
Joâo
nomeou mais 23 Cardeais

0 Papa Joao XXIII nomeou 
na ultima segunda feira dia 
17 mais 23 novos cardeaS 
da Igreja Católica Romana 
totalizando assim a 75 0 nu-

cro p Tec e81as *̂cos do Sa-|anos, representam nove pai-1 uruguaio, um da Grã Bre- 
q j • ze? e *reze sao italianos, tanha, um espanhol, um ar

j j  H ovos cardeais cujas dois norteamericanos, dois gentino e um alemão.
oscilam entre 45 á 79 franceses, um mexicano, um O México e o Uruguai, pe

la primeira vez na historia 
da Igreja, foram contempla
dos com a nomeação de 
cardeais.

Um sucesso a X Ia Exposição Auro-Pecuaria
Contando com a presença 

do Secretario da Agricultu
ra, Dr. Celso Ivan Costa que 
representava o Sr. Governa 
dor do Estado e de altas au
toridades locais, foi inaugu
rado em a tarde do último 
sábado no recinto da Esco
la Agrícola Caetano Costa, a 
XIa Exposição Agro Pecuá
ria de Lajes, conclave rea
lizado em nossa cidade de 
dois em dois anos.

As festividades deste ano 
lograram um sucesso abso
luto, quer no sentido de or
ganização, quer no sentido 
das amostras, enfim a XIa 
Exposição foi uma festa que 
agradou a todos os habitan
tes e também aos inúmeros 
turistas que nos visitaram 
por ocasião daqueles feste
jos.

Lajes, deu mostras de sua 
grande potencialidade e po
demos nos considerar hoje 
um município dos mais pro
gressistas do Brasil, haja

visto a opinião de diversos | comercio, trabalhos manuais 
visitantes, que nos opinaram etc. demonstrando a todos 
como uma terra, onde o pro-1 que nos visitaram que em 
gresso caminha a olhos vis-1 Lajes, a dádiva da naturesa
tos.

Expusemos exposições de 
bovinos, equinos, 
aves, cães, flores,

suínos.
industria,

nos tem sido fértil.

Cerca de 60 mil pessoas, 
transpuzeram os bureaux da 
XIa Exposição para presen-

Faleceu
grafco

Faleceu no último sábado 
em Madrid, o conhecido ator 
cinematográfico T y r o n e  
Power, natural da cidade de 
Filadélfia nos EEUU, e con
tava a idade de 44 anos de 
idade.

Tyrone Power, faleceu 
quando filmava um trecho 
da película «Salomão e a 
Rainha de Sabá», cuja filma
gem era avaliada em seis

o ator cinemato- 
Tyrone Power

milhões de dólares.
A morte do conhecido ator 

cinematográfico foi muito 
sentida em todo o mundo, 
principalmente no sexo fe
minino, onde Tyrone era 
muito admirado.

A película em questão se
rá refilmada desta feita com 
a participação de Yul Bryner, 
que substituirá o extinto ar
tista em seu papel.

ciar o nosso máximo concla
ve, durante os 3 dias de a- 
mostras.

Na parte social, a XIa Ex
posição alcançou grande 
destaque com as soirees 
realizadas no Clubes 14 de 
Junho e 1° de Julho, sendo 
que no primeiro Clube foi 
c o r o a d a  solenemente a 
Rainha da Exposição Srta. 
Neiva Bianchini e enfaixada 
as Princesas Srtas. Maria 
Aparecida Sampaio, Maria 
Lucia Veiera, Carminha Sou
to Maior e Ena Krebs. Estes 
bailes foram abrilhantados

pelas orquestias de Jack 
Brown de Miami Beach e 
Cincinato Zabalia de Porto 
Alegre, o que nos causaram 
as mais lisongeiras das im
pressões

Atravez destas colunas de
sejamos cumprimentar efusi
vamente a diretoria da As
sociação Rural de Lajes, na 
pessoa de seu Presidente Sr. 
Cesar Vieira da Costa pela 
organização impar que em
preenderam a "XIa Exposição, 
cuja apresentação nos veio 
colocar na vanguarda dos 
municípios catarinenses.

Meneghetti vai se trans
ferir para o nordeste

Podemos informar que o imo providenciar medidas que 
Ministro M á r i o  Mene- ) venham a amparar aqueles 
ghetti está mesmo disposto a trabalhadores.
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Na Justiça o inquérito do incêndio 
da Igreja Católica Brasileira

Após diversas investigações 
foi concluído o inquérito po
licial a respeito do incêndio 
criminoso da Igreja Católica 
Apostólica Brasileira, prati-

cado há alguns dias atraz.
Tão logo foi encerrado o 

documento, que contém um 
grande número de páginas 
relatando o acontecimento,

o depoimento dos implicados 
no caso e das testemunhas, 
o mesmo foi remetido à Jus
tiça para o competente an
damento legal da questão.

o MíDisiPQ na man
assume a pasta o chefe doestado maior

O ALMIRANTE Matoso Mata 
ministro da Marinha, partiu 
sabado para os EstadosUnidos 
atendendo a um convite do al
mirante Arleigh'Buake, che- 
fe das Operações Navais da 
Marinha dos Estados Unidos. 
O almirante Matoso Maia Je-

variajem sua companhia a seu 
secretário militar, comandan
te Landsmann Ramos, o co
mandante Henrique Sabóir, e 
seu ajudante de ordens,ß  ca
pitão-tenente José Carlos Ur- 
rutigarai.

O ministro, viajou em avião 
especial da Marinha dos Es
tados Unidos.

A pasta foi transmitida in
terinamente ao chefe do Es
tado-Maior da Argentina, al
mirante Jorge da Silva Leite.

transferir-se para o sertão 
brasileiro, juntamente com 
seus auxiliares de gabinete, 
a fim de ver de perto os pro
blemas do Nordeste e tomar 
conhecimento da situação dos 
homens do campo, bem co-

Sabe-se que o lugar esco
lhido para sede provisória do 
Ministério da Agricultura se
rá o campo experimental de 
Cruzeta, no Rio Grande do 
Narte, onde existe um labo
ratório de fibra e açudes.

Comenta se nos círculos po
líticos de S. Paulo que estaria 
havendo um desentendimento 
entre o Governador Jânio Qua
dros e o Sr. Carvalho Pinto, 
recém-eleito para aquele pos
to.

Adianta-se que o desenten
dimento entre os dois politi 
cos reside em três pontos: a 
aprovação da proposta orça
mentária, o aumento dos |ven 
cimentos dos servidores públi-

cos estaduais e o aumento do 
imposto de vendas e consigna
ções. A principal divergência 
seria em tôrno da cobertura 
da despesa com o aumento do 
funcionalismo. O atual gover
nador bandeirante teria suge
rido não se votasse o Orça
mento. tendo o Sr Carvalho 
Pinto ^divergido da proposta, 
como também outra sugestão 
se fizesse para o corte de 
obras, constante do plano or
çamentário.

Joalheria Mondador:
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 urna completa oficina de consertos de joias e
elógios.

Praça Jofto Costa (Edifício Dr. Acaciol — Caixa Postal, 235 
Lajes — Santa Catarina
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BAILES
— Direção de OIVEN —

ANIVERSÁRIOS
Fazem anos hoje:

O Sr. João Euclides Mota, 
residente em Cerro Negro; a 
sra. d. Candida, esposa do 
sr. Augelo Palhano de Olivei
ra.

No dia 20:
A srta. Marlene, filha do sr. 

Fulvio Pinto; a sra. d. Isaura 
Souza, esposa do sr. Antonio 
F. Souza; o sr. João Luiz Ro
sa.

No dia 21:
A sra. d. Maria de Oliveira, 

esposa do sr. Euclides Gran- 
zoto, residente em Anita Ga- 
nbaldi: o sr. Darci Og Mu
niz, fuQcionario da Agencia 
local do I API.

A todos os aniversariantes 
os nossos cumprimentos.

Srta. Edair Santana 
de Liz

Aniversariou na ulti na se
gunda feira dia 17, a simpáti
ca Srta. Edair Santana de 
Liz, dileta filha do Sr. Eurico 
de Liz e de sua exma. espo
sa d. Donzilia Santana de 
Liz.

Ao ensejo desta data, a fe 
liz aniversariante recepcio
nou no ultimo sabido em 
sua residen i* a to las as 
prsaoas de suas relações com 
uma alegre festinha que per
durou até altas horas da noi
te.

Enviamos a Srta. Edair

Santana de Liz, os nos o 
votos de muitas feliclriaue-.

Srta. Ita Regina

Festejou ontem o *etr ani- 
sario natalício, a disti ta *t- 
ahorita Ita Regina, dileta fi 
h.i do Sr. e Sra. Juvelino 

Teles, esforçado esctivão em 
Correia Pinto e pessoas mui 
to relacionadas naquela locn 
lidade.

Cumprimentamos a Ita Re
gina. desejando votos de mui
tas- felicidades.

:>r. Euclides Granzotto
Festejará o seu aniversario 

na alicio no proximo dia 21 
sr. Euclides Granzotto, pres- 

gioso prócer politico no dis- 
rito de Anita Garibaldi e 

pessoa bastante benquista em 
o o* meios.

O Sr. Euclides Granzotto já 
teve oportunidade de presidir 

• amara Municipal e mais 
arde assumiu a Prefeitura 

Municipal, tendo se desincu- 
bido nestes altos postos mu
nicipais, com toda a eficiência 
que lhe é peculiar.

Enviamos através destas 
inhas ao Sr. Euclides Gran

zotto os nossos votos de pro
fícuas felicidades.

Um Espetáculo o Baile 
do Clube 14 de Junho

Dentro dos festejos da XIa 
Exposição Agro Pecuária, o 
Clube 14 de Ju*h ». realizou 
em a n >ite do últ mo sábado 
um dos mais sumuosos bai
les, qu^a nossa s >ciedade já 
egistrou.

Ricamente ornamentado, e 
contando com uma seleta as
sistência, totalmente lotado,
> Clube 14 de ju >ho reviveu 
s áureos tempos, com uma 

-. dreé onde prev desceu a ar- 
t , o luxo, a musica e ale- 
gria.

Neste baile, foi solenemen- 
t coroada e enfa xada a 
Raioha da Cidade Sna. Neiva 
Biaachini e as Princesas Srtas. 
Ena Krebs, Carminha Souto. 
Maior, L ucm Vieira e Maria 
\parecida Sampaio.

Dentro desta inolvidavei 
iodada dançante, causou a 
maior das impreseões o «chow 
realizado por Ruth Valentini, 
o Conjunto de Gaitas de Bo
cas de Ornar Isar e o Corpo 
le Ballet da T  v Rio,

A Orquestra d j Jack Brown, 
pelo seu aprimorado ritmo, 
recebeu os maiores encomios 
de toda a seleta plateia pre 
spnte ao Clube 14. E uma or
questra de primeiríssima qua
lidade, e alcançou grande 
sucesso em nosaa urbe.

Desta secção enviamos os 
nossos parabéns ao Sr. Pedro 
Paulo Lisboa, bem como aos 
demais componentes do Clu
be 14 de Junho, em oferecer 
aos associados um aconteci

mento de grande repercussão 
social.

O Clube r  de Julho 
primou pela sua soirée

Apresentando uma culta e 
finissima plateia, o Veterano 
Clube Io de Julho, também se 
associou '8 festividades da 
XI* Exposição Agro Pecuaria, 
com uma soirée no ultimo sa- 
bado que marcou com letras 
de ouro e reviveu os gran
des acontecimento sociais d > 
Velho*Clube da Rua Correia 
Pinto.

Abrilhantado por uma das 
melhoras orquestras do sul do 
Brisil, Cincinato z,abalia, con-

quisfou com grandes pompas
* admiração do povo lajeann 
e todos aqueles que estiveram 
presentes no lü de Julho, coSl 
uma noitada musical que {g,! 
constituir em graode «ucessol 
esta soiree ia XIa Expo6i. 
çãe.

O element i feminino se fez| 
presentar em grande e^»|a 

oinamentado8 por riquíssimos 
vestuanos, até parecendo con
cursos de modas.

Enfim o Clube 1« de Julho I 
leu a grande nota dos úlii. 
mos acontecimentos sociais I 
ta Pnnce6a ria Serra, e jst0 
é motivo de grande orgulho 
•ara a toda a sua esforçada ' 

diretoria.

jV fO ß  <&//*gtz/sr>og/

As máquinas de escrever Siemag possuem; 
v regulador de toque 
v régua de marginadores 
^ ajuste de fita em 4 posições 
v proteção de tipos 
v  apôio de papel
v  inserção regulável e automatica do pape.

libertador de tipos 
^  mesa dc papei 
v  estrutura blindada monobloco

<&/?/£©(2P  c/r/zg \

Porque dura mais'
P que cusla menos!
P jue trabalha m lhor!

DISTRIBUIDORES EXCLJSIVOS:
"«Organização Lida.»''

R UA CORONEL CORDOVA 108 —  Caixa Postal 35 —  LAJES, S.C.

Contando com a presença 
do Secretario da Agricultura 
Dr. Celso Ivan Costa e de 
autoridades civis, militares e 
eclesiasticdS, foi maugurad 
no último sabado á io:te n > 
Salão Nabre do Gin isio e Es 
co l» Normal Vidal Ramos, o 
111° Salã > Laje-mo de Artes 
Plasticas, patrocinad > pel . 
nossos confrades do Jorn*l de 
Lajes.

Estivemos em visita aquele 
mostra de Arte, e pudemos 
notar o grau vertiginoso dos 
nossos artistas, que um dia 
ooderáo se projetar em nos
so país na difícil arte de Pin
tar.

Nossos parabéns aos seus 
patrocinadores e nossos tribu
to* aos esforçados artistas la- 
jeanos.

Para o seu album

Se Se Morre de Amor
Gonçalves Dias

Amor é vida; ter constantemente 
alma, sentido*, c >raçà — abertos 
ao gru ide, ao be!o; é ser capaz de extremos, 
de altr.- vi u d. s. até c^paz de crimes!
Comp eonder o infinit . a imen-ddade 
e a natureza e Deu*; gostar dos campos; 
tie ave*, flórea, murmúrios solitários; 
buscir tristez , a sol dad , a êimo, 
e ter o coração em rLo  e f st , 
e à branda festa e ao liso da nossa alma 
font-s de pr .ato intercalar s^m custo, 
conhecer o orazer • h desventur > 
no mesmo temo >. . *er no mesmo ponto 
o ditoso, o misérrimo do ente*:

Jovem Manoel Farias
Aniversariou â -t do coiren- 

te, o no so particular amigo 
Manoel Faria9, esforçad . fun
cionário da filial • Banco 
Induitria e Comercio de San

ta Catarina.
Embora tardiamente, cum 

prime tamos o Manoel Faria*
com votos de muitas .felici
dade .

LAR EM FESTA
Encontra-se em festa desde menina, ocorrido na Materni-

ontem, o lar do Sr. e Sra 
Erno Pedr » Rech. com o 
nascimento de uma galante

dade T resa Ramos.
Ao feliz casal enviamos os 

nossos parabéns.

O Pensamento do Dia
Nada há mais esplendido tesouro que o te

souro das nossas ilusões.
{Medeiros e Albuquergue)
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S e c ç ã o  L i t e r a r i a
Em belo livrinho de 27 pá

ginas, com excelentes gravu
ras a côr«s, de Renato Eggere
lançam nova mente as Edições
Melhoramentos, en 2a edição, 
a história “Joào da Ferro” ' 
dos Irmãos Grimm, que cons
titui uma empolgante leitor., 
para a criançada. Joio de 
Ferro era um selvagem em 
que foi transformado u n gran

RIO Parece querer gerar, 
também, uma crise na Arma
da, a exemplo do que está 
acontecendo na Aeronáutica. 
Trata-se do almirante José 
Augusto Vieira, subcoman- 
dante do Corpo de Fuzileiros 
Navais, que, domingo último, 
dirigiu à imprensa uma car 
ta aberta aos generais, bri
gadeiro e almirantes, respon
sabilizando o presidente da 
República pela desunião das 
Forças Armadas.

Interpelado pelo Almirante 
Rubens Serejo, comandante 
da Unidade, o Almirante Vi 
eira confirmou os termos da 
referida carta, sendo, por is 
so, prêso por dez dias, em 
sua residência.

L I M I T E  
CK# 200 .000 ,00

RETIRADAS SEM AVISO

Na fase ob
jetiva o a- 
còrdo UDN 

PL
RIO — Sabe-se que os en

tendimentos entre a UDN e 
o PL para um acordo de âm
bito nacional, tornando obri
gatória a chapa comum para 
as eleiçõeí proporcionais e 
candidatos comuns às elei
ções majoritárias, vão entrar 
na sua fase objetiva.

A propósito, o Deputado 
Coelho de Souza elaborou o 
<-6quema de um protocolo, 
já submetipo aos dirigentes 
da 1 íl)N e do PL, tudo indi 
ca do que a aliança nos ter
ni' do problema agora co
lo ido, será aprovado sem 
ma ores dificuldades.

João de Ferro
^fnh81' Saiv,lU-o Um pnn-jpe- 
zmho que passando ,.or e
n i  81 P,r iPécl<1s. veio. a fi
nai a Cnsar-se com a filhado 
outro poderoso rei. O livr - 
nho pertonc» à Scne “Ouro’

Aqui estão eles
, a está em t-rceira e ção, 

1 1'vro “Aqui Est,.o Eles” , 
u/“ , ilustraÇÕes do r.s údio

1 Disney e traduziol por 
Mário Donato. Sào svis histo- 
'et»s infantis tendo como 

protagonistas o camuniongo 
M ckey, a ratinha Maricota, 
o pato Donald e o cachorro 
r luto. Uravuros coloridas.

Téo e Tico no Parque
Fm -Téa e Tico no Par

que’’ volume pertencente à 
“ Colação Primavara’’, das E- 
dições Melhoramentos, Char
lotte Bscker relata o que fi
zera n os gêmeos Téo e Tico 
oo H8*ear num parque infan-

t* til, levando os cachorri
nhos B anq Unho e Negrinho. 
J livr tem 32 páginas e a- 

-I» ma i> mi as ilustrações 
■ orida*. É ma ótima distra- 
* para o pequeninos lei-

t ?».

J ma Surpresa Para os 
Três Pimpolhos

“Uma Surpresa Para os 
Três Pimpolhos” é uma inte
ressante historieta infantil, dr- 
Charloate Becker, lançada 
pelas Edições Melhoramentos. 
Tem 32 paginas, tôdas ilus
tradas com belas e graciosas 
gravuras, várias delas colori
das. Aparece agora em ter
ceira edição. A historieta mos
tra como três irmãozinhos 
empregaram as horas de um 
dia de chuva de maneira a- 
gradável e util, resultando, 
por fim uma surprêsa que os 
encheu de prazer.

RIO — O lider da Maioria, 
Deputado Armando Falcão, j 
voltou a falar à reportagem 
para informar que a Câmara 
está realizando grande esfor
ço, junto à Oposição, no sen
tido de conseguir um enten
dimento mais positivo em 
tôrno do Plano de Estabili
zação Monetária do Governo.

Afirmou o Sr. Falcão que 
não podia, entretanto, envol
ver a palavra do Govêrno em 
compromissos, quanto à de
sistência do aumento do im
posto do consumo.

A verdade é que o líder 
do Govêrno já considera im
possível essa majoração, an
te a resistência do PTB. da 
UDN, e, até mesmo, de nma 
divisão do próprio PTB, da 
UDN, e, até mesmo, de uma 
divisão do próprio PSD.

Espera o Sr. Armando Fal
cão que, dentro de 48 horas, 
esteja colocado o problema

em termos claros, através da 
conferencia que terá com o 
Ministro da Fazenda.

Semana de Preven 
ção contra Acidentes 

no Trabalho
Realizar-se-á de 23 . 29 do 

corrente; em todo o país, a 
11a Semana de Prevenção 
contra Acidentes no Traba
lho. Este ano, as comemora
ções da «Semana» concentrar 
se-ão em Belo Horizonte.-

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

M ER CED ES

M O D E L O
LP-321

Líder absolufo em economia 1
Baixo consumo de combustível e fácil 
manutenção fazem diminuir drastica
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 .  técnica alemã em caminhões brasileiros I

É  O ,'JOVO LÍDER Nas ESTR BRASILEIRAS!
F fltA re s  4 «  « o n o m la ,  
c o n fâ r to  •  i . f l w r o n f i  I

( í )  M o to r Diesel OM321, de 120 HP(SAE), 
com sistema de combustão por antecò» 
m ora de a lim entação contínua.

( 5 )  Câm bio de 5 marchas, tota lm ente sla* 
cronlzado. M ais fó rço  no arronque •  
m aior capacidade nas subidas.

( ^ )  C abine com novo desenho■ tão confo»^ 
tdvei como um carro  de passeio I Pessul 
am pla janela traseiro, cinzeiro, porta- 
luvas com tampo, gancho

M E R C E D E S  - BEL JZ D C  BR ASSE. S.A.
f A B R I C A N T E  D O  1 *  C A M I N H Ã O  B R A S I L E I R O  P A R A  A S  E S T R A D A S  B R A S I L E I R A ^ /

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

0

ï

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

LAJES Santa Catarina
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Crônica Médica
É da Mesopotamla que nos ficaram os mais antigos 

registros da prática da Farmacia e da Medicina.
Estes regi»tros foram gravados nos tij dos da argda on

de os seus habitantes em tempos remotos fixaram os seus 
pensamentos digo melhor registraram os seus pensamentos.

Sabe-se que o* homens primitivos associavam a açãc dos 
medicamentos á das forcas sobrenaturais.

Thompson já declara que a arte do farmacêutico na- 
qu la época sempre esteve ligad i aos mistérios atribuind -se 
aquel * que a praticavam, merce de seus conhecimentos 
das dr gas rrlaçã i com o mundo dos espíritos.

O tnlam-nto medie» daquela epoca baseava--e n» ex
pulsão dos demonios por meio de ervas e outras sub-tancias

S b«-se que n> Historia da Medicina está registr. do 
que o tendimento dos doentes era feito com uma d esc i 
ção dos sistemas, seguindo de receita e instruções para o 
aviam nto da mesma, bem como uma parece dirigida aos 
deus-s.

Cumpre dizer que os Babilônios eram um povo obser- 
vadçr .

Assim é que eles pesquizavam a ação da noz de ga
lha, suco de d »rmideira, oleo de apreste etc.

Faio interessante é que ainda hoje estão em uso todos
êles.

F ainda mais eles usavam o oleo morno para a dor 
de iuvido fato que atualmente ainda é empregado por mui
tos .

Assim e8'as praticas por mais grosseiras que nos pa 
reçam não deixam d ■ ter seus modernos equiv Dntes

Médicos, sacerdotes e farmacêuticos incorporados anti 
gamente, trabalhando em conjunto hoje preferimos que a 
ciência e religião r.ão se confundam.

E esta delimitação foi sendo realiz tda naturalmente 
com o passar d> 8 tempos.

Afora qualquer significaçá» religiosa, o encantamento 
poderia ter um efeib calmante sobr o paciente, da mesma 
forma que, modern^mente muitas veves se mostram benéfi
cos os meios psicologic.s quando falh<m os medicamentos

Dr. Inaldo Mendonça

Wilma Machado Carrilho
—  M E D I C A  —

De Senhoras e Crianças
Edifício Armando Ramos lo  pavimento 

RUA CEL. CORDOVA 

Telefone Residência 288

o melhor,
o mais belo.

Processo de um parlamen
tar por crime de morte

O deputado Ney Ma
ranhão, do PL de Per
nambuco, poderá ser 
procesado criminalmen
te pela autoria da morte 
do motorista do cami-1 
nhão, Francisco Nunes 
da Silva, crime ocorrido, 
na cidade de Recife, me
ses atrás, conhecido emi 
seus detalhes pela opi
nião publica.

Esta é a primeira de
cisão que tomou a Co
missão de Constituição 
e Justiça da C âmara, 
desde que se constituiu, 
permitindo que um dos 
seus membros vá sentar 
no banco dos réus de 
Tribunal de Justiça, por 
doze votos contra um.

0 pedido de licença à 
Câmara, foi feito pelo 
juiz da Sexta Vara Cri
minal da Comarca do 
Recife, no dia 2 de maio 
do corrente ano.

Relator do processo, o 
deputado Prado Kelly 
leu o seu parecer que 
dividiu em duas partes, 
sendo a primeira uma 
exposição dos fatos e a 
segunda, as conclusões.

As conclusões do depu
tado Kelly foram pela 
concessão da licença e 
apresentava um projeto 
de resolução niqu3le 
sentido.

A votação do parecer 
foi secreta.

O projeto de resolução 
será levado ao ienár o, 
onde também d rá ser 
votado secreta:.! .»te.

Cordeiro deixa o govêi de 
Pernambuco

Trabalhadores de fá. 
bricas de bebidas en 

trarão em greve

RIO, — Trabalhadores 
de duas iudústrias de be
bidas, desta Capital, es
tão em assembléia per
manente a fim de dar 
um prazo às emprêsas. 
até o dia 30, para que 
atendam suas reivindica
ções de aumento sala
rial. Salienta-se que qua
se tôdas as emprêsas já 
concederam aumento a 
seus empregados, como 
decorrência do aumento 
do produto, só não o fi
zeram a Antártica e a 
Cairu.

RECIFE, — O general 
Osvaldo Cordeiro de Fa
rias governador Estado 
de Pernambuco, confor
me informamos apresen
tou hoje seu pedido de 
demissão ao alto cargo 
declarando:

Se o povo votou no 
candidato da oposição 
nas eleições de 3 de ou
tubro, é porque não es
tava satisfeito com a 
minha administração:’'

O General Cordeiro de

Farias terminada seu 
periodo como governador 
a 31 de janeiro próximo 
quando deveria passar 
o alto posto ao candi
dato vitoriosa nos últi
mos eleições, o udenista 
Cid Sampaio.

O general Cordeiro de 
Farias transmitiu o car 
go ao vice-governador 
do Estado, sr. Otávio 
Correia e, depois seguiu 
via aérea para o Rio.

Advertindo novamente os diretoria de colégios, o 
presidente da COFAP afirmou a reportagem que serão au
tuados todos aqueles que cobrarem anuidades superiores 
àqueles qne foram fixadas oficialmente. Declarou, também, 
o Coronel Federico Mindelo que a mesma sanção incidirá 
sobre os estabelecimentos de ensino que, burlando a Por 
taria da COFAP, celebrarem acordos particulares com os 
pais dos alunos para cobrar acima da tabela:

O Coronel Mindelo frisou, depois, que até dezembro 
próximo a observância aos preços oficiais terá de ser ri
gorosa. Para 1959 porem, a COFAP estudará outra tabela 
e naturalmenie deverá elevar um pouco mais as anuidades.

- o mais útil
presente a uma dona de c sa |

Uma famosa e mundialmente desejada máquina automática 
de lavar roupa
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Gotas Incomodativas0  Homem sem cabeca
Como todos devem saber 

o corpo humano compõe-se 
de cabeça,.tronco • nembros

Quanto a isto na i há de 
novidades. \ías se apre sur
gem as excessões

O nosso amigo Arli Mortali 
é aleijado, não dispõe de ca
beça.

O mesmo não dispõe de 
cabeça, porque se a tivesse 
o mesmo não correria imedi
atamente aos seus comparsas 
para redigir a resposta da 
minha crônica “ Resposta ao 
inimigo gratuito do esporte 
de Lajes” .

Com isto fica provada mais 
uma vez a insuficiência de 
argumentos do frágil cronista 
tipografo, que sempre vive a- 
garrado nos “ tetos das vacas 
aliás os “ comparsas.

Afinal de contas o rapaz já 
é bastante crescido, e já era 
tempo de desmamar-se. Ami
go Arli Mortari, quero escla
recer-te que a minha cota
ção no esporte ainda perdura 
e com abundância, a base 
disto é que tenho recebido 
diariamente solidariedades de 
uma grande centenas de es
portistas, e inclusive já fui 
convidado para participar de 
diretoria de 3 clubes de fu 
tebol de nossa cidade.

Sr. Arli Mortari, estou pro
penso a aceitar o seu coavite 
par. averiguar se na realida
de iv.occ i ie escreve as suas 
polemicas (mas é heim), an
tes pore n reitero a você o 
convite abaixo:
Financio-te uma janta regada

a uma boa bebida, em qual
quer restaurante de nossa ci
dade, afim de que juntos e 
convidada uma pessoa com
pletamente alheia as nossas 
polemicas e coloque-se qual

quer tema esportivo á nossa 
disposição, ai deverás com
provar nobre colega as tuas 
aptidões jornalísticas para fa
zer polemicas com este hu
milde ex Presidente da LSD.

A tua ausência neste en
contro, importa que você não 
dispõe de qualidades, para 
polemicar comigo. Aqui fico 
aguardando a tua resposta e 
não vá se mixar como você 
já está fazendo, citando 
discos voadores, assunto com 
pletamente oposto ao nosso a 
quem não tomo conhecimento.

Estou notando que o nobre co
lega jáestátornando-se arredio 
isto demonstra que o homem 
está desejando desistir das 
polemicas.

Faça um esforço sobre hu
mano, consulte um medico, 
afim de que o mesmo ajeite

a tua cabeça, afim de que 
funcione normalmente, depois 
disto é que podes [se consi
derar um homem de brio, de 
vergonha etc, do contrario 
voce sempre estará colocado 
abaixo de mim, como um 
capacho onde se limpa os 
pés .

Sr. Arli Mortari, antes de 
finalizar esta, tenho dizer que 
você é despeitado, porque 
eu sempre galguei os mais 
altos postos no esporte da 
Princesa da Sarra, enquanto 
que você nunca passou de 
um simples atleta varzeano 
(vive só na cerca) e um ra- 
biscador de linhas mal tra
çadas.

Não desejo tomar banho 
de especie alguma, porque 
tenho a moral e a consciên
cia limpa, enquanto ao ami
go sugiro tomar umas dqses 
de formicidas e volte no ou
tro mundo, ,quem sabe até lá 
você adquirirá qualidades pa
ra me combater, porque no 
momento você está “É por 
baixo” .

Agradecido
Névio Fernandes.

Escreve: Negrão

Mario TeixeiraCarrilho
A D V O G A D O

Escritório Rua Dr. Hercílio Luz n* 372 Te

lefone n. 266

O São Pedro não cooperou 
no domingo com o nosso fu
tebol, pois despejou do céu 
uma grnnde quantidade de a- 
gua: que obrigou a LSD a s- 
diar os jogos programados 
para aquele dia.

x x x
Há um sujeito tão enten

dido no futabol, que só cita 
besteiras em seu tal de “Di
zem”- o mcredulo chegou a 
dizer que o Flamengo usa 
camisa de 3 cores.

x x x
O tal de Papai diz que es

tará ausente de nossa cida
de, nor alguns dias não se 
ria interess nte que o mesmo 
deixasse a suj assinatura ou- 
ma f< lhd de papel branco, 
para que 06 seus colegas fi
zessem d polemica contra o 
Sr. N-vio Fernandes?

Pois segundo dizem o mes
mo é bastante burro, e não 
sabe escrever polemicas, 

x x x

Atenção: Cruzeiro e Pal
meiras ifão travar um movi
mentado choque no proximo 
domingo, dizem que o estrela 
no deseja quebrar um tabú 
de 4 anos contra o seu rival, 

x x x
O Negrão refuta qualquer 

acusação que lhe move o au- 
ior do Dizem, e vamos tam
bém para as polemicas, como 
-stão fazendo os Senhores Né
vio Fernandes e Arli Mortari 

x x x
O Negrão conseguiu apurar 

que as celebres polemicas 
vão encerrar-se no ano de 
1970 .

O Negrão prova a todos

que êle é o autor de seus 
escritos, mas que o Dizem e- 
le não garante porque o ho
mem tem também i>s seus 
comparsas

O gorduchão Jo Jornal de 
Lajes, já está despitando em 
suas polemic s contra o Sr. 
Névio, piõs o bicho jà e9tá 

estt pulando para 
Disco Voador. Será que a 
ignorando já bateu a sua por
ta.

Futebol e Disco Voador é 
bastante diferente.

x x x

0 Fluminense já mandou 
confeccionar as faixas de 
campeão, pois segundo dizem 
os mentores do tricolor este 
campeonato é uma verdadei
ra barbada. Por sua vez o 
Popular já dispõe de 20 mil 
cruzeiros r para a festa do 
campeonato.

O Atlético já contratou os 
serviços de um bar para a 
cervfjada. O Palmeiras já a- 
lugou o Salão da Rodoviária 
para o Baile do Campeonato. 
O Cruzeiro já (em programa
da um grandt baile de gala 
em sua sede social para fes
tejar o titulo de 58.

O Flamengo vai programar 
uma grande churrascada, e 
todos o6 clubes serão convi
dados para participar da fes
ta d> certame de 58:

Pelo jeito as festas este 
ino vão ser muito boas nos 
clubes da 2a Divisão,

ALTA QUALIDADE 
E DISTINÇÃO

Compre qua l i dade
A PREÇO JUSTO.. .

comprando RENNER
a boa roupa ponto por ponto

A r o u D a  RENNER t e m  tudo que V. deseja: Belos padrões, t a l h e  mo- 
demo a t r a d i c i o n a l  DURABILIDADE RENNER.

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

£ R  -  veste o cavalheiro dos pés à cabeça com o máximo de qualidade e distinção!
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Curiosidade política

Empataram (14 votos cada um) os 
três candidatos a prefeito de S. Luiz

Em São Luiz Gonzaga 
houve inédito resultado a 
convenção municipal do PTB 
para escolha do candidato a 
prefeita: empataram com 14 
votos os candidatos Gildo 
Gatibomi, José Grisolia e 
Fredolino Trolle. O resultado 
da convenção foi surpreen
dente e, evidente em breve 
6airá nova reunião para a 
escolha final do candidato à 
Prefeitura Municipal sãolui- 
zense.

0 deputado Mário Vieira 
Marques, presidente da Exe
cutiva do PTB daquele mu

nicípio, procurado pela re
portagem assim se manifes
tou :

— Os candidatos a 'prefei
to de São Luiz são elementos 
de grandes serviços presta
dos ao Partido e ao Municí
pio. São homens de vida lim
pa honestos, capazes e por
tanto em condições de re
presentar o nosso PTB são- 
luizense como candidatos e 
como administradores. A pro
va evidente de seus prestígi
os *é o resultado da 'Conven
ção. Candidatos com iguais 
qualidades, candidatos com i-

Ronda Policial
Conflito em Ponte Alta 
do Sul resulta a morte 

de um soldado do 
Batalhão

Sabado último, durante um 
baile realizado em Ponte A l
ta do Sul, distrito be Curiti- 
banos, grave atrito desenvol
veu-se com um policial que 
lá estava mantendo a ordem 
tendo resultado vitima o sol
dado n° 708 do 2o Batalhão 
Rodoviário de nome Orli Ro
gério Macedo Costa, de côr 
branca, com 19 anos de ida
de.

Conforme dados fornecidos 
à nossa reportagem, o poli 
Ciai destacado naquela loca
lidade encontrava-se no re- 
íerido baile, cumprindo com 
sua missão que era de desar
mar a todas as pessoas que 
Se encontravam no recinto.

Em dado momento, deu en
trada ns baile o soldado Or- 
íi Rogério Macedo Costa, que 
estava trajando a paisana.

Ao ser revistado pelo poli
cial, negou-se terminante
mente a entregar uma faca 
que travia consigo, originan
do-se daí o atrito de conse
quência funestas.

Discussão vai, discussão 
vem, a certa altura o soldado 
investiu com a faca no po
licial, ferindo-o gravemente. 
Ao se sentir nesse estado, es
te último desfechou mortal 
tiro no seu desafeto, pondo 
término à violenta querela.

Conduzido para o Hospital 
Nosso S ; h >ra dos Prazeres 
o inditoso Orli Rogério Ma
cedo Costa alí veio falecer 
domingo pela manhã, não 
resistindo aos íerimentes, en
quanto que o policial foi 
transportado para Curitiba- 
nos, onde se encontra.

Apreensão de Bandeira 
roubada em uma escola

Conforme noticiamos há 
alguns tempos atraz, houve 
um roubo numa escola sita 
na Olaria situada no distrito 
de índios, quando os gatunos 
conseguiram levar uma gran
de quantidade de objetos es
colares, deixando a sala de 
aula completamente “ limpa” .

Por informações de tercei
ros, nestes últimos dias a

polícia conseguiu localizar 
uma bandeira nacional, que 
havia sido roubado naquela 
ocasião juntamente com ou
tros objetos. Compareceu 
à residência onde se encon
trava o Pavilão Nacional o 
comissário Hercilio Cervi, 
trazendo-o para a Delegacia 
locaJ e promovendo investi
gações para apurar responsa
bilidades.

CONVITE - MISSA
A família da inesquecível 

Manoela Francisca de Araújo 
convida aos parentes e pes- < 
soas de suas relações para 
a Missa de 3o |mês de seu 
falecimento, a realizar-se dia 
23 do corrente, domingo pró

ximo, a ser celebrada as 10 
horas no Altar Mor da Cate
dral.

Desde já antecipam agra
decimentos a todos que com
parecerem a ê8se ato de re
ligião.

gual número de voto. »
—  Qual seria o seu candi

dato, se lá estivesse?
—  Não tenho ^preferência 

pessoal. O meu interesse é o 
do Partido. Se estivesse pre
sente à convenção confesso, 
porque gosto de ser franco, 
o meu voto seria do sr. Gil
do Gatibouni. Temos que re- 
xaminar a situação. Entendo 
que a direção partidária de
ve ouvir os componentes do 
diretório estudar as prefê- 
rencias populares^e procurar 
conduzir o Partido para o 
caminho mais curto, isto é. 
para uma união que nos|con 
duza à vitória. Cada um de
ve dar um pouco ,de si em 
benefício do todo. Precisa 
mos vencer em São Luiz e 
haveremos de vencer, pois, 
para isso, contamos com o 
sacrifício a boa vontade e 
o trabalho desinteressado dos 
bravos companheiros do Mu
nicípio».

Comissão de alto ní
vel para julgar o libe
lo do Presidente do 

CNP
Fontes ligadas ao Palácio 

do Catete informa que o Pre
sidente Juscelino Kubitschek 
estaria disposto a submeter 
a uma ccmissâo de alto nível 
provavelmente ministerial, a 
carta libelo que dirigiu o Co
ronel Alexinio Bittencourt, 
presidenta do Conselho Naci- 
nal do Petróleo, carta ess* 
que provocou oulrajle defeca 
por parte do coronel J«nary 
Nunes, presidente da Petrobrás

Podemos informar, entre
tanto, que até agora o chefe 
da Nação não tomou qualquer 
decisão continuando o assun
to em despacho nas Casas Ci
vil e Militar da Presidência da 
Republica.

Por outro lado, alianta-se 
que deverá fazer parte dessa 
comissão os Miüistros d* 
Guerra e da Fazenda; o pri
meiro por estar o assunto de 
petróleo ligado diretamente à 
Segurança Nacional, e o se- 
gund por questõesfde ordem 
ee nômicas, * soerialmente 
c mbiais que êle envolve.

Lesou a firma em 4 
milhões

SAO PAULO, Foi lesada em 
aproximadamente quatro mi
lhões de cruzeiros a firma 
Comercio e Indústria Saulle 
Pagnocelli S. A. (rua Paula 
Souza, 395)* por seu em pre-, 
go Santo Laruccia (29 anos, j 
casado, Rua do Luca 150) 
que vendia mercadorias à 
vista com descontos de 40%, 
e as registrava como venda 
a prazo, com pagamento em 
60 dias. Na época do venci
mento repetia a manobra co
brindo assim o “ déficit” an
terior. Agiu dessa forma du
rante quase um ano e quan
do descoberto comprometeu- 
se a ressarcir .os prejuízos. 
Não o fazendo 'apresentou a 
firma prejudicada queixa à 
Polícia tendo o espertalhão 
denunciado inclusive os re
ceptadores.

0 1 1  aniversario
Satisfeitos e orgulhosos se 

acham a Empresa M. A. de 
Souza Ltda. e a população 
de Lajes, pelo transcurso on
tem do 11° Aviversario do 
Cine Marajoara.

Justifica-se o orgulho e a 
satisfação de todos nós, pe 
lo muiio que |este cinema 
ter contribuído para o desen
volvimento artístico e cultu
ral da boa gente que aqui 
reside, mas também pela u- 
til propaganda que êle faz 
da nossa Princesa da Serra.

A fama desta casa de di-

versões passou de muito &r 
fronteiras do Estado, reper
cutindo até em bem longin 
quas plagas brasileiras.

O 11° aniversario do Cine 
Marajoara é mais uma vitoria 
da empresa que construiu 
este confortável estabeleci
mento, mas é também nossa 
isto é do elevado numero de 
frequentadores que o susten
ta e dêle se iufanam cheios 
de justos motivos, porque o 
Marajoara é um grandioso 
património de Lajes.
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Uma explicação Necessária
Conforme tornamos público 

há poucos dias. uma .turminha 
de rapazolas e de marmanjos 
que frequentam inclusive a nos
sa melhor sociedade, adquiri
ram o péssimo háb.to de diri 
gir palavras desairosas, pouco 
diplomáticas, aos débeis men
tais e outros da mesma espé
cie que perambulam quasi que 
diariamente pela cidade. Na
quela ocasião reverberando 
cal atitude de quem por certo 
recebera ^uma educação mais 
aprimorada, citamos como 
examplo um fato ocorrido re
centemente, quando um guar
da do Novo ‘ Hotel desfechou 
um tiro Ipara amedrontar os 
que o incomodavam, atingindo 
o projétil a pessoa do jovem 
Alaor Ribeiro Ramos, filho do 
sr. Plinio Ramos.

Entretanto, e aqui cabe uma 
explicação necessária: realmcn- 
te, na ocasião do aconteci
mento, uma turma de rapazo 
las estava desmerecendo a pes
soa do guarda José Guilher
me, do Novo Hotel, quando o

mesmo, na sua condição de 
desiquilibrado mental e não 
tendo outro recurso para ape
lai, arrancou da pistola que 
trazia consigo e atirou na cal
çada, como uma espécie de re
presália.

Nessa hora, jsegundo infor 
mações recentes que nos fo
ram prestadas, ia passando no 
local o jovem Alaor Ribeiro 
Ramos, de muito bom com
portamento, e filho de boa fa
mília lajeana. que concebeu 
um balazio na cesta, em vir
tude do mesmo ter ricochetea- 
do, sem ter absolutamente na
da com o que estava aconte
cendo na ocasião,

Desta forma, fica esclareci
do que o tiro foi acidental 
com referencia ao ferido, sen
do que o mesmo, logo após ao 
acontecido foi*transportadojfpa- 
ra o Hospital Nossa Senhora 
dos Prazeres, onde permane
ceu em estado grave por al
guns dias, encontrando-se a- 
lualmente fora de perigo de 
vida.

W é  la g e n  de t e i i n r á  aes 
t e s s M o s  «
Convocação

A  Sociedade Lageana de 
Assistência aos Necessitados 
(Slan), convoca aos Senhores 
Socios, para uma reunião que 
realizarse-a as 15 horas de 
22 de novembro próximo no

Salao do instituto de Educa 
ção Vidal Ramos,

ASSUNTO: Eleição da No
va Diretoria, para 1958/1959 

Paulo W olny Broering 
I o Secret rio

Armando Falcão da esperanças 
ao func onalismo

Falando um grupo de jo r
nalistas credenciados na Ca
ntara dos Deputados, o líder 
da Maioria, deputado Arman
do Falcão, afirmou que o.re 
ajustamento .’ dos vencimentos 
do funcionário público da U- 
niâo, nos termos do Plano*de 
Classificação, será superior

a trinta por cento.
Disse mais o representante

cearense e espera que a ma_ 
téria seja aprovada até l«1 
de dezembro, quando será 
encerrada a presente legis
latura sendo êste também o 
desejo do Presidente da Re
publica. __ a o » ____


