
Aproxima-se a Xla. Exposição Agro Pecuária
ba.tando apeaas 10 dias iFaltando apeaas iu dias u ,,,, , 

par i Xla Exposição A ro n atumero de visitantes 
P ui ia e Produtoá Deriv . , o c“ tes das mais varia
dos, i cidade apresenta u a ouè •. iMi°fS s °  sul do Paiz- 
asoeo-o movi nentadissimo i J .? ,tera? ü prazer de 
com a presença entre nós s ^ U S

que está soado colocada co-llajeano, que tr balha ir loro-1 ma vitoria de Lajes, quj U3- 
mo uma das mais prosperas | samente, no sentido de bem sim estará projetada m> ro-
do Brasil. difundir as rique/as que

Nestes dias, que antecedem natureza nos dotou.
o grande conclave, 
o profícuo trabalho

;nt no». O sucesso da Xla
•ovo|ção Agro Pecuário, se

nano rural do Brasil, ao !- 
substanci ido no valor altra.s- 

Exp >4-1 tico de nossos lavradores e 
I- criadores

c
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Resubado final das elei 
c 5es c e 3 de Outv bro

I ara a Camara Federal
F.S.D. — ELEITOS:

0 mar Cunha 
Jo quim Ramos 
Atilio Fontana 
Elias Adaime 
Lenoir V. Ferreira

Suplentes
Wilmar Orlando Dias 
Arão Kebello 
ArFtiiiano Ramos 
ETico Muller

P. T. B. — ELEITO:

Doutel de Andrade

Suplentes
José Miranda Ramos 
Rodrigo Lobo 
José Vitorino 
Peri Barreto

U.D.N. -  ELEITOS:

Harold o Carvalho 
Konder Reis 
Irinau Bornhausen 
L. Carneiro Loyola 

Suplente 
Wanderley Junior 
Celso L amos Branco 
Brasilio C. Oliveira 
J ão Bayer Filho 
Waldemar Rupp 
Pelágio Parigot 
Fernando Bastos 
Walmor Borges

4 >.911 
30.791 
29.694 
24.786 
20.116

17.147
16.391
13.780
12.455

28.-17

9.840
9.232
2.721
2.101

39.686
39.174
27.722
15.253

13.746 
12.476 
12.336 
12.072 
10.179 
7.136 
3.911 
1.277

(oaihcria Mondadori
NOIVOS

Ao comprarem suas'
ERIA MONDAD Ç Beu noivado. Mantém
r i m h.% tS p leata8.B ci»a  de conserto» de Joias e

18 s u  » t f f i  b m - t “  - Ctó* p“ “ '-235

Desconhece Ferrari 
articulações sôbre a 

quebra da aliança 
PTB-PSD

O Sr. Fernando Ferrari, li- 
er do P IB  na Câmara Fe

deral, ouvido sôbre os rumo
res de que o Governo e ta- 
r i. disposto a quebr r a a- 
liança do PTB decl.<rou que 
es ava alheio â t.<is a'ticul - 
pões Disse que náo foi in
formado de coisa . lgum* nes
se sentido, nem pelo Pr -i- 
dente Juscelino Kubitschek 
Dem peld direção do seu par
tido.

Seguros

JULINHO
Edifício: MARAJOARA

Io ANDAR

Foi descoberta em tempo, 
pela policia de nossa cidade, 
baseada em informações que 
lhe chegaram as mãos, a 
premeditação de um assassi
nato no qual resultaria víti
ma o sr. Armindo Schmidt, 
capitalista e elemento muito 
conhecido em nossos meios. 
O autor intelectual do crime 
que não chegou a se consu
mar, foi um próprio genro 
seu de nome Aurel Pruteano, 
natural da Rumania, com 32 
anos de idade e de profissão 
agronòmo.
Detenção d > respon 

savel
Após tomar conhecimento 

do fato, o comissário Herci 
lio Cervi, qne atualmente res
ponde pela Delegacia Regio
nal de Polícia, rumou para 
Vacaria e posteriormente pa
ra Passo Fundo em compa
nhia do cabo Acendino Ci- 
priano da Cunha, conseguin
do após várias diligencias e 
investigações nesta última 
eidade gaúcha deter Aurel 
Pruteano, o qual foi ouvido 
pela polícia daquela locali-

Desfazendo Calúnias
É próprio dos falsos caluniar quando a mentira fica des

coberta. É me repugnante ter que abordar o caso do melindro
so acontecimento do dia 13 de outubro, próximo ptssado; mas. 
para desfazer mais umas calúnias, faço o, pedindo a meus a- 
máveis leitores um momento de paciêneia.

‘ Correio do Povo”, dia 30 do próximo passado, publicou 
uma reportagem, baseada na entrevista do ex-Bispo d e M iu i. 
Até aqui não há nada dc mal supondo que não haja nada de 
mal, supondo que não haja na mesma nenhuma mentira

Mas, lá pelas tantas chegou o entrevistado a dizer que o 
padre apóstata Antídio Vargas estaria ainda em perigo de vi, 
da porque um tal de padre Albino Nardelli (que não existe 
pois o que existe é um tal de padre Abílio Maria Narddli. e 
não é preciso ter receio de declinar corretamente o nome, po s 
só os criminosos procuram ocultá-lo. Mas, isso é o fruto de 
afirmar supondo), teria” (com que responsabilidade se afirma 
aquilo que parece?) ‘confirmado diante das Autoridades suas 
afirmações, a seuS fiéis, da sua igreja”, consistindo no seguinte:

‘ que o citado apóstata Antídio Vargas, daqui a três me
ses seria um cadáver', Francarr ente logo que li isso, tive que 
puxar o lenço para abafar o fedor do cadáver (da calunia, 
porém)

Meus amigos, tenho a declarar:
1 Protesto contra tal calúnia
2 — Não tenho fiéis e nem igreja, pois sou apenas um 

membro, modesto embora, do corpo diretivo do Seminário 
Diocesano desta cidade de Lajes.

3 Se não bastar, os fiéis da igreja, onde teria falado 
isso; estão autorizados e mesmo convidados insistentemente a 
se dirigirem á Delegacia, para depor e comprovar o fato.

4 Não mereço a honra que me chamem de profeta, 
pois só quem mesmo queda para tanto, pode vaticinar, preci
samente “tres mêses" antes da morte de um homem, que na
da tenho haver com êle e vice vers .

5 — Torna-se isso mais uma demonstração, que é pró
prio dos falsos, caluniar.

6 — Se preciso seguirá uma declaração do Exmo, Sr. Ma
jor Amintas Melo DD. D degado Regional de Pdícia de Laje$, 
com firma reconhecida e ass nada em Cartório

7 E finalmente se isso bastar, a verdade será resgata
da pelo preço que ela custa; para assim de fato, e em breve, 
(não sei se ‘precisament ” três mêses), “ fazer um cadáver”, 
mas de mentira e da calún a

Lajes 1 de novembro de 1958 
Pe. Abílio Maria Nardelli

dade, prestando todas as de
clarações necessárias para a 
completa elucidação do fato.

Segundo afirmou naquela 
oportunidade, vivia êle e seu 
sôgro em constantes desacor
dos até que foi expulso da 
casa do mesmo no mês em 
julho do corrente ano. Da
quela época para cá, procu
rou um meio de eliminar o 
sr. Armindo Scmhidt até que 
em agosto fez a primeira 
tentativa, sendo porém ma
logrado em suas intenções. 
Finalmente, por indicação de 
terceiros, contratou por du
zentos mil cruzeiros, pagá
veis mediante promissórias, 
o individuo Manoel Pascoal 
Lara para praticar o assassi
nato.
Encontro em Vacaria

Combinado o negócio, JAu- 
rel Pruteado viajou para Flo
rianópolis, adquirindo naque
la capital uma grande quan 
tidade de formicida “Tatú" e 
uma pistola automática de 
calibre 6 35 mm, a qual de
veria ser empregada se por
ventura o veneno falhasse.

Confessa também o agrono- 
mo em referencia que deseja
va matar somente o sogro, 
pois o mesmo costumava to
mar chimarrão de manhã e 
utilizava sempre agua para o 
preparo da bebida a agua do 
poço que já conteria o ve
neno posto por Manoel Pas
coal Lara; morto o sr. Ar
mindo Schmidi, o autor in
telectual do crime que esta
va para ser perpetuado se 
reconciliaria com a fami.iu 
dos mesmo.

Antes de deter Aurel Pru
teano, a polícia local apre- 
nudeu o veneno e a arma 
que deveriam ser en’ prega
dos no crime as quais se en
contravam cm poder de Ma
noel Pascoal Lara depois dó 
encontro comb na lo que te
ve com o seu “ chefe” cm 
Vacaria dia lo do corrente.

Conduzido para Lajes por 
policiais do Rio Grande do 
Sul, Aurel Pruteano encon 
tra-se nesta cidade aguar
dando o pronunciamento Jd i 
justiça.
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—  Direção de OIVEN —

A n i v e r
Fazem anos hoje:

O menino Sergio do filho Sr. 
Jaci Casagrande do comercio 
desta praça; O Sr. Lupercio de 
Oliveira Koeche; a sra. d An- 
tonieta esposa do Sr. Manoel 
Antunes Ramos, criador neste 
Mun cipio; a sra: d. Elza, espo
sa do Sr. Joio Otávio Branco, 
correto func nirio deste jor
nal

No > 0:
A -r 1. 'a esposa do Sub,

s a r i o s
Tte Giovani Forna i; a sra. d. 
Clori. esposa do Sr Luiz Wal- 
trick Filho.

No dia 7:
O sr. Saulo Salustiano Ra

mos; o Sr. Ernesto Lopes, re
sidente em Bocaina do Sul, O 
sr Jairo Luiz Ramos Filho, 
funcionário do Banco do Bra 
sil; o jovem Antonio Celso f i
lho do sr. Francisco Klein.

A todos os aniversariantes 
os nossos cumprimentos.

Meiinos Eivando e 
)<H.y Cr az

Comemoraram os seus ani
versarias natalicios no dia 2 do 
corrente os meninos Eivando 
e Derly Cruz filhos do Sr Ai
res Cruz, Presidente do S. C 
Cruzeiro e de sua esposa d. 
Juçá Cruz.

Ao ensejo desta data, os pe
quenos aniversariantes recep 
cionaram em sua residência, a 
todos os parentes e amiguinhos 
que os foram cumprimentar 
com uma lauta mesa de petis
cos e bebidas.

Enviamos aos aniversariantes 
bem como aos seus pais os 
nossos respeitosos cumprimen
tos.

Sr. Afonso Ribeiro 
Sobrinho

Compieta mais um aniversa
rio natalício no dia de hoje. 
o distinto cidadão r. Afonso 
Ribeiro Sobrinho, teatado fa
zendo.ro neste município e pes 
soa de grande prestigio em 
nossos meios sociais e politicos.

Endereçamos ao Sr Afonso 
Ribeiro Sobrinho, os nossos e- 
fusivos votos de um porvir 
venturoso.

Para o seu album

ßaile de
Foi um dia, já bem longe 

que conheci o mestre da nossa 
geração literária, quando me
nino de colégio, entrei com 
meu pai á livraria Garnier. E- 
ra uma casa velha e escura 
cujo soalho gratado tremia sob 
os pés. A um canto folheava 
livros certo homem de grande 
asp cto a quem o Dr Francis 
co de Castro logo se dirigiu 
com significações de estima. 
Não sabia eu quem era êle, 
mas recordo-me que lhe beijei 
a mão ou porque adivinhasse 
que agradaria à* vontade pa 
terna, ou porque já no mais 
verde dos anos desponte às 
vezes o instinto das grandes 
venerações.

Enterneceu-se com o gesto

trr. Osvaldo Muniz
Transcorre hoje o aniversa 

rio natalício do nosso distinto 
conterrâneo e colaborador Sr. 
Osvaldo Muniz, ex comercian
te e elemento muito benquisto 
no seio da sociedade local.

Enviamos ao festejado ani
versariante os nossos cumpri
mentos por esta data tão feliz, 
junto aos Seus familiares.

Sra. Naura Silva 
Arruda

Por entre o jubilo de seus 
familiares e de seu vasto cir
culo de amizades, vê transcor
rer amanhã o seu aniversario 
natalício, a distinta senhora d. 
Naura Silva Arruda, digna con
sorte do sr Agnelo Arruda Fi
lho. alto funcionário da Agen 
cia local do Banco Inco, e fi
gura destacadissima na socie
dade lajeana.

A prezada aniversariante foi 
á pouco tempo uma grande 
incentivadora de vários festi
vais orfeonicos devido aos seus 
excelentes do*es de soprano, 
merecendo sempre os mais ca
lorosos aplausos nos dificílimos 
numeros de cantos que inter
pretava

A sra d N.ura Silva Ar
ruda, enviamos os nossos pa
rabéns.

máscara
sio de Castro
o sr Machado de Assis Mi
mou-me a face, dizendo me 
que me vira quando ainda eu 
lhe cabia no bolso do casaco. 
Larga conversa conversaram 
os dois amigos. Ao despedir 
se bem me lembra sorria o 
mais velho a dizer.

“ Sim, a vida é um baile de 
máscaras uns vão saindo de 
pois de outros Já me sinto no 
fim do baile”. E repetia, com 
voz meio gaguejada ‘‘a vida é 
um baile de máscaras” . Na 
rua interpelei meu pai sôbre 
que baile era aquele. Respon 
deu-me que eram cousas de 
filósofo. Não ajuizei de certo o 
que fôssem filosofias,'mas nun
ca nas sequencia do encontro 
e duas palavras

CORREIO LAGEANO

Um sucesso o festival da 
Academia de Acordeon 
Mascarenhas de Lajes

H e  dos C itr- 
eiorios n  t i o  I' 

do 'olho
Ao ensejo da passagem do 

Dia do Comerciario, transcor
rido no dia 30 de Outubro pp. 
o Sindicato dos Empregados 
no Comercio de Lajes promo
veu em á noite da ultima sex 
ta feira nos aristocráticos sa
lões do Clube l.° de Julho, o 
baile de coroação da Miss Co
merciario de 1S58, Srta Iolan 
da Rimos, cujo baile transcor
reu animadíssimo, e constituiu- 
se num dos maiores aconteci 
mentos sociais dos últimos tem
pos em nossa cidade. 1

Nesta noite, a Srta Izabel 
Miranda Miss Comerciaria de 
1957 passou a sua sucessora 
de 1958. S ta. Iolanda Ramos, 
a faixa e a coroa da mais bela 
comerciaria.

As danças foram abrilhanta 
das pelo Conjunto Melodico 
Sincopado dirigido pelo Prof. 
Renato Floriani Extendemos os 
nossos parabéns ao Sr. Raul 
dos Santos Fernandes, Presi 
dente do Sindicato dos Empre
gados no Comercio de Lajes, 
pela apresentação deste gran
de festival, que engalanou a 
sociedade princesina na festiva 
noite de 31 de Outubro.

O pensamento do dia
Cada estrela que brilha, é, 

um beijo no ar parado.

(Oscar Lopes)

Vende-se
Por motivo de mudança 

uma area de terra de 1.604 
1 m2, na Zona B, sito nos 
fundos da Oficina Formolo, 
próximo ao Cemiterio.

Tratar com Altino Eduar
do da Silva ou nesta redação.

Na noite da ultima sexta fei
ra, nos salões nobre da Esco
la Normal e Ginásio Vidal Ra
mos, a Academia de Acordeon 
Mascarenhas de Lajes, sob a 
competente direção da Profes
sora Mariana Wagner, realizou 
o seu festival da colação de 
grau dos professorandos de 
1958

A cerimonia publica, contou 
com o comparecimento de um 
grande numero de assistente 
que lotou literalmente todas 
as dependências daquele salão 
de festas.

O Clube 14 de Junho em 
combinação com a Comissão 
dos Festejos da X I Exposição 
Agro Pecuaria, deverá desen
volver nos dias 15, 16 e 17, u 
ma gra ide programação social 
que marcará época nos anais 
eliticos da Princesa da Serra.

Eis como se desenrolarão as 
programações;

Dia 15 Sábado —  Baile 
com a coroação da Rainha da 
X I Exposição Feira Agro Pe
cuaria e entrega das faixas ás 
Princesas

Este baile será abrilhantado

Segundo estatísticas, a pro
dução nicional de veículos 
atingiu, em setembro ultimo, 
5.679 unidaoes, número êste 
ainda não alcançado nos me
ses anteriores.

Até aquele mês, as fábrí-

Receberam os seus diplomas 
de professotando os seguintes 
alunos; Srta. Marlene Arruda 
Srta Ruth. Sell, Srta Noilves 
Aialdi, Srta. Ires Galvani, Srta. 
Onete Silva Srta. Lilian Hoes- 
chel e o Jovem Alceu Lisboa 
Filho, tendo este ultimo sido 
orador dos formandas de 19)8

Nossos parabéns aos novos 
professorandos e em particular 
a sra. d. Mariana YYagn r, que 
muito tem batalhado pela cul
tura musical em nossa Prince
sa da Serra.

pela orquestra JACK BROWN 
o renomado conjunto e que a- 
tua em Miami Beach nos con
cursos de VlisS Universo.

Schow artístico com o cor
po de Ballet da TV Rio e o 
Conjunto de Gaitas de Boca 
de Omar Isar e mais Ruth V 
alentine cantora de cartaz in- 
ternacionnl com prémios de 
beleza e elegancia em Vina Del 
Mar .

Dias 16 e 17 - Grandes sa
raus com o Conjunto Melodico 
Sincopado um dos melhores do 
Sul do Paiz.

\ '

cas nacionais de veiculo? 
lançaram no mercado 40.914 
veículo», asdm discriminados: 
caminhões 21.401,'Jipes lO.llO. 
utilitário* 6.734; e automóveis 
1.669.

Grande programação social 
no Clube de 14 Junho

Produção nacional de veículosI

o melhor,
o mais belo, 

o mais útil
presente a uma dona de c isa

Uma famosa e mun Bícdmente desejada máquina automática 
de lavar roupa

Bendix economal
Comércio de M in e is  joão M m  11.

Rua Mal. Deodoro 30 Tel. 29

Condições especiais de venda com pequena entrada e APENAS
Cr$ 1.631,20 por mês
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Secção literaria
Escritor com Histórias na Barriga

menino de cinco mtolTqu*1eo^umav'83’“ *  frase é dum 
Krico V er esimo narrava pebsoalment» ouvlr 09 contos que 
dio Farr .upilhH, nos i j08 temp >8 de ™.cr°fone da ká- 
a  uma das histórias do autot P«t/rso r 37' Ü- ,! 0 menino
g a Era um ursinh , que em v e z T «  ? „T  Mus'ca " a õarr‘- 
Está claro que jamais o menino n0 li mr̂ rn0dU2"  músico, 
tórias de Veríssimo lhe saissem^ia e«h^^.'Dar que 88 hÍ8 
entre o ursinho e seu criador hnnv« abeça: era natural que 
de . . . «hdominai. houvesse uma certa tdentida-

Ora, o menino, que hoje -em vinte e opí. ™ 
reu há poucos dias no escritório de F.ion 6 v  ^  8’ apare_ 
lhe pedir um autógrafo. EuC0 Ver" " mo P*r«

- O senhor não se lembra de mim? - perguntou
O escntor franziu o cenho. s ou’
-Tenho apuas uma vaga lembrança
O outro sorriu: ‘

aqlí : le raenino <4U“ ia "uv,r o Amigo Ve
lho na Radio 1- rroupilha. . . l*mbr,-s«* agora‘> Sou o que 
disse que o senhor gu.rdavasuas histórias na barriga.
.... ^hra(?arfam-9>1. E o moço contou que agora tinha três 
filhos na a os qoais lia is mesmas histórias do Amigo V«*-

rp vrp h p  " g0ra ° Último ,ivr<’ de Veríssimo,CjCr< i L. c. Bll^rlOS para que o autor o autografasse
A c n - rsa se prol ngou. O escritor explicou que pela 

lógica, ag >ra tmha mais historias a contar, pois com a meia- 
jdade seu ventre aumentará um bocado . . .  O visitante ex
plicou as predileçõ Js dos filhos quaDto às histórias contidas 
r,o livro,

- O mais v~lho gosta das Aventuras do Avião Vermélho 
e da Vida do Elefante Basílio.

O escritor sorria. O outro continuou:
- A mnÍDi prefere Rosamaria no Castelo Encantado. 
Agor, o mais moço tum loucura por Os Très Porquinhos

Pobres -* pelo Oufra Vez os Três Porquinhos.
- E o senhor?
- Ah! Eu continuo goetando mais do Urso Com Música 

Na Barriga.

- Muito obrigado, entfio, pela parte que me toca. 
De-pediram-se com um apêrto de mão e o visitante se

foi levando G E N TE  E BICHOS com um autógrafo e uma 
autocf-ncatura de Veríssimo,

Mario TeixeiraCarrilho
A D V O G A D O  

Escritório Rua Dr. Hercilio Luz n* 372 Te

lefone n. 266

Edital de 
Protestos

CÉLlü BATiSTA DE CAS
TRO, Oficial de Pr-ite8io6 
em Geral da Comarca de 
Laj s, Est.tdo d. S-mta Ca
tarina, na fórma da lei, etc. 
FAZ saber que encntr -se 

em seu Cartório, para ser 
protestada pir falta oe paga
mento, uma Nota P.o.nis-ó 
r:a s/n, vencida em 3 de *e 
vereiro d-* 1958, na impnrtân 
cia de Cr$ 50.000,00 emit ia 
pOo Sr. SIGKRIED GEFFERT 
a-fav« r d«> Sr. Avelino Pego 
rini, e eniossada em branco, 
pelu Credor.

Pelo presente intimo o 
Senhor Sigfreid Geffert, a 
comparecer ena meu Cartório, 
à rua Coronél Córdova, 375, 
ne^ta cidade de Lajes, Esta- 
do de Sania Catarina, a f ir  
de pagar o valor da mesma 
ou dar suas razões de recusa, 
notificando o desde já do 
prole to, caso não compareça 
no praz - legal.
Lajes. 5 de novembro de 1958 
( ) Célio Batista de Castro 

Oficial de Protestos

José Américo deixará a 
vida pública

Comenta-se n >s círculos po
líticos que o ex-governador 
José Américo pretende afas 
tar-se, definitivamente, vi
da pública, passando a dedi-

car-se exclusivamente a lite
ratura, escrevendo livros so
bre assuntos políticos, inclu
sive suas memórias.

O Presidenfe da República 
assinou decreto, na pasta da 
Viação, dando caráter de ur
gência as obrns do Plan 
Quinquenal da Viação, dando 
Caráter de urgêucia às obras 
do Plano Quinquenal das

Obras Rodoviários, conside
rando que as ligações rodo
viárias, pr. vistas naquele 
Plano, atendem entre outros 
fatores do relevância, a im
perativos econômiro-social e 
de segurança naci- n 1.

Comissão de inquérito para 
apurar pauperrismo no 

Nordeste
O Deputado Fernando Fer

rari, PTB, está colhendo 'as
sinaturas para o projeto de 
sua autoria, no sentido de ser

constituída uma Comissão de 
Inquérito para apurar as cau- 
-as do pauperrismo no norte 
e Nordeste do Pais.

Vários parlamentares das 
oposições maranhenses de
verão ocupar a tribuna da 
Câmara Federal para denun
ciar o que consideram verda
deira maratona de fraude e- 
leitoml, ocorrida mquele Es
tado, em 3 de outubro próxi
mo passado.

Pretendem ainda aquêles 
políticos facalizar responsa 
bilidades de juizes e repre
sentantes da Justiça Eleitoral 
que acusam de coniv-ntes na 
nipulaçáo de resultados dío 
indicadores da verdade das 
urnas.

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

Escritório Técnico Comercial
Rua Felipe Schmidt n, 52 — Sala 4 

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

Florianópolis Santa Catarina

« »
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 E^T^DO

C o m p r e  q u a l i d a d e
A PREÇO
comprando

JUSTO . . .

R E N N E R
a boa roupa ponto por ponto

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

QUALIDADE E DISTINÇÃO

fa

_  o rM M t i - DisDÕe ainda, de variado sortimento de camisas sports, calças sports, calça 
Casa R E N iN i  K ’ dos, chapéus.

RENNER “ veste °  cavalheiro dos pés à cabeça com °  máximo de qualidade e distinção!

J£ 3 i
'Æc ± û
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0 tico -
Intercalando matéria 

de leitura agradavel, que 
distrai e prende a aten
ção do leitor infantil, “ O 
TICO-TICU” , que agora 
retornou ao formato an
tigo e aparece totalmen
te colorido, está ofere
cendo às professoras uma 
excelente colaboração 
para seus trabalhos es
colares, como: No Mundo

Coordenação 
Ha Operação 

Prestigio
O Presidente Jusceüno 

Kubitschek encarregou os 
deputados Armando F leão, 
lider da Maioria, e Oliveira 
Brito para coordenar a cha
mada «Operação Prestigio», 
que c noste em articular oe 
dirigentes dss Seções Esta
duais .lo PSD para reuniões 
com lí leres de banca las.

Os dois parla nentares e 
mais o ár. EtelvOo Lins ti
veram, ontem, à noite, uma 
conversa prévia com o Che
fe da Naçã >, para fixação 
dos pontos de vism que se
rão discutidos sôbre o as
sunto.

Reforma Ministeri
al á Vista

Comenta-se nos circulos pa- 
laciauos que o Presidente da 
República estaria disposto a 
substituir os Ministros da Edu
cação Justiça e Viação, co
roo resultados das demarches 
que vem realizando os lide
res do PSD.

Adiauta-se, por outro lado. 
que o Sr. Cirilo Júnior seria 
conte nplado com uma dele- 
geção em Genebra, ao passo 
que o Almirante Lúcio Meira 
ocuparia a Embaixada de 
Brasil en  Washington, em 
substituição ao Sr. Amaral 
Peixoto, que regressará ao 
Pais no »roximo mes de de
zembro.

Quanto ao Sr. Clovis Sal
gado, nada se comentou até 
agora.

tico de Outubro Fogueie Brasileiro com 
o Gato no Bojo

dos Conhecimentos (O 
Sentido do Ouvido). Na
ções Americanas 3a. pá 
gina focalizando o Bra
sil, Noções de Botanica, 
em original feitio, para 
destacar e colar num á l
bum. Meu Brasil (focali
zando agora o Estado 
do Ceará atual, com Ma
pa e dados preciosos 
sôbre aquela unidade da 
Federação), mais um es-

Siga o símbolo de 
valor!
Peças e Acessó
rios «FORD» legí
timos.

tudo sôbre os minerais 
tratando sôbre o Bário, 
páginas sôbre Santos 
Dumont e a semana da 
asa, Cristovão Colombo 
e o descobrimento da 
América, etc

O suplemento Ciran- 
dinha, duas páginas pa
ra meninas, muito bom. 
Uma comédia engraçada 
“ Festa Gorda” , para me
ninos e meninas, alem 
de inúmeras outras atra
ções. Uma novidade, o 
suplemento o Teleco-tico, 
provoca boas risadas.

Permanece, assim “ O 
TICO-TIuO’ como a re
vista de agrado de me
ninos, meninas, pais e 
professores, pois a êstes 
muitos auxilia.

O Exército Brasileiro 
acaba de anunciar o lan
çamento de um foguete 
soda, à 120 quilômetros 
de altura à ionesfera, 
levando no seu bojo um 
gato. O dia e a hora do 
lançamento ainda estão 
dependendo de observa
ções do Observatório Na
cional, pois todos os cui
dados serão tomados 
para evitar que o projé-

------- — ------- ----
povoada.

Os cálculos serão fei
tos para que o retorno 
se dê ao longo de Cabo 
Frio. Com o lançamento 
dêsse foguete, o Brasil 
se colocará na Jposição 
de pioneiro da América 
do Sul e abrirá caminho 
para futuras tentativas 
de lançamento de saté
lites artificiais.

Seria lançada em maio a candidatura do

General Lott

Um porta-voz cio MiDÍstério 
da Gueira anunciou com re
servas, que a candidatura do 
General Lott à Presidência 
da Repúbli3a, nas próximas

eleições, seria lançada ém 
maio ptóxim ■, «mesmo à sua 
repelia» e apesar d« tôdas âs 
declarações do chefe do Exér
cito Brasileiro.

MODELO
LP-321

DIESEL

Líder absoluto em economia 1
Baixo consumo de combustível e fácil 
manutenção fazem dim inuir dràstica- 
mente tôdas as despesas do Mercedes- 
Benz LP-321. Seu motor Diesel é aper
feiçoado e mais seguro. O  novo 
LP-321 fo i 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
l i :  técnica alemã em caminhões brasileirosI

É  O NOVO LÍDER M S  ESTRADAS BRASILEIRAS!
I i l l r t i  de
conforto e «ogaronçeI

( í )  M o to r Diesel OM321. <Je 120 HP(SAE), 
com sistema de combustão por antecâ
mara de alim entação contínua.

(D Câm bio de 5 marchos, totalmente sin
cronizado. M ois fó rço  no arranque •  
m aior capacidade nos subidas.

®  Cabine com n o /o  desenho: tão confor- 
tdvel como um corro de passeio I Prssul 
am pla janela traseiro, cJnzelrc, perto» 
luvos com tampa, gor^hoe cafride. e tc

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ DO BRASIS. S.A. ,
IABRICANTE DO D  CAMINHÃO BRASILEIRO PARA AS ESTRADAS BRASILEIRASl *

C O N C E S S I O N Á R I O  A U T O R I Z A D O ,

MERCANTIL DELLA ROCCA
Rua Manoel Thiago de Castro 516

BROERING S. A.
—  Fone 253

Santa Catarina

dt
•i
:i

LAJES
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Esport i  V
— , . Direção de SILVEIRA JUNIOR

Numinense e Palmeiras
empataram por 3 á 3

Teve prosseguimento saba- 
bo á tarde no Velho Estidio 
d? Copacabana, o certame da 
2* Divisão com a realização 
de duas partidas.

No primeiro encontro o 
Palmeiras e o Fluminense 
empataram por 3 á 3, após 
estar o Alvi verde inferiori
zado no marcador por 3 á 1 

No match de fundo da ro
dada o Cruzeiro arrazou im- 
piedosamente »Flamengo por 
6 á 1, marcador a primeira 
vista dos mais surprendentes,

mas levando em conta a sen 
siÇão queda do Flamengo 
neste campeonato, o marca
dor foi dos mais justos para 
o estrelado.

Apos estes resultados, a 
classificação dos clubep dis 
putantes passou a ser a se
guinte:

Fluminense 
Atlético e Popular 
Cruzeiro 
Palmeiras 
FlameDgo

4 PP
5 pp
7 pp
8 pp
9 pp

Wilma Machado Carrilho
—  M E D I C A  —

De Senhoras e Crianças 
Edifício Armando Ramos lo  pavimento 

RUA CEL. CORDOVA 

Telefone Residência 288

A próxima rolada const« 
rá dos seguintes jogos: Cru
zeiro x Atlético e Flamen
go x Popular.

0 Lider do PTB e o 
Imposto de Renda
O Deputado Fernando Fer

rari falando à imprensa de- 
laroú que o fato do Jistrit 

Federal arrecad .r mais im
posto de renda do que São 
Paulo demonstra haver gran
de evasão do citado imposto 
no estado bandeirante exigin
do providencia* enérgi s e 
eficazes do govêrno estadual 
e do govérno federal princi 
palmente no que se refere ;.o 
aparèlho arrecadador que de
ve ser melhorado e aperfei
çoado. Relativamente a res
peito da possivel admoesta
ção feita pelo Presidente da 
República à ação do bloc<> 
majoritário declarou que a 
maioria deve solidariedade 
politica e administrativa ao 
chefe do governo, mas nuDca 
submissão iocondiciODal.

JC/fOS c£///gg/sr?oQ

A s m áquinas de escrever Siemag possuem: 

v' regu lador de toque 
v  régua de m arginadores 

ajuste de fita  em 4 posições 
v  pro teção de tipos 
^  apô io  de papel
v  inserção regulável e autom atica do papel 
v  lib e rta d o r de tipos 
v ' mesa r papel 
v' es tru tu ra  blindada m onobloco

<9o /7/?GÇ& C//T&

Porque dura mais1 
Porque custa mein 1 
P m: ip trabalha m or!

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS: 
«Qraanizacáo Hélio Lida.»"

RUA CORONEL CORDOVA 108 -  Caixa Postal 35 -  LAJES, S.C.

Gotas Incomodativas
Escreve: NEGRÃO

O quadro do Flamengo es
tá tão ruim, que a continuar 
assim será o lauterninha da 
2a Divisão. A vergonhosa 
goleada de 6 á 1 contra o 
Cruzeiro então foi um i cala
midade

X X X
Segundo consta o quaoro 

do Atlético atravessa uma 
serie :rise administrativa, o 
que aconteceu . , .

X  X  X

Segundo apuramos o Lam
bança está guardando o mais 
completo sigilo, sobre um as
sunto que vai ser uma bom
ba no futebol, f vamos aguar- 
lar. . Nós por exemplo já sa
bemos tudo.

x x x
Há um sujeito metido a ser 

cronista esportivo, que está 
enchendo tnnto, mas tanto, 
que daqui á alguns dias êle 
vai estourar. Nuaca vi bicho 
mais gordo.

X X X

Um alerta a turminha. que 
ajuda um fulano a faz^r po
lemicas esportivas estamos 
anciados para saber a cara 
dêles.

X X X

E por falar em segundos ou 
terceiros, estamos intensifi
cando uma grande sindicân
cia para apurarmos os nomes 
dos ditos cujos, afim de las

carmos uma bordoadas em 
cima dos bicho*.

X X X
Estes^gundos ou terceiros, 

por certo estão com medo de 
aparecer, e empurfam o a- 
bacaxi para cima de um cer
to coitado cronista esportivo, 
que por sinal está bastante 
estropiado e acabrunhado em 
receber tantas marteladas do 
Ex-Presidente da LSD.

X X X

Por favor estes segundos 
ou terceiros, que apareçam 
de uma vez, saiam detráz das 
cortina», afim de darmos uma 
oportunidade ao Gorduchão 
do Jornal de Lajes, tirar 
umas ferias das lides jorna
lísticas.

X X X

O Biglo do Jornal de La
jes, anda tão azarado, que 
segundo consta, achcu de in
comodar o ex Presidente da 
LSD, e agora está r cebendo 
cada marretada que até dá 
dó. Se eu fosse êle jdesi-tiría 
de escrever tamanhas asnei
ras em seu jornal.

X X X

Um recado ao A.M., rabit- 
cadcr esportivo do Jornal de 
Lsjes; O repertório do ex Pre
sidente ainda o espera, va
mos se virar, «fim de não re
ceber t .ntas martei das.

Dramático telegrama acaba 
de receber o "Presidente da 
Rapública, do sr. Pedro Qon- 
im, g vern;>dor da Par dba, 
xoo do, em têrm s categó 

r cos, a grave situação em 
qu- se enco tra aquele Esta
do, em virtude do recru es 
cimento do flagelo da sèe .

Na su < mensagem, o g -

vemante paraibano prevê ti
na cri-e de fome aguda de 
milhões de nordestinos des
validos, “ se a energia e a vi
são administrativa do chefe 
ta Nação não impulsionarem 
n lUtro sentido as medidas 
contra a calamidade que as- 
a da o Nordestino e em parti
cular a Paraíba’’.

Concretizada a negociação 
entre o Brasil e a Russia

Falando à imprensa o Sr. 
Início Tosta Filho di e:or da 
Cacex, confirmou que o go
vêrno brasilei o vem de fe
char negócio com a (Jnifto 
Sevié Ica p >ra a troca de 
sessenta milhões de tonela
das de petróleo russo por 10 
mil s r s de cacnu brasileiro.

Segundo adiantou o Sr. Tos
ta Filho, a operaçao será fei
ta diretamente com a Rússia

e sem interferência de quais
quer intermediários, sendo a 
mesma de caráter experi
mental.

Por outro lado, fontes lega
das ao Cstete admitem que 
essa primeira transação po
deria abrir caminho a outra 
maior, quando seria trocado 
cacau, por 450 mil toneladas 
de ól:o russo.



Supris oMpiório pira os M iá r e s  t a p p t e
Projeto de lei apresentado pelo deputado Lutero Vargas — PaÍ3es 

adiantados já adotaram essa instituição

Constitui preocupação de 
qualquer trabalhador, assim 
como de suas entidades de 
classe, a possibilidade do de
semprego, permanente amea
ça que paira sôbre 
suas atividades profissionais, 
seja por qual motivo fôr, te
rá de empreender um esfor
ço enorme para conseguir 
uma nova colocação. E nes
sas condições existem milha
res que mourejam ao redor 
das fábricas, de qualquer lo
cal de trabalho, em busca 
de uma oportunidade para 
trabalhar.

Um projeto de lei (4.684— 
58) de autoria do sr. Lutero 
Vargas apresentado à Càma

ra dos Deputados propõe-se 
a criar condições para que 
o trabalhador desempregado 
tenha um mínimo de possi
bilidade para manter se du
rante um certo periodo até 
encontrar um novo emprêgo.

Diz o sr. Lutero Vargas, na 
justificativa que apresentou 
junto com o projeto:

«Sem negar à Legislação 
Trabalhista Brasileira seu 
alto espirito de justiça so
cial a sua preocupação em 
defender o trabalhador não 
apenas no tocante aos seus 
direitos mas embora com o 
mesmo espirito de solidarie
dade econômica, procurou o 
Legislador ampliá-la fazendo
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TAVINHOí Rei do Radio 
da Região Serrana

Intensa campanha tem desenvolvido a Radio Clube de 
Lajes, durante oito anos consecutivos, em pról do Natal da 
Criança Pobre. Inicialmente usando <r sistema de rifas, 
bingos e outras modalidades de angariar dinheiro, depois 
lançando o concurso para a Rainha do Radio da Região 
Serrana, seguido durante êste ano da eleição do Rei do 
Radio, a ZYW 3, sob a direção da figura dinâmica do sr. 
Carlos Jofre Amaral, tem prestado inestimáveis serviços ás 
crianças pobres de nossa terra, ampliando suas atividades 
de carater nitidamente filantrópico a outros setores.

Iniciado em principio de 
agosto do corrente ano, o 
concurso para Rei do Ra
dio da Região Serrana me
receu, desae o começo, a 
inteira aprovação e o mais 
integral apuio da popula- 

o laieana e de outros 
uiicípios vizinhos como 

ao Joaquim, Curitibanos. 
Campos Novos, Joaçaba 
n rval do Oeste e outroí 
perfazendo um total <1e 
quasi duzentos mil cru
zeiros.

Contando como candida
tos Alceu Rogério, Cris- 
tiano de Abreu, Alfredo 
Sardà, Hugo Coelho, Tito 
Oliveira, Alurino Vieira, e 
o popular e festejado Ta- 
vihho, artista exclusivo da 
Radio Clube de Lajes, foi 
eleito o mesmo com 92 

mil votos, levando 30.118 votos de vantagem sobre o seu 
principal adversário.

Justa, justíssima foi a escolha de Tavinho para Rei 
do Radio da Região Serrana. Militando há quasi dez anos 
na Radio Clube, onde desenvolve grandes atividades, o 
festejado componente d i trio Tavinho, Maneca e Souzinha 
reune todas as qualidades indispensáveis para usar o títu
lo de Rei do Radio. Fora de suas íucções na ZYW-3, on
de mantém diariamente vários programas, Távora Tigre, 
seu nome verdadeiro, é professor da Academia de Violão 
e diretor-gerente da revista O Acordeonista, lançada há 
pouco tempo e que tem obtido grande sucesso.

A coroação do Rei do Radio da Região Serrana vai 
ser efetuada em fins do mês corrente, contando com a 
presença do Comendador Biguá e das Irmãs Galvão, ar
tista de destaque da Radio Bandeirante, de São Paulo alem 
de outros radialistas de Lajes e de Santa Catarina numa 
pomposa cerimonia que serão oferecidas ao povo de nossa 
terra.

Ao Tavinho, pois, os cumprimentos do CORREIO LA 
GEANO por mais essa vitória alcançada e votos de um 
feliz reinado.

objeto da presente Lei a si
tuação de desemprêgo que, 
muitas vezes, atinge ao as
salariado. Em verdade, as 
Leis Brasileiras que tratam 
da seguridade social e da 
proteção ao homem de tra
balho são omissas em rerên- 
cia aos meios com os quais 
possa contar o empregado 
desde que se verifique uma 
suspensão em suas ativida
des profissionais. Não se po
derá de forma alguma, ar
gumentar que o pagamento 
da indenização devida pe
lo tempo de trabalho —  se 
constitue uma forma do ope
rário manter-se enquanto 
procura uma outra coloca
ção. Pelo contrário: os prin
cípios modernos do direito 
trabalhista dão à indeniza
ção o sentido de uma com
pensação pelo tempo des
pendido pelo trabalhador em 
beneficio do patrão contri
buído para o seu enriqueci 
mento e para a manutenção 
da emprêsa. Assim, não se 
pode confundir indenização 
com seguro de desemprêgo. 
A finalidade dêste último, 
objeto desta lei, é, segundo 
já afirmaram, proporcionar 
ao assalariado sem des
gaste do pequeno capital 
que se constitue sua indeni
zação —  meios para susten- 
tar-se e a sua família en
quanto busca novo emprêgo.

Trata-se de matéria nova 
no direito trabalhista brasi
leiro, embora o instituto do 
seguro do desemprêgo já 
tenha sido adotado em ou
tros países com pleno êxito 
e cumprindo cabalmente suas 
finalidades. A  Inglaterra, pais 
rico em experiência social e 
trabalhista e que guarda as 
melhores tradições da livre 
iniciativa ao dado de um sa
dio e avançado socialismo, 
incorporou-o ao seu direito 
trabalhista, pelo «National 
Insurance Act», em 1P46, e 
desde essa época o Seguro 
contra o desemprêgo — em 
bases diferentes dos propos
tos neste projeto de lei, em
bora com o mesmo espirito 
se constituiu um dos fatores 
mais importantes para o e- 
quilibrio entre o capital e o 
trabalho ao mesmo tempo 
que veio dar assalariado uma 
se 'iirauça altamente benéfi
ca face à inquietação dos 
dias tumultuosos que o mun
do atravessa. E o trabalha
dor brasileiro, nossa maio, 
riqueza e nossa maior espe 
rança para o desenvolvímeu 
to e emancipação econômica 
Jêste. País, não poderá fi
car ao desabrigo, enquanto 
seus irmãos de outras pátrias 
já têm o seguro no desem 
prêgo como uma de suas 
mais importantes conquistas».

Pará e Mato Grosso 
já teriam candidatas

Comenta-se nos ba^tídO' es 
olíticos que p lo menos d >is 
en&dores já srii.m  caudiçõ- 

e a sucessão n s sens res
pectivos Estados. Tr ta-se dos 
r̂s. Lameiia Bitencourte Fe 

linto Muller, apontado« corno 
fortes aos govêrno*, resoec- 
tivamente, do Pará e de Mato 
Grosso.

XI Exposição de Lages
Para facilitar os trabalhos do grande cer 

tame, que será iniciado no próximo dia 15, 
foram organizadas as seguintes comissões:

De Honra - Srs. Prefeito Mu
nicipal, Bispo Diocesano, Pre
sidente da Câmara dos V e 
readores, Juizes de Direito 
da I a e 2a Varas, Comandan 
te do 2° Btl. Rodoviário, Se
cretário da Agricultura, Di
retores da Produção Animal, 
Vegetal e de Serviços Espe
ciais, Inspetores Chefes da 
Defesa Sanitária Animal e 
Vegetal. Inspetor Regional do 
Fomento Agrícola, Presiden
te da Faresc e Tito Bianchi- 
ni.

De Propaganda - Srs. Dr. 
Acácio Arruda, Dr. Indalécio 
Arruda, Teófilo Matos, Dire
tores do Rádio C ljbe e da 
Rádio Diário da Manhã, Di
retores do Jornal Catarinen
se, do Jornal de Lajes, do 
Correio Lageano, da Voz do 
Povo e d’0  Planalto.

De Recepção às Autorida 
des • Srs. César V. da Costa, 
Walter Hoeschl, Prefeito Mu
nicipal.
Presidente da Câmara de V e
readores, Com. do 2° Btl. Ro
doviário, Bispo Discesano, 
Juizes de Direito da I a e 2a 
Varas, Henrique Ramos Jor. 
Dr. José Bottini, Osmar Go
mes, Agnelo Arruda, Mário 
Cruzeiro e Elen Neder

Da Construção do Parque - 
Srs Dr. Assis Camargo, Ca
pitão Raul Rufino Freire, Dr. 
Arnaldo M. de Matos, Dr. 
Milciades Sá Freire de Sou
za, José M. Arruda Ramos e 
Floriano Lopes da Silva.

De Regulamento, Inscrição 
e Auxiliar de Julgamento - 
Srs. Dr. Afonso M. Ribeiro, 
César V da Costa, Dr. Cio 
vis Ribeiro, Emiliano R Bran
co, Paulo Ramos e Raul C. 
Arruda. '

Da Seção de Bovinos - A: 
Galpão e Desfile - Srs. Dr. 
Afonso M. Ribeiro, N. Clovis 
Costa, Emiliano R. Branco, 
Henrique José Ramos;

B: Pêso - Srs. Dr. Acácio 
Arruda Ivo Bianchini, Anto- 
nio Lisboa e Dercílio W. Ca
margo.

C: Mangueiras - Srs. Evilá-

sio Arruda, Hory Ribeira 
João X. de Oliveira.

Da Seção de Equinos - Srs. 
Ulisses Andrade, Renato Ra
mos Orlando Chaves e Plí
nio Schmidt.

Da Seção de Ovinos - Srs. 
Janí Ramos, Rudiar Muniz, 
Hélios M. Cesar e Ulisses 
Andrade.

Da Seção de caninos - Srs. 
Jaime Arruda Ramos, Ar
mando Ramos e Mario Luce- 
ne

De Avicultura - Floriano L. 
da Silva, Osvaldo Husadel 
Lotar Andrade e Joani \ o i.

Da Seção de Aves Orna
mentais - Srs. Frei Ar elino 
Barbosa, Bernardino Ge\ aerd 
Rodolfo Costa e Edgar Fis
cher.

De Veterinário Srs. Drs. 
Alberte Santos e Belisárip 
Ramos Neto.

Do Concurso Leiteiro Srs. 
Dr Arnaldo M. de Matos, N. 
Clovis Costa, Janí Wolff, Ma
uro Nerbas, Walter Hoeschl 
e Pedro Figueiredo.

De Agricultura - Srs. Dr 
Nestor Kotchergenko, Dr 
Claudio Miranda, Dr. Assfs 
Camargo, Dr. Alfredo Gomes, 
Dr. Yukio Otaki; Dr Domin
gos Valente Jor Dr. Dimas 
Waltrick, Ubirajara Costa. A- 
nastácio Mota Herculano P. 
Anjos e Higino Andreazzi.

De Finanças - Srs Dr Cló- 
vis Ribeiro, João Marquetti e 
Paulo Ramos

De Bilheteria - Srs, Ari Cos
ta Avila, Hildebrando Reis e 
Plinio Schmidt.

De Trânsito - Sr Plátano 
Lenzi.

Comissariado - Diretoria da 
Associaçõo Rural e Srs. Dr. 
Milciade Sá Freire de Sousa, 
Dr. Arnaldo M. de Matos, Jo- 
ffre Amaral e Dr. Helio R. 
Vieira.

De Flores e Plantas Orna
mentais D. Eutalia Andrade 
Arruda e D. Alvina Sell.

De Trabalhos Manuais Com
potas e Conservas - D. Nina 
Zalewski e Senhorita Miriam 
Bittencourt.

O Brasil negociará cafi 
com China a Comunista

Come it -s n s meios fi
nanceiros que a 1 hina Comu
nista acaba de pro,»or ao 
BraGl a compra de excedeu 
tés da nossa produção d 
cafe. numa operação que s- 
ria iniciada com o emb rqu- 
de 500 000 6acas de qu lquer

tipo d" p oduto, para paga
mento à v i•>t ., em libras es
terlina.«.

É easa ova iniciativa do 
bluco da « C n itia a  > >e h**rra>, 
v isand  > mai>>r in te rcâm b io  
c o m e rc ia l com  o no.»s P»í*-

Juscdino Kubstcheck visita
rá Campinas Grande

O presidente da Repunlica 
deverá viajar para a cidade 
paraibana de Campina Gr >n- 
de. no próximo dia 8 onde 
presidirá a cerimônia de j-

nauguração d i adutora de á- 
gua, que representa beneficio 
doa maiores à população da
quela localidade.


