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Conforme relatamos em nossa edição anterior inexplicável cena de sangue ocorreu segunda feira ultima, após às l l  horas, quando o sr. ivo Otto Lohmann, dir6tor da S. A. Agência Marítima e Comercial SAMARCO, foi vitima de uma tentativa de morte por parte do sr. Afonso Neves Bleyer, ex vendedor da firma.
Acontecimento que suscitou diversas versões e comentários em nossa cidade, o mesmo desen- rolou-se de maneira inesperada, friamente, sem uma razão plausível e justificada conforme a seguir relataremos, baseados nas afirmações do sr. José Garcia, procurador da matriz e substituto do sr. Ivo Otto Lohmann, diretor da filial da SAMARCO de Lajes.

Atitude inesperada

Estava o sr. José Gar cia conversando com a vítima quando, em dado momento chegou no gabinete da mesma o sr. Afonso Neves Bleyer. Depois de palestrarem a- mistosamente, durante algum tempo, o sr. Afonso Neves Bleyer levan tou-se, ia se retirando quando, numa atitude inesperada, sacou de uma arma que trazia consigo tendo a mesma disparado para cima, a- tingindo o teto do gabinete. Surpreso com a- quele gesto, o sr. Ivo Otto Lohmann abrigou- se na parte lateral de sua escrivaninha quando outro disparo se verificou, sendo que o projétil ricocheteou no assoalho, atravessou o espaldar de uma cadeira e foi atingir a vidraça de uma janela (a única, aliás) do gabinete.
Ferido o diretor da 
filial da SAMARCO
Pegado totalmente de

surpresa, o sr. Ivo Otto Lohmann afastou-se do seu abrigo quando um terceiro tiro foi dispaia- do, tendo dessa vez o projétil acertado o seu endereço. Ferido na co

xa direita, quando procurava defender sua vida, o sr. Ivo Otto Loh 
mann nasceu outra vez,como se diz vulgarmen- te, Já que o seu agressor se retirava de costas e de arma em punho a um de escapulir.

Atendido imediata
mente

Após o incidente, que causou surpresa geral entre o pessoal da filial da S.A. Agência Marítima e Comercial SAMARCO, enquanto o sr. Afonso Neves Bleyer embar
cava na camioneta da própria firma e usada por êle, foi o sr. Ivo Otto Lohmann conduzido para o Hospital Nossa Senhora dos Prazeres afim de ser medicado.

Graças à eficiência, à capacidade e competência cirúrgica do dr. João 
Costa Netto, o sr. Ivo Otto Lohmann ficou imediatamente salvo de qual
quer deformação fisica e mesmo perigo de vida, recebendo ainda um tra ta mento pronto e adequado que minorou a surpresa por que passara e que lhe podia custar a vida.
Entrevistado o ferido

Após ter entrado era contacto com o pessoal da SAMARCO, inclusive com o próprio sr. Victor Felix Deeke, presidente da firma, que veio a Lajes em companhia de sua esposa dona Ruth Ivone Renaux Deeke especialmente para atender tão lamentável acontecimento, nossa reportagem dirigiu-se à residência do sr. Ivo Otto Lohmann a fim de entrevistá-lo.
Cordialmente acolhidos, os nossos redatores sentiram-se perfeitamente à vontade no ambiente mixto de simplicidade e fidalguia que é o lar do sr. Ivo Otto Lohmann, tendo colhido 

do mesmo todas as informações necessárias e que coincidem com a reportagem de nosso numero anterior.

Ambos mantinham 
ótimas relações

Segundo declarações que nos foram prestadas, os srs. Ivo Otto Lohmann e Afonso Neves Bleyer mantinham boas relações, pois, como todos os demais funcionários, também o sr. Bleyer fo ra admitido na firma por êle proprio e tido como funcionário eficiente em seu setor.
Esclarecida essa parte, nossa reportagem indagou ao sr. Ivo Otto Lohmann se porventura houve algum atrito entre ambos no terreno comercial. Com a franqueza que o caracteriza, o nosso entrevistado declarou que, em matéria de negócios, quasi sempre há divergências de um lado ou de outro, não passando de simples pohtos de vistas diferentes em beneficio do próprio ramo de negócio, o que vem dar tudo certo no fim.

Dinheiro & Pagam en
to: não entraram no 

conflito

Nessa altura da conversa, nossa reportagem lembrou ao sr. Ivo Otto Lohmann que correm boatos na cidade, por pessoas que não estão inteiradas da realidade dos fatos, que o incidente teria se verificado por questões de dinheiro.
Esclareceu o nosso entrevistado: todos os vendedores da filial da SAMARCO em Lajes, como os demais funcionários, acertam as contas no fim do mês, ficando en

tão tudo decidido, medido e pesado. Daí se conclue que nem dinheiro e nem ajuste de contas influiram na atitude do sr. Afonso Neves Bleyer, já que o fato a- conteceu dia 10, ou seja, segunda feira última.
Política fora de 

cogitação

Como nessas ocasiões surgem uma série de versões nos lembramos de perguntar ao nosso entrevistado, sr. Ivo Otto Lohmann, se não esteve envolvida a política nes- jse bate papo que ante ! cedeu aquele incidente,I tendo êste nos informado que nem siquer foi

tocado nêsse assunto, pois a firma que dirige não admite intromissão política na sua vida comercial.
Realidade única

Pelas declarações do Sr. Ivo Otto Lohmann, feitas sem rancor, pode-se concluir que a atitude do sr. Afonso N e v e s  Bleyer foi nada mais e nada menos que de alucinação ou desejo de descarregar em alguém os seus recalques pois é inadmissível a hipótese de discussão a ponto de provocar êste gtsto brutal, já que esta não houve e mesmo tudo indica uma fria preme- ditação.

Regressou a Itajaí o sr. Victor 
Felix Deeke

Depois de permanecer alguns dias nesta cidade, regressou à Itajaí acompanhado de sua exma. esposa d. Ruth Ivone Renaux Deeke, o sr. Victor Felix Deeke, diretor presidente da S.A. Agencia Maritima e Comercial SAMARCO.Daquela cidade portuária, o Sr. Victor Felix Deeke, seguirá para Buenos Aires juntamente com sua digna consorte, onde tratará de importantes assuntos ligados à essa importante organização comercial de nosso Estado.

— Agradecimento —
A Direção da Sociedade Anônima Agência Maritima e Comercial SAMARCO, sente-se no dever de manifestar por êste meio seus melhores agradecimentos a todos os que visitaram seu diretor da Filial de Lajes, sr. Ivo Otto Lohmann, o qual foi vitima de brutal agressão a mão armada em seu gabinete de trabalho, e que sómente por graça de Deus não teve consequências fatais.Merece destaque o pronto atendimento por parte do conceituado médico Dr. João Costa Netto e de modo especial agradecer ao Reverendíssimo Bispo Diocesauo D. Daniel Hostin, que logo após tomar conhecimento do ocorrido foi levar sua benção ao d o s s o  referido titular.

Assinado: Victor Felix Deeke
Diretcr Presidente
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NOTAS EM ARQUIVO (N* 96)
do Museu Histórico ''Thiago de Castro 1

Transcreve D .T . Castro

CLUBE 1* DL JULHO
Achara-se já concluídas as obras do Club Io de Julho.Foi recont-truida totalmente a parede lateral, do lado do rraazera do sr. Indalicí* Pires e substituídas s linhas da armação e aibros da- quelle lado lo telhado; collocadas ncoras se gurando o frontespício à parede lateral de mo-

do que o edifício adqui- rjo a solidez necessária oesapparecendo os receios que manifestavam alguns socios da possi bilidade de algum acci- deute no prédio.A obra foi contracta- da com o competente constructor capitão For- tunato Baptista que mais uma vez demonstrou a sua pericia e re-

conhecida idoneidad Entrevistamos a peito dessa obra o ao vo gado Major Octacilio Costa que. como presi dente do Club Io de Julho, mandou executa la, tendo S.S. nos informado que está conven eido de que o ediíicio actualmente acha-se em condições de perfeita segurança, pois a reeons-

trucção total da parede lateral obedeceo ás re gras conhecidas de ar- chictetura e que o serviço foi feito com o máximo cuidado e economia, tendo palavras de elogio ao constructor; capitão Fortunato Baptista, cuja competência, disse-nos S.S. ;já é assaz conhecida.Nessa palestra ouvi-

f

Compre agora 
sua nova

ROUPA

a boa roupa  ponto Q p c n t o

e p a rtic ip e  do

GRANDE CONCURSO
CAUTELA

M1U0NARIA

20
30IO
30
30
30

600

N A  B O A  C O M P R A  E ST Á  S U A  B O A  SO R T E !

2 mil cruzeiros em com- I  Com as Cautelas M ilio -  
pras dão d ire ito  a uma I  nárias V . ganha prêmios 
Cautela M ilio n á ria  I  m ilio n á r io s ...

Autom óveis  Dauphlne 1960 
Condicionadores de ar FEDDERS 
Aparelhos de Televisão 
Refrigeradores ADMIRAL 1961 
Fogões Wallig VISORAMIC 
Máquinas de costu ra  RENNER 
roupas RENNER

AVISO IMPORTANTE:

A sua Cautela Milionária, 
mesmo premiada num sor
teio, continua volendo pa
ra os sorteios seguintes.

TRES SORTEIOS

Confie na sua boa estréia 
comprando no Revendedor 
Renner desta cidade

Sob o responsabilidade da Rádio Bandeirantes S. A .  Carta patente 935

30 de julho • 28 de setembro 

31 de dezembro

Revendedor Renner nesta cidade:

Hélios Moreira Cesar & Cia.
Rua Cel. Cordova

/

mos de S.S. a < \ nião de que, com mais guns annos, a sociedade, cujo numero de socios tem sempre augmentiido, terá necessidade de construir um pavimento superior, de forma a ter nesse pavimento um amplo salão paru bailes e diversões, íicand" a parte terrea destinada aos jogos, bibliotheca, salão de bilhares, fumoir, buífet etc.As paredes lateraes tem espessura capaz de supportar esse novo andar, transformando-se o edifício num bello palacete assobradado.Adiantou-nos mais S. S. que segundo já tem combinado com os membros da Diretoria, vae dispor da actual iustalla- ção de luz acetyleno, substituindo-a por uma installdção de luz eléctrica, dando ao ediíicio uma luz ampla e profusa.Finalmente referio se S.S. ao desapparecimen- to prematuro do distincto Io Secretario João Vieira Netto, dizendo nes que vae convocar uma sessão de assembléia geral para tratar da eleição do novo secretario, pois tendo a vaga ocorrido nos primeiros seis mezes do anno social, na forma dos estatutos, deverá a vaga ser preenchida. Com os nossos agradecimentos retiramo nos do seu con sultorio, felicitando-o com viva satisfação pela bella gestão que S.S. vae fazendo dos negócios da velha e querida sociedade.
(De O Planalto de 18/10/ 1917)

Publicações
recebidas

Recebemos e agradecemos as seguintes publicações: Brado de Guerra, órgão oficial do exercito de salvação; Noticiário Willys, publicação interna dos funcionários da Willys Overland do Brasil S/A; Correio da Semana, da cidade de Conselheiro Lafaiete (Minas Gerais).
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Literatura CJcr. p j jinu

A ProGura de Adão1': Empolgante 
is oria das pesquisas que levanta

ram o véu da pré-história
Neste mès será lançado o “Best-Seller" de Herbert Wendt
^ demasiado perisroso mostrar o homem como êle é igual as bestas, destituído de sua grandeza” — advertia o giande Pascal. Foi isso ius- tamente o que fêz o escritor alemao Herbert Wendt. No entanto, desinmcubiu-se com maestria da sua audaciosa tareia, conseguindo produzir o verdadeiro romance de u- ma ciência, cujo personagem principal é o proprio homem tomado do gênio da pesquisa e da exploração antropológica, em busca do seu antepassado mais remoto: Adão Como "Deuses, Túmulos e Sábios”, no qual Ceram relata de maneira fascinante as conquistas dos arqueólogos,‘ A Procura de Adão” constitui uma história emocionante das descobertas espetaculares que, a partir de 17Ü0, revolucionaram as concepções científicas, erguendo o véu do tempo pré-histórico, para ressucitar os pré-homens de

Neandertal, Pequim Java e Atnca do Sul.O livro divide-se em quatro partes, cujos titulos dão uma idéia do atraente conteúdo: I _ Adão bate a porta dos fundos; II — Adão é renegado; ÍI1 Ascendência de Adão; lv — Adão sem mascara .
Com invulgar talento literário, o autor narra i evolução do homem, desde as é- pocao mais distantes até o nascer das primeiras civilizações, discorrendo sôbre a organização da nutureza, a origem das espécies e a aurora da humanidade. Descreve também as passagens pi torescas como o encontro do homem do Neandertal, que levantou tremendas polêmicas no fim do século passado e cujo descobridor não sabia bem do que se tratava quando retirou os ossos da caveira .“Cada crânio, cada macha-

do de pedra que repousam hoje em qualquer museu, cada obra consagrada as origens do homem, têm seu destino singular’ — afirma Herbert Wendt, que pesquisou durante anos arquivos, bibliotecas e museus, a fim de mostrar o incansável afã dos cientis tas à procura de Adão.Em formato grande, magni- ficamente encadernado em percalina com gravações a ouro e sobrecapa plastificada a côres, com bela ilustração. “A Procura de Adão” será lançado êste mês pelas Edições Melhoramentos.Numerosas fotografias documentando as descoberta dos homens da pré-história, assim como desenhos primitivos, acompanham essa empolgante historia, rica em incidentes e complicações de tôda sorte. Do encargo da tradução, destaca-se o magnifico trabalho do escritor João Távora.

Criado o Grupo Executivo 
de Modernização da 

Agricultura
O presidente da República assinou decreto criando o Grupo Execu tivo de Modernização da Agricultura - GEMA junto ao Conselho de Desenvolvimento, a fim de planejar e coordenar os processos de desenvolvimento da agricultura com os rumos à modernização industrial do

país. A GEMA tem atribuições para propor as medidas cabíveis à realização do plano e fiscalizar sua execução, bem como contratar serviços técnicos, e estabelecer ordem de prioridade para a realização de tarefas visando a modernização e a dinamização da agricultura nacional.

Senhora “delivrou” 
um travesseiro em 

plena cabine 
eleitoral!

Segundo noticia a imprensa da Capital mineira, uma senhora, com um travesseiro amarrado ao ventre, tentou e obteve uma preferência pela metade.Sabendo que a lei eleitoral dava prioridade às senhoras em estado de gestão, uma eleitora, preocupada em voltar cedo para sua ca sa, usou de um ardil que lhe abriu caminho na fila.Cavalheirescamente, os m e s á r i o s  providenciaram uma cadeira para a gestante esperar alguns minutos. En quanto isso, o Presidente providenciava os papéis e entregava-lhe as cédulas.Ao levantar se, entretanto a senhora percebeu que o travesseiro escorregava da cintura e tentou simular um parto eminente.
Socorrida imediatamente, por todos quantos se achavam na sala de votação, acabou “dando à luz” a um travesseiro. Diante do fato a fracassada parturiente recebeu estrondosa vaia dos populares e teve de voltar para o fim da fila. Ali ficou algumas horinhas...

Vidros — Espelhos 
Molduras

Vidraçaria 
Almirante Soares

Rua Marechal Deodoro 251 fone 376

Indústria e Comércio de 
Madeiras Battistella S.A.

Convocação
São convidados os senhores acionistas desta ipresa a fim de se reunirem na séde social, si- à av Marechal Floriano, 947, às 15 ( quinze ) ras do dia 15 (quinze) de outubro do corrente, i Assembleia Geral Extraordinana, para atende- 

m a seguinte
Ordem do dia .io] _ Apreciação do boletim de subscrição a-ovado pela assembleia geral de 15 de agosto de

^2°) _ Complementação da subscrição
, Í “> - b" ? - a o  £.terendun^da aMembíeja.^ocorpor^osà Empresa; 

4°) _  Outros assuntos de mteresse sociai.
Lajes, 4 de outubro de 1.960.

Emilio F. Battistella “Enio Mario Marin -  Diretor

b  da árvore - Amanhã as íestivid des
As, festividades do DIA DA ÁRVORE terão sua realização no dia de a- manhã em Florianópolis por ocasião do encerramento da SEMANA DA cRIANÇA. Transferidos que foram, em virtude do mau tempo, os festejos promovidos pela Chefia do Àcôrdo Florestal prometem alcançar êxito consagrador, estando os seus dirigentes providenciando as medidas necessárias para que o a- contecimento ganhe a repercussão das vêzes anteriores.Uma missa campal no Horto Florestal, localizado no sub-distrito de Trindade, tendo a oficiá- la Don Felicio da Cunha Vasconcellos e sermão de sua Eminência Reverendíssima Don Joaquim Domingues de Oliveira, e declamações alusivas

à ARVORE por escolares, serão os pontoa altos das solenidades.
Homenageando c Ministro da Agiicultur — Sr. Barros de Carv.Hho — o Acordo Florestal com o Estado de Santa Catarina providencó u a formação de um bosque cora o nome do titular daquela pasta ministerial, em local onde será realizado o ofício religioso.
Altas autoridades ci vís, militares e ecl -iás- ticas estarão prestigian do o acontecimento, dando, com a sua presença irrestrito apôio ao trabalho que vem desenvolvendo em nosso Estado a Chefia do Acordo Florestal, em função da defeza e desenvolvmien to de nossas riquezas florestais.

Hoticias do Pltiio no Brasil
Felizmente, noticias procedentes de todos os cantos do Brasil nos dão conta da tranquilidade e ordem em que decorreu o pleito presidencial. Muito embora a expectativa fosse grande e os temores de «confusão» maiores ainda, o povo brasileiro deu uma lição de democracia, indo em massa às urnas e o fazendo da maneira mais ordeira e pacifica.Entretanto, alguns casmhos não deixaram de existir a- qui e acolá, bem como fatos curiosos, que levaremos ao conhecimento de nossos leitores .

Não podia subir a es 
cada

Em São Paulo, por exemplo a sra Maria Luiza, por ter dado à luz durante aqueles dias, não poude subir a escada que a conduziria até a sua secção. E então para que o seu desejo de voto fosse atendido, a urna foi trazida até ela, que assim cumpriu o sagrado dever civico.
Incidente em Coruripe

Informações procedentes de Coruripe, Alagoas, desmentem noticias, segundo as quais bandoleiros armados teriam invadido as secções eleitorais .
No Alto Araguaia não 

houve eleiçãoNão houve eleição dia 3

de outubro, no Alto Araguaia, em face das dificuldades para a remessa do material. To davia, é possivel que as mesmas tivessem sido realizadas dias após.
Dois mortos

Em Pastos Bons, Maranhão houve « quebra páu » entre politicos fanaticos. Dois mortos foi o trágico balanço.
Mulheres com Adhe- 

mar
Segundo informações procedentes da Bahia, em Salvador, notou-se acentuada preferencia das mulheres pelo candidato Adhemar Para vice, Milton foi o preferido.

Ele sabia!
Adhemar de Barros, entrevistado no instante em qne chegava para votar, reclamou contra a coação financeira, economica, fiscal e política de que foi vitima, no seu entender. Depois explicou que «entrou aqui algum representante de Satanás» !

Sanduíches e Cafezi
nhos

No pavilhão Internacional do Ibirapuera os 1.700 apu- radores consumiram 5.100 sanduíches, 1.700 guaranás e 400 cafézinhos.Foi o lanchinho dos apura- dores.

P R O C U R O
Alugar uma casa de Material com 4 dormit. e demais dependencias.ROORDA Lajes Hotel.
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S e c ç ã o F e m i n i n a  Direção de CICI

— As Mâos Um bom perfume pode tornar a  
mulher mais bela e sedutoraAs crianças ignoram jue a falta de limpeza )rovoca o aparecimento ]e doenças. Elas gostam ie mexer com terra e graxas e não se preocupam em lavar as mãos, guando sujas.Da mesma maneira, não procuram lavar as mãos antes de pegar nos alimentos para comê-los.As crianças também não dão atenção ao an dar com as unhas grandes e sujas. Sabemos, entretanto, que doenças graves como a febre tifoide e as disenterias, podem ser transmitidas pelas mãos sujas, con

taminadas por micróbiosPortanto, nós devemos despertar desde cêdo, o hábito da limpeza nas crianças.
Devemos fazê-lo com paciência e persistência até que elas compreendam as vantagens da higiene das mãos. Precisamos fazer com que sintam a necessidade de lavar sempre as mãos e conservar as unhas limpas e cortadas.
Assim estaremos contribuindo para a defesa da saúde destas crianças.

M esm o os perfum es de boa 
qualidade não perm anecem  a- 
tivos por m ais de três ou qua
tro horas, por essa  razão é bom  
levar sem pre na bõlsa um d es
ses vidrinhos pequenos para 
renová-lo depois de algum  tem 
po e prolongar os seus en can 
tos .

X X X
Há perfum istas que fabricam  

pequeninos frascos de perfu  
mes próprios para serem  le v a 
dos na bõlsa.

x  X  x

Um a boa regra para estar  
bem perfum ada é aplicar o seu  
perfum e nos lugares m óveis. 
Na dobra do braço, nos pulsos, 
atrás das orelhas e atrás da 
curvatura dos joelhos. A ssim  
a cada pequeno m ovim ento v o 
cê agitará no ar um  d elicioso  
aroma em prestando a sua fig u 
ra m ais encanto e sedução.

X X X
Quando tiver d ificu ldade de 

abrir um novo frasco de p er
fum e, force a tam pa para um  
lado e para o outro, depois de 
dar uma lev e  pancada de cada  
lado da tam pa.

Para obter m elhores resu lta 
dos com os sais de banho, sa
bonete liquido ou óleo para 
banho, coloque-o na banheira  
antes de abrir a torneira com  
água quente.

x x x
Nunca use perfum e direta- 

m ente na roupa porque até  
m esm o as boas essên cias e n 
velh ecem  deixando um cheiro  
não m uito agradável sôbre as 
m esm as.

X X X
M uitas m ulheres gostam  de 

usar o m esm o perfum e, tor
nando o parte in tegrante da 
sua pessoa. O utras preferem  
variar de acordo com o e s ta 
do de espírito, a  hora ou a 
estação do ano. Com um v e s t i
do leVe, vaporoso, um a e s sê n 

cia de flores é o m ais indicado. 
Para uma “ toilette  ’ d iscreta, 
um perfum e suave e sim ples  
com o a própria "toilette" . Para 
as ocasiões de grande im por
tância, é acon selh ável um per 
m e ativo, de essência* de f lo 
res, ou uma fragância so íis  
cada.

M uitas vêzes a pele fica res
sentida e áspera após o banho. 
Para evitar que isso  aconteça, 
nada m ais indicado do que al
gum as gotas de ó leo  perfum a
do na água do banho. Se pre
fere o banho de chuveiro , fa
ça um a m assagem  no corpo 
com  o m esm o óleo.

1 couve-flor — sal — m anteiga— môlho bran co. Cozinhe a couve-flor. Vá colocando os buque- zinhos no môlho, feito com manteiga. Arrume os numa travessa e tenha cuidado para que não se desmanchem. Depois que arrumar todos na travessa despeje por cima o resto do môlho branco.
Bôlo de guaraná

3 xicaras de açúcar — 3 xicaras de farinha de trigo 3 colheres de manteiga — 1 colher (sobremesa) de pó tioyal — 1 garrafa de guaraná. Bata em creme a manteiga com o açúcar. Acrescente o guaraná, bata mais e por último a farinha e o fermento, mexendo muito bem. Unte um tabuleiro com calda de açúcar queimado forre-o com bananas partidas em tiras e polvilhadas com canela, coloque a massa e leve à assar em fôrno quente.
Dôce de Chuchu

Descasque 6 chuchus, retire as sementes, e cozinhe-os em pouca água. Escorra-os quando estiverem cozidos, e passe os na peneira. Junte açúcar à vontade e leve ao fogo para apurar. Deixe que apareça o fundo da panela e retire. Fica como marmelada.

As Ifê s  l i e s  Unidas
Schirley, M ercedes e M arisa

Gosto de vê-las assim reunidas Formando um conjunto de beleza Que encanta e seduz Diante de tanta grandeza
Há nelas tanta bondade Tanta meiguice, tanto coração,Que merece da sociedade a estima E de Deus a proteção.

São como as flores do meu jardim,Que tanto gosto de contemplá las Quando assim reunidas as vejo Em suas fascinantes caminhadas.
E são assim estas beldades Tão cheias de amôr e carinho 
A quem as desejo que nuDca falte Flores em seu caminho.

Lajes, Agosto de 1960
lndalicio Pires

A t e n ç ã o :9
Você que mora no campo

Defenda a saúde de sua familia construindo uma instalação sanitaria barata mais eficiente. Peça modêlo ao Centro Agro Pecuário de í>anta Catarina, rua Coronel Cordova 239, em Lages.

Para seus Impressos: Papelaria em geral:
PROCURE A MAIOR E MAIS C O M PLETA LIVRARIA E TIPOGRAFIA DA CIDADE

A PÉROLA DE LAGES
Completo sortimento de material escolar. * I . I V  t *

= ” “ = — —  Rua Cel. Cordova 202 — fone 213 -  ----------
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Pielio dos mais empolgantes deverão travar amanhã a tarde no Estádio Municipal da Ponte Grande as equipes do S. C. Internacional e do G. A. Guarany respectivamente campeã e vice campeã do certame do Centenário.Dizemos um cotejo empolgante, porquanto estas duas equipes, que representam o nome

desportivo de nossa ci- aade no campeonato estadual, estão liderando a chave no. 3 no confronto direto cora os clubes de Rio do Sul.O Internacional vem de um grande triunfo sobre o Quinze de Novembro por 3 á 0, e o Guarany também de um brilhante sucesso contra o Bancario, razão porque o choque de amanhã

será arduamente disputado.O v e n c e d o r  de amanhã terá dado o de-1 cisivo passo para a sua! classificação para os futuros jogos na chave Mafra - Canoinhas.Igualmente um empate, também é um otimo resultado para os nossos dois clubes, pois que se conservarão ainda na

liderança invicta da tabela.Vamos esperar que o Internacional e o Guara ny travem um bom prélio, relembrando assim aqueles grandes espetáculos que presenciamos por ocasião dos jogos decisivos do campeonato do Centenário.As .duas equipes de verão se apresentar

cem as mesmas escala- ções com que se apresentaram do domingo último, por ocisião da la. rodada do estadual.Na preliminai, dando prosseguimento ao Torneio Centenário de Lajes, estarão se confrontando as equ pes do s. C. Pinheiros (categoria de titulares) x aspirantes do G. A Guarany.

Proxima Rodada Varzeana
O campeonato varze- ano de futebol terá sequência no dia de amanhã, com a realização de mais cinco jogos, correspondentes à rodada de no. 8, e que oferece

os seguintes jogos:Tupy x Coral, Figuei- rense x Brusquense, Olaria x Arco íris, Centenário x Princesa, e America x Satelite.

Depois da realização da sétima rodada, aclassificação do campeonato varzeano ficou sendo a seguinte: de futebol
r  Tupy 0 pp2’ Princesa e Olaria 2 pp3* Botafogo, Brusquease e America 3 pp4' Coral 4 pp5' Centenário 5 pp6‘ Figueirense 7 pp7‘ Satelite e Arco Íris 8 pp8' Avenida 9 pp9‘ Frei Rogério 10 pp

Taça Eficiência
Na Taça Eficiência, a posição concorrentes é a seguinte:

dos clubes
r  America 13,5 Pontos
2' Olaria 12

9 93* Brusquense 9,5
»»4- Princesa 7
9»5' Botafogo 6,56 ff6- Tupy >*7• Arco íris e Coral 4
998' Centenário e Avenida 3,5

-4 M9- Frei Rogério 10,50
1 910’ Figueirense 11- Satelite »?

Seleções de rodadas
De acordo com as atuações dos atletas que rvfram na «a e 7a rodada do turno, escalamos
6f UrodeaSdae lDÇe°de6 (AvenMa)“1Vanei (America),

" Í l è L 0a,(uBo r t ^ c a ^ i f ^ r i r erÍCa)'
f 'S - ä S ' i S S S W S
1 Od^ÍMCenteoario). Orlando (Avenida), Miro
íerica) e Andral ^ l k desta rodada, oFoi destacado ^ » n»ric0 a“ m uma excepcic
Pa?uaSç?obenodconCfronto com o Arco Ms.

CULTURAL — Há a- queles que criam aves, outros cães ou gatos, outros coelhos enfim os mais variados animais. Mas a sra. Davies. da Cornualha, Inglaterra, cria minhocas que vende aos pescadores. Começou de pouquinho, a sua “mi- nhocultura”, mas hoje fornece excelentes iscas i ara os pescadores da Inglaterra. E agora, já está começando a arranjar fregueses na França!
FUGA — Foi dado o alarme na cadeia de Je rinu. São Paulo: o preso Lazaro Benedito Alves, conseguira, usando uma caneca transformada em lamina, furar em pleno dia, a parede da prisão, fugindo em seguida. Começou o trabalho de recaptura. E a policia o descobriu, calmamente sentado . . . à porta da cadeia de onde fugira. Dali foi removido para... Franco da Rocha.

c e  c a d a
rentes, num saleiro que será brevemente posto à venda. Segundo a propaganda, a vantagem está em se poder ver melhor a quantidade de sal que se e«tá pondo na comida . . .
DECEPÇÃO — O presidente da grande Organização de credito Ameri-

u m a . . .
can National Banck and Trust Company sr. La- wrense F. Stern, foi recentemente assaltado em Chicago por um ladrão que o ameaçou cem um punhal. Entregou ao meliante todo o dinheiro que trazia consigo: 88 cents (menos de CrS . . 180,00). Que decepção para o assaltante.

Encmada do p ê *  tplioo
O Chefe da Nação informou aos jornalistas, que o govêrno argentino deu preferência à indústria brasileira na colocação de uma encomenda de 27 milhões de dólares de equipamento ferroviário. “Decisão essa do Govêrno argentino que deseja nessa oportunidade, registrar com aprêço...

Este equipamento será fornecido pela indústria Paulista, em harmoniosa integração com a própria indústria argentina, que utilizará material brasileiro para fabricar uma parcela significativa do equipamento necessário à reabilitação do parque ferroviário da nação visinha”.
Sub-secretário de defesa dos EE. UU. 

virá ao Brasil
PUNGA — Num trem suburbio da Central, viajava o guarda ferroviário n' 439. O trem, como sempre, estava superlotado. Disso se aproveitaram os punguistas Rail- do Silva Vasconcelos e Carlos Alberto Duarte, para furtar o revolver do policia. Foram presos em Cascadura, quando saltavam da composição.
NOVIDADE — As donas de casa norte americanas, já podem contar com esta novidade para causar admiração aos seus convidados: Sal colorido! Sal cor de rosa, verde, coral ou amarelo, cairão por abertura dife-

O sub-secretário de Defesa dos Estados Unidos, sr. James 
Douglas, aceitou o convite formulado pela FAB, para visitar o nosso país, segundo comunicação recebida do tenente-briga
deiro Francisco de Melo.

Curso Gratuito de Taquigrafia
Por Correspondência

Acham-se abertas as matrículas para os cursos de taquigrafia por correspoudência do Instituto Brasileiro de Taquigrafia, orgào fundado em 1944 e reconhecido de Utilidade Pública. O curso compõe-se de apenas 12 lições, a- pós o que serão conferidos Diplomas aos alunos aprovados em Exame Final, também por correspondência Os interessados deverão escrever dando nome e enderêço para a Caixa Postal n- 8934, São Paulo.

Ao Comércio e à Irtisliia
Quem anuncia mais, vende mais. E quem vende mais, pode vender por menos. A propagan da impressa grava melhor e é mais duradoura. Anuncie sempre no CORREIO LVJEANO.
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IMoias e Fatos Políticos
O mundo político estava a guardando com ansiedade a entrevista que o sr. Jânio Quadros concedeu ontem â imprensa escrita efalada,le  vando-se em conta que nela esteve presente grande nú mero de repórteres interna cionais, com o fim de levar à seus paizes também, a pa Javra do presidente eleito em nosso país nas últimas eleições.
Ocorre porem, que o" homem realmente está sempre preparado para esses embates, e a tôdas as perguntas, êle não teve a menor difi culdade em achar o caminho exato para os diversos as suntos que se viu envolvido, por perguntas muitas vezes hábeis, outras vezes cheiat de malícias por parte dos homens da imprensa.Porém duas coisas êle respondeu no pé da letra: a manutenção intocável da Petro- brás; a outra que ainda não cogitou de nomes para seu Ministério, porém assegurou que êle será composto de homens de real valor, mes mo que tenha que convidar valores em partidos que o combateram nas recentes e- leições.

x x x

recolher elevadas quantias aos cofres estaduais figura o sr. Barreto, Pinto ex-deputado federal pelo PTB e responsável pelo pichamento nas estátuas da Liberdade e de José de Alencar.
> x x x

Existe um movimento em nosso país no sentido de uni-j ficar todos os partidos que elegeram o sr. Jânio Quadros. x x x
O sr. Fidel Castro somente nas últimas 24 horas nacionalizou mais de 300 industrias estrangeiras em território cubano. Como se vê a coisa lá por aquelas bandas ande de arder.

x x x
Afim de ver aquilo mais de perto para lá seguiu hoje o deputado Tenorio Cavalcanti, que nas últimas eleições no Estado da Gua- nabarn teve uma votação digna de nota. O homem da Lurdinha vai dar uma olhadela como caminham as coisas lá com o homem da barba grande, pois se êle gostar dos costumes vai deixar no vamente a dêle ficar como nos velhos tempos.

Nov^ salario mínimo 
ou greve geral

Os lideres ios trabalhadores cariocas e paulistas decidiram convoc. r .’is assembléias gerais das classes que representam, para os próximos dias 22 e -3. As assembléias estudarão as medidas a serem adotadas para a imediata decretaçã . da excepcionalidade e aumento do salário minimo até ) fim dêste mês. Será proposta a paraliza- ção geral do tr; bailio em todo o país a partir de 31 de outubro, às 12 l oras. a menos que até lá tenha sido decretado o novo salário minimo.
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Jânio Quadros cumprimentado 
exportadores brasileiros

depositadas nas urnas, 
um responsável”

po:

O sr.'Celso Ramos recém eleito governador de nosso Estado chegou ao Rio ontem onde foi recebido pelos seus correligionários e amigos, que estiveram no Aeroporto Santos Dumont para dar-lhes as boas vindas.
x x x

O sr. João Goulart reeleito nas ultimas eleições para o cargo de vice-presidente da Republica, procurado pela imprensa afim de conseguir do mesmo um pronunciamento em tôrno das ultimas eleições, fez corpo mole e saiu de fininho dizendo que sòmente depois de avistar-se com o sr. Juscelino Kubst- check é que fará um pronunciamento coletivo à imprensa.
X  JC X

Centenas de multas de quinhentos cruzeiros cada uma foram aplicadas pelo Departamento de Fiscalização do Estado da Guanabara aos candidatos que picharam ou pintaram paredes, monumentos e edifícios públicos na última campanha eleitoral. Entre os políticos derrotados no pleito e que terão que

x x x
Elementos ligados a Ferrari estão articulando movimento popular para lançá-lo candidato ao govêrno do Rio Grande do Sul. Outros porém, a êle também lieados, acham que o lider das ‘mãos limpas” já ultrapassou as fronteiras dos pampas e que sua ação deve ser no setor federal, inclusive com nova candidatura a vice, daqui à cinco anos.

x x x
Os udenistas forçam por todos os meios, numa anteci- patja contra ofensiva, as bar- reiras do PSD e do PTB, para uma aproximação política que venha a garantir ao govêrno do sr. Jânio Quadros uma maioria nas Casas do Congresso.Essa a interpretação dada, de um modo geral, ao discurso pronunciado pelo deputado Menezes Côrtes, chamando a atenção dos partidos para o fato da votação do sr. Jânio Quadros ter superado aquela das legendas partidárias. Aberto, portanto estava pelo eleitorado, o caminho para um entendimento largo e proveitoso dos partidos com o futuro presidente da Republica.

Na Argentina as coisas estiveram de mal a pior, mas ao que parece desta vez ainda se salvará o govêrno Frondizi, pois as forças armadas queixam-se da grande infiltração vermelha que aquele pais vizinho tem deixado andar a vontade.

"Anseios e esperanças 
com endereço a

Ao presidente eleito, sr. Jânio Quadros o sr. Alcides Coelho Rosauro, presidente da Associação Brasileira dos Exportadores, acaba de enviar o seguinte telegrama: 
«Em outubro de 1958, exatamente há 2 anos, quando vossa excelência passava o govêrno de São Paulo às mãos do Sr. Carvalho Pinto

mandei um telegrama em termos que devem ser re petidos neste momento.
Quando o eminente amigo agitou uma flamula de renovação, dos métodos administrativos. o povo paulista lhe deu nas urnas um crédito imenso. O resgate não teve juros de mora nem saldos pendentes e aí está essa magnifica demonstração de reconhecimento do povo bandeirante. Veremos, por certo, as lágrimas banhar seu rosto emoção no momen to culminante dessa apoteose. Nesse instante as feridas dos dissabores já não sangrarão mais e a Nação inteira lhe estenderá um novo e imenso crédito como fez em São Paulo.

Que Deus o ajude também a resgatá-lo sem juros de mora e sem deixar saldos

pendentes. Cabe-me acrescentar agora, ter renovado minhas preces, e também pedindo a Deus que purifique as ambições daqueles que como eu se empenharam ao lado de vossa excelência pela vitória de uma cau-a que para o povo deve representar: a firmeza de proposi- tos elevados, 6em desvi s ambiciosos, sem concessões, vaidade, sem transigências
ao amor proprio seu nada ceder ao personalismo. Assim com a graça de Deus. vossa excelência poderá dar redeas ao seu espirito sem o tropeço das ambições dos que o ajudaram a vencer e sem peias que o impeçam de compor o seu govêrno com valores correspondentes aos anseios e esperanças depositados nas urnas com endereço certo e a um só responsável. Mãos à obra, e boa sorte. Atenciosamente, seu amigo Alcides Coelho Rosauro».

O Cine Maraioara apresenta amanhã (domingo) às 7 e 9,15 horas 
a sensacional produção da Columbia Pictures

T E R R A  C R U E L
Um Technicolor com Anthony Perkins, Silvana Mangano, Ri

chard Conte e Jo Van Fleet 
Um dos maiores filmes de todos os|tempos
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