o espirito de justiça, que são postula
dos que ambas as Varas da Comarca de Lajes procu
ram, honestamente, defender, patente se torna qual 
quer isenção, por minima que seja, de uma afronta 
aos Juizes desta Comarca.

Digne-se V. Excia. aceitar esta minha explicação, 
acompanhada de meus vivos protestos de elev ida es
tima e distinta consideração, com que me subscrevo.

De V. Excia

servo atto. em Jesús Cristo 

(a.) Daniel Hostin 

Bispo de Lajes.

1 íoaíheria iVíondadori
Exclusivista dos Relogios: Rolex, Tudor, Lavina 

Mon-Reve e muitos outros relogios famosos .

NOIVOS
Ao comprarem suas alianças, procurem a JOA- 

LHER1A 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 João Costa (Kdificio Dr. Acacio) — Caixa Postal, 235 j 
Lajes — Santa Catarina

DiadeFinados
I

O dia de amanhã é dedicado aos mortos.
Devemos ser agradecidos aos nossos antepassados, is 

to é, ao que viveram e trabalharam antes de nós, prepa
rando os benefícios do progresso eda liberdade de que ho
je gozamos.

Nós também passaremos. É nossa obrigação procurar
mos ser uteis á familia, á Patria e á humanidade, para 
mais tarde sermos também lembrados e chorados neste 
dia de tristezas e saudades.

Não é só á beira dos túmulos que devemos venerar 
os finados, mas em toda a parte e em tudo que existe na 
terra e no tempo: na obra material, efémera e na obra do 
pensamento eterno.

Paz aos mortos. «

Edição de hoje g paginas
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— Direção de OIVEN — 

__  Aniversários __
Fazem anos hoje:

O menino Rogério, filho do 
Sr. Ernesto Santos, residente 
em Bocaina do Sul; O Sr. Al 
varo dos Santos Furtado: O 
Sr Sebastião Pessoa, Oficial 
de Justiça do Fôro local.

No dia 2:

A menina Cassia, filha do 
Sr. Arnoldo Franscisco da Ro
sa, comerciante nesta praça.

No dia 3

Antonio, filho do Sr. Olivei
ra de Sá.

No dia 4:

O Sr. Nicolau Roncaglio; A 
sra. d. Isaura, esposa do sr 
João Batista Lemos de Cordo
va, fazendeiro em Borel.

A todos os aniversariantes, 
os nossos cumprimentos.

Sra. Maria Edwiges 
Fernandas

Aniversariou no dia 28 de 
Outubro pp., a sra. d. Maria 
Edwiges Fernandes digna con
sorte do Sr. Renato Fernandes 
correto funcionário da filial des 
ta cidade da firma Industrial 
e Comercio Metalúrgica Atlas 
S/A:

Auguramos a distinta ani 
versariante os nossos cordiais 
cumprimentos.

Sr. Florindo Donato
Amanhã dia 2, assinalamos 

a passagem do aniversario na- 
talicio do Sr. Florindo Donato 
do comercio desta praça e pes
soa bastante relacionada em 
nossos meios sociais.

Ao transcorrer de tão signi
ficativa data enviamos ao sr. 
Florindo Donato os nossos e- 
fusivos parabéns.

Festa de 2 anos
Colhe hoje o seu Segundo 

ramo no jardim da existen 
da, a galante menina Mérian, 
dileta filhinha do Sr Eleuterio 
Vieira Furtado e de sua exma. 
esposa d. Olindamir Moreira 
Furtado, residentes nesta cida
de.

Por tão grato acontecimento, 
esta secção formula ao feliz 
casal, bem como a pequena a 
niversariante os seus cordiais 
parabéns.

Sra. Daura Sabatine 
Fernandes

Festejará amanhã o seu a- 
niversario natalício, a exma 
sra. d. Daura Sabatini Fernan
des virtuosa esposa do Sr. 
Raul dos Santos Fernandes, 
competente Presidente do Sin
dicato dos Empregados no Co
mercio de Lajes.

Âs muitas felicitações que 
por certo receberá nesse dia, 
enviamos a d. Daura Sabatini 
Fernandes os nossos votos de 
muitas felicidades.

ífrta. Aidé Dib 
Antunes

Com grande prazer regis
tramos hoje, a passagem da 
efemeride natalícia da dis
tinta senhorita Aidé Dib Antu
nes. dileta filha do Sr. Dariu 
Antunes e de sua digna con
sorte d. Aimeé Dib" Antunes, 
finos ornamentos da sociedade 
princesina.

A distinta aniversariante 
com grande orgulho, ostenta 
o titulo de Miss Estudante Se 
cundario de Santa Catarina, 
recentemente conquistado na 
cidade de São Franscisco do 
Sul e em nossa cidade é uma 
das figuras de maior relevo 
na elite lajeana.

Cordialmente, enviamos a 
feliz nataliciante os nossos 
votos de um porvir 
venturoso e risonho de felici
dades.

Para o seu album

A Q U E I M A D A
Paulo Setúbal

A Morte é assim como a queimada ...
Brandinho e sacudindo a sua negra espada, 
esmigalha, passando, os altos potentados, 
os príncipes e reis, os sábios e oradores, 
os generais do gênero e os poetas aureolados, 
fortes celebrações de grandes pensadores.
—  Mas, por sôbre os troféus que vai deixando a

Morte
sôbre os destroços bons da geração que passa, 
sôbre o que encobre e tampa a brancura das lousas 
uma outra geração ressurge inda mais farte, 
renasce, com mais vida, outra mais bela raça 
na eterna evolução dos homens e das causas. . .

CORREIO LAGEANO 2a- pácrína

Não haverá bailes no 
dia de hoje

Tendo em vista ao Dia de 
Finados, que se comemora a- 
manhã, os Clubes recreativos 
desta cidade, não efetuarão 
reuniões dançantes na noite de 
hoje, devendo as suas ativida 
des serem reiniciadas no pro- 
ximo fim de semana.

Montanhas em Fogo no Cine Avenida

BREVEMENTE A 
FESTA DA SAIA
O Clube da Saia, tradicional 

Sociedade recreativa de nossa 
urbe, deverá realizar breve
mente no Cine Tamoio, mais 
um festival da Saia cuja renda 
reverterá em beneficio do Hos
pital Infantil da criança pobre 
da Seara do Bem.

Nos proximos numeros esta
remos informando minunciosa- 
mente o que será mais este 
festival do Clube da Saia.

Entrevistas com srtas. 
de nossas sociedades

A partir do dia 10 de No
vembro. esta secção estará a- 
presentando semanalmente u- 
ma entrevista, com gentis se 
nhoritas da nossa mais fina 
sociedade, abordando os palpi
tantes assuntos do mundo so
cial da Princesa da Serra,

O Pensamentj do dia

Porque tanta harmonia 
acalentando o mundo ?

Augusto Álvaro da Silva

O Cine Avenida estará a- 
presentando amanha as 16 e 
20 heras, o grande filme em 
Cinemascope Warnercolor, 
Montanhas em Fogo, protago
nizado por Natalie \Yood e 
la b  Huuters.

Neste filme reaparecerá, 
Natalie Wood, um i da* prin-

cipais figuras do filme Juven
tude Transviada, que foi en
cenado á poucos dias neste 
cinema.

Montanhas em Fogo, é uma 
peça monumental, um filme 
ge luinamente emocionante que 
entusiasmará o publico lajea-
no.

Apresentações para hoje nos cinemas 
do Centro

Maraj»ara — Pagaram com 
o proprio sangue, com Barry 
Sullivan, Denis 0 ’keefr-, Mo
na Freeman e K ty Juiado. 

Tamoio — O Gar to e o

Vagabumdo, Com Poblito Cal
vo e Antcnio Vico.

Carlos Gomes — O Seriado 
Completo - O misterioso Dr. 
Satan.

I r a i

dantes S i n t a
Na noite da ultima quinta 

feira, foi realizado no Marro
cos Bar, uma concorrida reu
nião dançante, oferecida por 
uma comissão de estudantes

locais, aos «studantes de Rio 
do Sul que naquela ocasião 
efetivavam uma viagem de 
recreio a esta cidade.

Jantar Reunião do Lions Clube
Hoje, as 19,30 horas no Res

taurante Napoli, será efetiva
do um jantar reunião do Lions 
Club de Lajes, sociedade que 
muita tem feito pelo pro

gresso da Princesa da Serra.
A esta reunião festiva deve

rá comparecer toda a familia 
leonistica desta cidade.

r Z 2 f J O Í l
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As máqi nas de escrever Si mag possuem; 
v  regui?' or de toque 
v régua e -narginadcies 
v  ajuste e fita em 4 posições 
v proteçã > de tipos 
v  apôio i.e papel
v  inserçãr regulável e automatica do papel 
v  libertador de tipos 
^ mesa r papel 
v  estrutura blindada monobloco

<2or?/7GÇ9  c//r*g

Porque dura mais! 
Porque custa menos! 
Porque tnbalha melhor'

1/

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS: 
«Organização Hélio Lida.»''

RUA CORONEL CORDOVA 108 — Caixa Postal 35 —  LAJES. S.C.



Literaria
c!^1mi?°azma 0̂res pr®m’-° Literário do Brasilmi' cruzeiros nara r» m -»iu

Machado '0r er\saio sôbre aspecto da obra de
a rnnf.H . Cnado de Assis -  Iniciativa da CNI.
A Confederação Nacion .1 

da Industria acaba de insti
tuir um dos maiores prêmios 
literários do/ Bras.l, „an  0 
melhor ensiio sôbre um ss 
pecto da obra de Macha lo 
de Assis. Esse prêmio no vj.  
lor de 100 mil cruzeiros 
coinciao com as comimorj-  
ções do ci íquenteaino a . 
falecimento lo autor de «O>m 
Casmurro» e com o vigéss' 
mo aniversário de fundação 
da Confederação Nacioml di 
Indústria.

Os trabalhos deverão versar 
o tema « \ Cidade do Ri , 
d-* Janeiro na nbra d ; Ma- 
ch» lo de Assis», levendo 
conter de 100 a 20J pagina- 
datilografadas em espavo dois, 
aasia i las c >m pseudônimo e 
serão entregas em 5 vias 
até • dia a>é o dia 31 de do
ze nbro do Corrente ano, na 
Confeieração Nacional ia  11 - 
dústria. As-ocia-se, dessa ma- 
neira a CNl as homenagens 
que estão sento tributadas 
a > grande escritor brasileiro, 
um dos fuidadores da Aca- 
dí r.ia Brasileira de Letras, 
estimulando a > mesmo tem
po o estudo dos gran Içs pro 
blcmas culturais do país.

O Ensino na Rússia
«Em média os estudantes 

russos de ambos os sex >s es
tudam cinco vêzes mais ma

temática do
Q°s eximes vestibulares eu. 
mstituiçõas especi dizadas a- 
neric maa, c «mo o Instituto 
>e tecnologia de Mass .cb is- 
setis IM.I.r.). Cada estudante 
rn-so é pago para freqüentar 
a umversi lade. Possue n 0s 
8 'viéticos a mais formidável 
máquina de educaç io do mun- 
1°, mas são, pur outro lad ’, 
o povo m ris ignorante -do 
mundo em tudo o que se re- 
fer  ̂ a assunto* exte nos»,

Esta e centenas de outras 
mf)rmaçõe8 igualmente in- 
teress mies se ^nc >ntrar§o 
n> livro «INSIDE RÚSSIA 
rODAY». da autoria do re- 
lórter internacional John 

Ciu ither. que aparecerá em 
ediçá i brasileira, ainda èste 
ano, com o título de «A  RUb- 
SIA POR DENTRO».

Uma Geração Res
sentida

■'Memórias duma geração 
ressentida» é o substitui » que 
limeira Tejo dá à sua auto
biografia, que apareceu entre 
tos com o título de ENÉIAS.

Êste livro tem uma impor
tância muito do que á pri
meira vista pareço. Primeiro, 
p irque seu autor é um admi
rável escritor, com uma ex
periência longa de jornal, ho
mem dotado dum estilo fluen-

que se exige te, t-moerado de humor e de 
expressões folclóricas que 
lhe dão à prosa um tom mui
to brasileiro. Segundo, por
que êle pertence a uma ge
ração que cresceu e amadu
receu numa f>se muito agi
tada e decisiva da vida bra
sileira.

Todo o encanto (e também 
todos os terrenos) dum i in
fância nor lestina, todo o dra
ma d.iqu 11 gente e daquele 
.era, puvce neste livro 
Oontuíid nte, envolvente’ e 
frasco, forque poucas auto 
biografias se conhecem en
tre lós mais sincera* e co- 
raj -sas qu * esta.

ENÉ1AS é ura livro essen
cial par i a compreensão de 
muito* problemas brasileiros.

M ario  Te ixe ira  C a rr ilh o
A D V O G A D O  

Escritório Rua Dr. Hercilio Luz n’ 372 Te

lefone n. 266

Vende-se
Por motivo de mudança 

uma area de terra de 1.604 
m2, na Zona B, sit) iioí 
fundos da Oficina For nolo 
próximo ao Cemiterio.

Tratar com Altino Eduar 
do da Silva ou nesta redação.

o melhor,
o mais belo, 

c mais útil
presente a uma dona de casa

Uma famosa e mundiclmente desejada m a t in a  automática 
de lavar roupa

Bendix economat
in í 1.r i

3 J
Rua Mal. Deodoro 140 Tel. 29

Condições especiais de venda com pequena entrada e APENAS
C i $  1.68’»20 por mês

H l  9 i  t a ,  groerino í 1
Assembléia Geral Extraordinária

Editai de Convocação
Convidam-se os senhores acionistas desta sociedade 

afira de, reunidos em Assembléia Geral Extraordinária a 
realizar se no dia 14 de novembro de 1958, às nove horas 
em sua sede soeial à rua Cel. Manoel Tiago de Casíro, 156, 
deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA

I - Assuntos de interesses Sociais
Lajes, àl de outubro de 1958 

Pedro Delia Rocca - Dir. Presidente 
Mario Vargas - Diretor Gerente

Siderurgia no S u l do 
=—— País-----

No inabalável empenh'«, em 
que 6e encontra, de atingir, 
uma a umi todas as metas re
lacionadas no seu programa 
governamental de desenvol 
vimento econômico, o presi- 

□te Juscelino Kubitschek 
n aba de encaminhar mensa- 
g m ao Congresso Nacional 
ropnndo a construção, em 

S mtn Catarina, de uma u*i- 
ia Siderúrgica, que dever» 

consumir tãj somente carvão 
mineral produzido na região 
e que vira atender à deman
da, sempre crescente, do fer
ro no iul do pais.

A instalação de uma tal 
usina, nas bases em que foi 
prouosta, tornará poesivel, 
entro de cinco anos, uma 

produção superior a cem mil 
toneladas de aço, o que pro
porcionará ao país uma eco
nomia anual de divisas de 
quase onze milhões de dóla
res, ao mesmo tempo que o- 
ferecerá, no campo de con
tribuição f Seal, uma receita 
de aproximadamente! duzen
tos e oitenta milhões de ciu- 
zeir s.

Por outro lado, essa reali
zação importará numa garan
tia de mercado amplo e cer-

to para a indúsiria « boni- 
fera d-, grande bacia catari
nense, que, «88im, alcancara 
a almejada estabilidade e po
derá pioporcionar uma me
lhoria nas condições de tra 
balho e de vida da população 
miDeira.

A importância da instalação 
de uma usina siderúrgica na 
região meridional evidenciar- 
se, as-im, por si só e desne
cessários seria repesá-la não 
fossem as reservas que al
guns setores oposicimistas 
bem fas“ndo à maneira cora
josa pela qual o Governo 
sustenta a execução do pla
no de desenvolvimento in
dustrial que se traçou.

De qualquer forma, porém, 
a verdade é que estamos a 
tingindo um estágio de pro
gresso que muitos julgavam 
impossível, to! como o ates
tam o giáu da nossa explo
ração industrialização do pe
tróleo; as obras das grandes 
centrais hidroelétricas, o de- 
senvolvim^Dto da indústria 
automobilistica, a expansão 
do parque siderúrgico e a in- 
eriorizaçao da Cipital do 
país, com a construção de 
B asili J.

Incrível que pareça!
RIO — Já conta com cinquenta assinaturas para entrar 

em regime de urgência o projeto que aumenta o número de 
deputados, através do qual p i udem salvar-se numerosos 
parlamentares derrotados no c.Uiino pleito.

A V I S O  DE F L O R I A N O P O L I S

Escritório Técnico Comerciai
Rua Felipe Schmidt n. 52 — Sala 1 

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

Florianópolis Santa Catarina

Junta Comercial — Ministério do Trcbalho — 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 EQT^DO
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Com prazer apresentamos a nova linha VEMAG
D K W  - S C A N IA  V A B IS  - M A S S E  Y  H A R R IS  - F E G U R S O N

Automovel SEDAM Turismo 4 portas

Cazninhonetas Perua

Jipe 4 portas
com ou sem capota de aço PECAS GENUÍNAS -  ASSISTÊNCIA E SERVIÇO• •

iI

Oficina PrOVisÓriâ! federal (lado do Serrano Tenis
L/1UO0 )

Instalações em construção! Avenida Mal. Floriano
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Pioneira da indústria auto
mobilística na America 

Latina
Caminhões 10 tons.

S C J U IU -V U is

REVENDEDORES AUTORIZADOS:

- P A R A  - 

Lajes
S.' Joaquim 

Urubicy 
Bom Retiro

Motores “Motai 
Diesel de 5 - 7 e 

12 H. P.

Tratores

Geral de Peças e M á quinas Lida
Rua Cel. Otácilio Costa 28 C. P. 28 - fone 228 - LAJES - Sta. Catarina

1I

I
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Produção Agro- 
Pecuária

É por demais conhecido o 
êrro e o drama de vários 
países de economia primária, 
que, depois de haverem en
contrado Das atividades agrí
colas, durante muitas gera
ções, sua única fonte de ri
queza, voltam de repente, 
sem qualquer transição, as 
Costas para as zonas rurais, 
lançando tôd s suas energia 
em empreendimentos indus
triais, numa convêrsão força
da e sem base social e eco- 
nômioa firme. Muitos deles 
têm p go p-salo tr buto p>r 
esta «ventura e sómente de
pois da «debacle», das crises 
fulminantes, é que caem na 
realidade.

L)e tal êrr i, porém, se vem 
livrando «> Brasil, p is se ho
je marcham 1 rgos pas-

Siga o símbolo de t 

valor!
Peças e Acessó
rios «FORD» legí
timos.

so3, no caminho do desen
volvimento industrial, da 
criação de vultosos empreen
dimentos que dos levarão à 
completa independência eco- 
uômiCo, por outro lado demos 
8<bido manter noss s «teD- 
ções voltadas para os proble
mas do campo, para a melho
ria, quantitativa e qualitativa
mente, de nossa produção a- 
gíicola,

O governo, «traves dos seus 
órgãos encarregados da poli 
tica de desenvolvimento tia 
produção rural, vem fom en
tando e auxiliando a agricul
tura e a pecuária numa esca
la conveniente ao abasteci
mento nacional. Com exceção 
do Nordeste, em virtude d* 
graDde sêca verificada na
quela vasta região, tôdas a« 
demais zonas agricolas do 
pais prometem êste ano um 
aumento considerável nas sa
fras. Temos uma política ru
ral em pleno funcionamento, 
que, com o correr do tempo, 
permitirá que se desdobrem 
os trabalhos do campo, mul- 
tiplicando-se as lavouras, de 
modo a proporcionar gêneros 
a preços mais acessíveis, sem

Wílma Machado Carrilho
—  M E D I C A  —

De Senhoras e Crianças
Edifício Armando Ramos lo  pavimento 

RUA CEL. CORDOVA 

Telefone Residência 288

diminuição do lucro dos a- 
grieultores.

Executando sem alarde o 
seu plano econômico adminis
trativo, o Govêrno vai ofere
cendo ao pove brasileiro as 
condições necessárias ao seu 
bem estar e as segurança de 
que o desenvolvimento do 
paU se processará ativa mas 
barmonosiamentr, sem as cri- 
>«*s e convulsões geradas pe
la imprevidência.

Atnaralregres 
sará Hefiniti- 
vamente em 

Janeiro
O Sr. Amaral Peixoto, Em- 

bwixador do Brasil em W as- 
ghinton, seguiu pára aquela 
capital, onde vai concluir os 
entendimentos iniciados entre 
os governos do Brasil e dos 
Estados Unidos referentes à 
Operaçao Pan Americana. Co
mo se sabe, o ex-governa
dor do Estado do Rio deixa
rá mesmo a nossa Embaixa
da em WasghintOD, devendo 
regressar ao Brasil, definiti
vamente, em janeiro próximo, 
quando, então, ativará os seus 
propósitos poiiticos com re
lação á reestruturação do 
PSD fluminense.

Leia, assine e 
divulgue este 
jornal

Crônica Médica
Não se deve tratar as crianças com multo .rigor nem 

com agrados exagerados.
Alguns pais tratam os filhos com disciplina de ferro. 

Uns, fazem isto por incomprensão, outros por ignoraDCia e 
outros por imaginarem que assim é que se formam homens 
e mulheres de verdade.

Pensam assim que estão educando o filho. Na realidade 
estão demonstrando que não sab-m ou esquecem que, assim 
assim como os adultos, as crianças precisam tanto de cari
nho como do ar para viver.

Que o afeto é indispensável para o equilíbrio emocional 
de todo o mundo é uma verdade já perfeitamente estabele
cida .

A ausência de afeto podo «carretar uma série d? per
turbações como: angustia, estados de duvida e de revolH, 
falta de sentimento e de segurança, medo, timidez e «gras- 
sividade.

O respeito exagerado pelos pais leva a criança a falar 
pouco com êle e a temê-los em demasia.

A conduta oposta - criar filhos com mimos xagerados 
também pode coDduzir a mau estado.

A criança tratada com muito carinho está sendo prepa
rada para sofrei no futuro.

Vamas f 1 r um pouco sobre higiene alimentar: as cri
anças não fazem « menor ideia do perigo que representa 

I para a sua Saúde, a ingestão de alimentos contaminados ou 
inadequados. <

Vejamos alguns hábitos d-» higiene alimentar:
A « gua - só deve ser b;bida quando limpa, filtrada ou 

pelos nen 8 fervida.
Numerosas doe >ça«, domo as disenterias, são causadas 

pela ing stào de agua contammda.
I O leite só deve §er tomado quando previamente, evi- 
tande se deste m >do numerosas doenças entre elas a bruce- 
lose que tem c<>mo principal portador a vaca.

Ò hábito de com-r de tudo - deve ser criado desde o 
fim do primeiro ano de vida.

Alimentos inadequados • são os enlatados, as conservas, 
os condimentos, o salame, a mortandela a linguiça, sardiuhas 
e o álcool.

Dr. Inaldo Mendonça

R udida sob a presidência 
do Sr. J sé Garrido Torres, 
diretor executivo dá SUMOC, 
a Comissão Consultiva da 
Politica Bancária apreciou 
longamente o projeto de Re
gulamentação dos Decreto-lei 
7.583 e 9.603, referentes ao 
funcionamento das socieda

des de crédito, financiamento 
ou investimento.

Nessa oportunidade, a Co
missão aprovou, por unani
midade, um voto de louvor 
ao Govêrno, pelo êxito até 
agora alcançado na politica 
de saneamento bancário.

ALTA QUALIDADE 
E DISTINÇÃO

C o m p r e  q u a l i d a d e
PREÇO - JUSTO . . .

comprando R 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 DISTINÇÃO

R E N N E R  -  veste o cavalheiro dos pés à cabeça com o máximo de qualidade e distinçãol

-Lv



CORREIO LÄGEANO 7a. página

ila 2a. Iara da Ca
í r a  de Lajes • Santa C a la »

O Dr Jose Pedro Mendes 
de Almeida, j uiz Direit0
da 2a Vara da Comarc» dP 
Lajes, Eitado de Santa Ca
tarina, na forma dj lei etc.

Eilitil de Citação
i

FAZ SABER aos que o pre
sente edital virem ou Jêle co
nhecimento tiverem que se 
está procedendo p >r êste Juí
zo e cartório, têrmos do in
ventario e partilha los heas 
deixados por TESULVINa a 
BREU DA CRUZ, e como in- 
ventariante descreveu entre 
outros herdeiros os jazentes- 
Isaura Iracema de Aoreu Ca- 
pistrano, casada com Nicolau 
Virginio Capistra io-Aristiliano 
Abreu Netto-Ataliba de Abreu 
Netto-lhoíores de Abreu Sch- 
lischting, casada Ci»m Edelb^r- 
to Rrasilides Schlischtiog Jo
sé de Abreu Neto, e Pedro 
Hugo de Abreu Netto, todos 
residsnt^s em lugar incerto e 
não sabido. Pelo que chama

Imposto único 
total sôbre e- 
nargia - de
fende o mi

nistro
D iido inicio a uma sério 

de de debates com a impren
sa sôbre o Plano de Estabe- 
üzição Monetária o Ministro 
Lucas Lopes defendeu a ins
tituição d> imposto único to
tal sôbr^ a energia. Nessa 
opor un date o sr: Lucas Lo- 
pj8d^cl i r iu que foi difici 
encoutr r um nome para <■ 
programa de estabehzaçã >, 
“mesmo porque não se tr .ta 
de anu política monetária ” .

Considera o ministro ne
cessário u n amplo trabalho 
de esclarecimento da opinião 
pública brasileira, sôbre tão 
importante assunto.

Anunciou o sr. Lucas Lopes 
uma serie de reuniões com 
os diretores de entidades d« 
Agricultura, da Indústria e do 
Comércio a fim de organiza 
ção de um esquema para os 
futuros deb ites sôbre a ques
tão .

Com relação a reforma tri
butária, o VJinistrc ca Fazen- 
d • declarou que o objetivo 
das modificações dos foi, em 
si a de obter os 13 bilhões 
de cruzeiros a mais na arre
cadação, reconhecendo a ne- 
cessiiade de raciooalizar os 
tributoi, através da adoção 
de m-trumento* de cobrança 
mais efetivo.

Seguros

JULINHO
Edifício: MARAJOARA

I o ANDAR

. 08 aferidos herdeiros a
comparece neste Ju.zo, por si 
" u por procura lor cnostitui- 

para n0 prazo de 30 dias 
a contar da primeira públi-
S,a.ça.° ,?°e “Diar'° Oficial do 
Estado , falar m no referido 
processo de í ,v at .rio, sob 
pena d» reve li«. E para que 
chegue só conhecimento de 
todr.s a noticia que interessar 
possa, se passou o presente 
edital, que s-rá publicado na 

’r® 1 da lei, afixado no lugar 
publico de co tume, ficando 
copia nos autos. Da io e pas
sado nesta cidaie te Lajes, 
aos vinte e nove dias do mês 
de Outubro de mil e nove
centos e cincoenta e oito 
(29/10/1958). Eu, Darcy Ribei
ro Escrivão de Orfã <s, o da
tilografei, subscrevi e assino. 
José Pedro Mendes de Alm»ida

Juiz de Direito da 2a Vara 
O Escrivão Darcy Ribeiro

Mais uma descoberta...
Os aperfeiçoamentos de que hoje desfrutamos, 

são resultados do melhoramento de descobertas 
anteriores, a exemplo do que observamos na en

genharia, medicina, quimica.. .
Ideais novas devidamente amadurecidas pelo 

tempo, experiencias.. .
De ura antigo e grande laboratorio alemão 

nos vem, Cetiol um novo e maravilhoso produto 
que estimula as funções naturais da péle, base 
excelente de ação dermatológica apreciável evi
tando o aparecimento de rugas. Conserva a ju
ventude da péle.

Os médicos especialistas em péle conhecem e 
usam em suas formulações Cetiol.

Esse produto básico junto a outros está sendo 
usado no Créme de Barbear Colibri, que antes de 
ser lançado foi comparado com os existentes. O 
Crê ne de Barbear Colibri alem de apresentar as 
propriedades dos melhores crêmes de limpesa pa
ra a péle, lhe oferece o seguinte; micro espuma, 
muito mais cremosa, suavidade no barbear. . . e 
observe bera sua péle nova onde o sangue cir
cula melhor.

A venda nas, Farraacias Pilar, Farmacia Fi
gueiredo, Farmacia Central, Farmacia N. Sra. das 
Graças e em todas as bôas casas de perfumarias 
do Brasil.

Lucas aceitou o con
vite para pronunciar 

conferência
O Ministro da Fazenda; Sr 

Lucas Lopes, aceitou o convi
te da Uuversidade da Colotn- 
bia, para pronunciar Mi no 
dia 3 dezembro próximo, u- 
ma conferência sôbre as re
lações económicas-financeiras 
entre o Brasil e os Estados 
Unidos.

Seguiu para 
os EE. UU. o
Presidente do

IBC
Seguiu para Wasghinton o 

Sr. Reuato da Costa Li ma, 
presidente do IBC que vai 
participar naquela capita', 
dos trabalhos de instalação 
do Conselho Diretor do Acôr- 
do Latiao-Americano de 27 
de setembro último.

MERCEDES-BENZ

M O D E L O

L P - 3 2 1

Líder absoluto em economia!
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
i l  ; técnica alemã em caminhões brasileiros I

É  O i:OVO LÍDER NAS ESTR BRASILEIRAS!
F a t i r t t  d e  e co n o m ia , 
conforto o seguranças

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

©  Câm bio de 5 marchas, totolm ente sin
cron izado. Mais fórça no arranque o 
m aior capacidade nas subidas.

C abine com novo desenho: tão confor
tável como um carro  de passeio I Pcssul 
am pla janela traseiro, cinzeiro, porta- 
luvas com tam pa, goncboD-cofcide, etc

MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.
EABMCANTE DO 1- CAMINHÃO BRASILEIRO PARA AS ESTRADAS BRASILEIRAff

CONC ESS IONÁR IO  AUTORIZADO,

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

LAJ S — Santa Catarina



Lendo o Jornal de Lajes de hoje, e como 
o nosso Correio Lajeano esteja algo atrazado 
na sua circulação no dia de hoje, venho à pu
blico e em tempo, rebater algumas asneiras 
oriundas do Cronista Esportivo (Sic) Tipógra
fo Arli Mortari, contra a minha pessoa de 
desportista e contra a minha moral.

O vulgo do Jornal de Lajes, desta vez am
parado em segundos ou terceiros (pois o mons
tro é Semi Analfabeto), lançou a confusão en
tre os desportistas lajeanos, a respeito de 
minha demissão da LSD, com algumas pata- 
coadas que não merecem credito algum pela 
massa esportiva.

Já tive oportunidade de esclarecer em e- 
dição anterior, que a minha exoneração da 
LSD, foi motivada pela falta de cooperação 
dos esportistas e clubes filiados á minha ges
tão NADA TENDO DE CAR ATfítí POLÍTICO, 
porquanto dirigi a LSD dentro dos principios 
sadios do esporte, estando assim o SEMI A- 
NALFAB ^TO Arly Mortari desempenhando no 
drama o papel de MENTIROSO, argumentos 
que só sairam de sua cachola.

Seu Tipografo, quando quizeres polemicar 
com este humilde cronista (que não usa más
cara, como você às tem), emita conceitos de 
tua própria cabeça, e não se ampare em segun
dos ou terceiros para realizar os seus rabis
cos, isto demonstra que não tens capacidades 
para tal.

Nunca fui explorador no esporte, nunca 
tive ambições esportivas, se galguei os mais 
altos postos no esporte lajeano, foi porque os 
esportistas reconheceram as minhas capacida
des, e por êles mesmos fui eleito aos mais 
variados cargos no esporte lajeano.

Tenho orgulho de ter sido útil ao esporte 
de minha terra, e tenho a conciencia limpa de 
ter lutado ao máximo de minhas energias pe
lo progresso do mesm : em nossa cidade.

Seu Arli Mortari, não sejas preceptado 
em clamar-me por fiasquento e sem carater, pro
cures raciocinar, e verás que os meus predica
dos morais são superiores á tua pobre pessoa.

Voltarei ao assunto.

NÉVIO FERNANDES

V i s i t a
Acompanhado do Sr. 

Ary Waltrick da Silva, 
Presidente do Sindicato 
dos Madeireiros da ne- 
gião Serrana, esteve em 
visita ontem a nossa re

dação, o Dr. Elias Adai- 
me, ilustre Deputado 
Federal, recentemente e- 
leito pela legenda do 
Partido Social Demacra- 
tico.

Ronda Policial
Mulheres enfurecidas tentam matar 

uma máe de familia
Quinta feira última, por 

motivos ignorados, aproxima
damente ás 11,30 horas v io
lento conflito desenvolveu-se 
no quilómetro 16, estrada fe
deral Lajes-Passo do Socorro, 
quando resultou vitima, com 
duas facadas em ambas as 
pernas a senhora Josefina 
Antunes Correia, casada e re
sidentes naquela localidade.

Segundo estamos informa
dos, havia uma intriga entre 
a familia das irmãs Veríssi
ma Dias da Cruz e Alaide 
Dias de Jesus e a agredida, 
dona Josefina Correia. E, na
quele dia as referidas irmãs 
fretaram um carro de praça 
e dirigiram-se ao quilómetro 
16, onde passaram a agredir 
com facadas a sua adversá
ria, que trazia ao colo uma 
criança com apenas 15 dias 
de idade.

Ato contínuo, Alaide e sua 
irmã Veríssima tentaram as
sassinar o marido de dona 
Josefina, sendo porém impe
didas por uma patrulha poli
cial sob o comando do co
missário Hercilio Cervi, que 
as conduziu para esta cidade 
depois de tirar uma pistola e 
uma faca que estava em seu 
poder.

Postas em liberdade 
mediante fiança

Depois de passar uma noi
te no xadrês, as belicosas ir
mãs foram postas em liber
dade no dia seguinte, sexta 
feira, mediante fiança pres
tada em juizo, onde já se en
contravam os autos de fla

grante remetidos à justiça 
pela policia. Tal aconteci
mento repercutiu fortemente 
e m nossos meios, tendo se em

O presidente da Repu
blica assinou, na pasta 
do Trabalho, um decre
to constante de 13 arti
gos, vários itens e para- 
grafos pelo qual deverá 
ser proporcionado dora
vante, aos segurados dos

vista que as duas irrespon
sáveis irmãs, num gesto pre
meditado, tentaram roubar a 
vida de ama mãe de familia

Institutos e Caixas da 
Previdência Social, nos 
casos de acidentejno tra
balho a percepção j inte
gral das pensões a que 
fizeram juz de acordo 
com suas contribuições 
sôbre os salariis.

A  Futura Bancada Catarinense no Palacio
Tiradentes

A  bancada catarinense 
na Camara dos Deputa
dos para o próximo pe 
riodo ficará assim inte
grada: PSD 5 represen
tantes. Osmar Cunha, Jo
aquim Ramos, Atilio 
Fontana, Elias Adaime e 
Lenoir Vargas| Rodrigues; 
UDN 4 representaates,

Aroldo Carvalho, Anto
nio Carlos, Irineu Bor
nhausen e Lauro Loiola, 
a vaga de Irineu Bor
nhausen deverá ser ocu
pada por Wanderley 
Junior; PTB um repre
sentante, Doutel de An
drade.
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Os Institutos pagarão penções 
aos acidentados

Aniversário das Nações Unidas
No dia 24 de Dezembro p.p. 

as Nações Unidas comple
taram 13 anos. É um perío
do breve, mas que já serve 
como segura indicação de 
sobrevivência. Além disso, 
os trabalhos e esforços que 
cabem à Organização Inter
nacional não foram interrom
pidos, foram até mesmo in- 
tensincados, nos variados 
campos de suas atividades.

Continuou-se a cuidar, por 
todos os meios, da harmoni
zação de interêsses antagô
nicos; procurou-se a dignifi
cação crescente da criatura 
humana, pela profissão de 
um padrão de vida decente 
e pela salvaguarda de seus 
direitos; buscou se evitar a 
guerra

E a ONU chega aos seus

treze anos de vida aumenta
da de prestigio merecido, 
seus órgãos em funcionamen
to cada vez mais harmônico, 
mediante uma' acumulação 
de experiências úteis e que 
vão se incorporando à prá
tica da atuação de uma or
ganização internacional nes
se movimentado, dificil, e 
fascinante alvorecer da Era 
Atômica.

Programas extraordinários anunciados no 
Novembro, mês do aniversario do

Hoje, Sábado - uma produção sensacional, em Cinemascope-Tecnicolor — ás 4 e  7 e 9 horas

ELES PAGARAM COM O PROPRIO SANGUE

CINE MARSJOARA
AMANHÃ Domingo ás 4  e 8 Um Colossal Romance de Aventuras Ciganas, com, 

CORNEL WILDE e JANE RUSSEL — CINEMASCOPE

S A N G U E  A R D E
3: M n !  1 1 ll  1 10 PI


