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Nereu fortaleceu sua posição! ®sí sií*LIgnor * í2
| i  já em circulação desde ontemj, o governo do Ettailo t c i

O ministro Nereu Ramos 
compareceu à Camara Fede
ral, dia 27, para prestar escla
recimentos sobre o quebra- 
quebra de bondes havido no 
Rio e sobre os espancamentos 
a parlamentares, por ocasião 
da greve dos estudantes. Fa
lando com serenidade, mas 
com a sua característica iir- 
meza, o titular da Justiça de
fendeu o governo, atribuindo 
a violências à provocações de 
comunistas e agitadores. A  
o ção, que pela imprensa
fi a grande estardalhaço em
ter da presença de Nereu

Ramos na Camara los Depu
tados; sentiu-se pequena quan
do ele lá chegou e durante 
seis horas esteve com a pala
vra, respondendo s npre com 
objetividade aos ap >rtes pedi
dos. Os oposicionistas que in
terpelaram o ministro foram 
poucos e não tumultuaram o 
ambiente, respeitando-o e tra- 
tando-o com cortezia. A opi
nião geral é de que o compa- 
recimento do ministro Nereu 
Ramos à Camara contribuiu 
para o fortalecimento de sua 
posição no Ministério e a do 
próprio governo da República.

0 julgamento do recurso interposto \ do PSD 
contra a diplomação do governador Jorge Lacer
da foi adiado para segunda-feira próxima. O Su
perior Tribunal Eleitoral iniciou o julgamento na 
sessão ontem, tendo falado o procurador Piinio 
Tr 'assos e alguns advogados das partes. Dado 
o aoiantado da hora a sessão foi suspensa, para 
reiniciar-se segunda-feira, quando então ter-se-á o 
re íltado do sensacional caso.

MONUMENTO A NEREU RAMOS
são residentes na cida
de e alguns viodos dos 
distritos. A Comissão de
cidiu iniciar imediata- 
mente, mediante listas 
de adesões, a coleta de 
dinheiro para a concre
tização da obra, orçada 
em Cr$ 600.000,00.

Keuniu-se no'curso des
ta semana, sob a presi
dência do vereador Os
car Schweitzer, a Comis
são Especial incumbida 
de erigir um monumento 
o atual ministro Nereu 
amos. Estiveram pre- 
entes á reunião todos 

membros da Comis-os

Distribuição dos Produtos 
da Antártica

Os produtos da Companhia Antártica Pau
lista, em Lajes, são agora distribuídos pela 
firma Silva & Araldi, sucessora de Nelson Cae- 
tano Machado, e estabelecida à rua Hercilio 
Luz n“ 616, Fone 276, próximo ao Mercado 
Municipal, aonde se encontram ao dispor de 
sua distinta freguezia.

Greve geral em todo 
o país, se o salário 
mínimo nãosair até dia 
5 do próximo mês

Está marcada para o dia 5 
do próximo mês de julho, uma 
greve geral de todos os tra
balhadores do Brasil, caso até 
aquela data não venha a ser 
decretado o salário minimo.

Como se sabe, dirigentes e 
delegados de alguns Estados 
já se encontram no Rio, acer
tando os relógios para o dc- 
sencandeamento do movimen
to grevista no país.

Durante o transcorrer des
ta semana, os .trabalhadores 
gaúchos representados pelos 
seus delegados, levaram até o 
Presidente Juscelino Kubits- 
check, os seus propósitos de 
declarar greve geral a cinco 
de julho, se até aquela data 
não estiver resolvido definiti
vamente o assunto que já há 
alguns meses, vem passando 
de comissão, em comissão sem 
que atè o momento tenha si
do transformado em decreto.

Por sua '.vez, o Presidente 
da República promete que to
mará as devidas providências, 
para que tal medida por parte 
dos trabalhadores não venha a 
ser necessária.

Segundo noticia o «Guia Serrano» (edição de amanhã, 
já em circulação desde ontemj, o governo do Ettailo ic>- 
nomizou este ano 6ete miihõe6 de cruzeiros em materiyl 
escolar, pois o atual secretario da Educação, deputado Ru
bens Neves, conseguiu aparelhar todas as escolas catari 
nenses com apenas R8K mil cruzeiros, enquanto seus ante
cessores gastavam oito milhões A mesma nota diz ainda 
«esta economia se deve ao fato de o secretário ter se s- 
proveitado de material ja existente, porén. ignorado». Por 
ai se tira uma conclusão de que a desorganização reina 
pa atual administração estadual, a ponto iD ignorar a exis
tência de sete milhões de cruze ros empatados em mate 
rial ,de escola.

Possivelmente amanhã a melhoiia da luz
Aguarda a cidade com invulgar expectativa a confir

mação da noticia por nós vinculada em edição anterior de 
que, após a realizaçao das experiências necess r as aos 
testes de funcionamento das n vas instalações da Usina do 
Salto, após o dia Io de julho, a população oderá ser ser
vida já cora boa luz.

Salário M inimo em Sta. C atarina:C rS2.100,00
A Comissão de Sta. Catari 

na já concluiu os trabalhos 
de elaboração dos novo- ní
veis de 6alário minimo para 
todo o Estado, propondo a

adotaçâo de 7r$ 2. 00O) Es
sa tabela dependerá entre
tanto de hom Rogação do pre
sidente «la ti-póblíca.

Exija o m á x im o  a o  
co m p rar seu rád io

O brasileiro come 27 
quilosdecarne porano

__ Segundo estimativas re
centes, realizadas pela Comis
são Económica para a Amé-i- 
ca Latina, (CEPAL), o brasi
leiro come 27 quilos de carne 
por ano.

«pós a visita que estava programada a nossa cidade, a c“ “ *11™  ‘j®
“nos da Escola Superior de Guerra, regressou ° nt™  V is i t a n t e s  de- 
5 Curitiba. A esquadrilha da FAB que conduziu os dustrM m tan tes  ue^
lou as lo horas de outem do aeroporto local. Dad embaixada mio
mente dia 28 ás 14,30 em lugar de 27, as 16,30 boias a em balada ^nao
o c u m p r i r  todo o vasto programa 0“ ® ®.®ta , [ ' uja(ios e outras altas

a presença de oficiais generais, senadoies, p ,esse na popula- 
rsonalidades militares e civis fez despertar grande interesse na i uj 

10 local.

Mod. Bit 428-A - 5 válvutns "N oval". 4 faixas de ondas 
ampliados em 25 e 30 m, alto-falante Super M de T com 
tomada suplementar, 2 contrôles de tonalidade Indepen
dentes. tomada c chave de '•plck-up’\ tunclonamento cm 
90 até 220 volts AC, vistosa caixa de madelia. Dimensões: 
48x36x21 cm.
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O Institulo Agronômico Ho 
Nordeite está realizando ex
perimentos para verificar o 
emprego da planta aquática 
denominada «Baronesa» na 
alimentação das aves, cujo 
valor foi iniciclmeiite obser
vado na granja particular do 
Diretor do IÁNE, prof. jRena- 
to de Farias,

No açude de sua granja, 
onde há grande quantidade 
da planta, como em todos da

região, e têcniro do Ministé
rio *Ja Agricultura ensaiou 
primeiro a aceitação num pe
queno lote de aves edultas, 
usando-a depois, em maior 
escala, na alimentação de 
frangos e frangas. Em vista 
dos resultados, decidiu fazer, 
Do Instituto, experimen tos com 
rigor técnico, davendo em 
breve divulgar as conclu-õe* 
oficiais a respeito.

Custou 200 mil cruzeiros 
o enxoval de Miss Brasil

O enxoval de «Vliss Brasil», 
se hnrita Alaria José Cardoso, 
prep >rado por CQstU'eiraS f >i 
avaliado em C $ 200.000,00
Doze vestidos i ' istituirão o 
enxoval da ma) linda jovem

brasileira. O mais deslumbr n- 
traje de noite que *Mi*s 
Brasil» exibirá em Long Beach, 
em Paramount, custará 50 mil 
cruzeiros.

— N A S C I M E N T O -
Osni José participa em nome de seus pais. 

Edu Steffen e Norma Silva Steffen o nascimento 
de sua irmanzinha Edna Maria.

T W E E D  - P E N A U X  de Algodão
Preços Ótimos

Trilhos de fazenda (em metros) tecidos RENAUX em profusão

m  A C a s a  B ru sque
________ st n o  n r ,r , n r ,Trt\(GALERIA DR. ACCACIO )

Com um completo sortimento de fazendas para CORTINAS
lit Li® '

Disparou o custo

de vida no
%

1* semestre de 56

Ocorrido na maternidade Tereza Ramos 

Lages i: 12-6-56

V IG A R IS T A  D E  7 0  A N O S  —
Foi preso há'’.dias na vj

oèzinha cidade de .Curitiba 
um vigarista .còhheçido elo 
alcunha de Tifto, proerri ntê
de Itajai. onde passou um 
conto do vigário', na impor

tância de» 172.000,00. "Á  
fi(* Tláo,prisão A* * fiào, que couta 70 

anos de idade, foi efetuada 
pelo cfònftsário Hercilio 
Cervi, atendendo solk ilação 
da policia de Itajai.

No primeiro semestre de 
1956, o custo da vida dispa
rou. Houve um aumento de 
10% no preço do feijão ube- 
rabinha; 10%, no feijão pretò 
comum; 2(1%, no feijão pretq 
chumbÍDbo; 22%, no arroz a- 
marelão: 25%. no arroz agu
lha, 76%, no arroz 3/4 de 
cangica; 46%, na farinha de 
mandioca; 115%, na batata 
florão; 183̂ /o, na batata de se
gunda; 33%, na cebola pera; 
10%, na banha em lata; 35%, 
no lombo salgado. 24%, no 
touciDho.

Não dê esmola; 

contribua para a SLAN

hjt posse ili Worin do f le
Tomará posse, em solenidade a ter lugar às 16,00 ho

ras de hoje. na séde social, a Diretoria do rlube Io de ,JU 
lho, eleita para o biênio 1956-1958. São os seguintes o s  do 
vos dirigentes daquela tradicional saciedade recreativa;

f «33 dis?

DIRETORIA — Presidente - Dr. Newton Ramos; Vjce 
presidente: Alvaro Ramos Vieira, Io Secretário! Guilherme' 
Socas; 2o Secretário: Joaquim Rau; Tesoureiro' Célio Batis
ta de Castro; Orador: Thiago Vieira de Castro; Bibliotecá
rio: Lupércio de Oliveira Koeche; Procurador; Leopoldo 
Weber.

•is por cent

P .  ̂jHl «rao a
pflfÇÍI ds 
rpiw. !aoJ

CONSELHO FISCa L — Dr. Jonas Ramos; Eurico Dias 
Batista e Ne 6on de Castro Braescher.

Material con m ista aprendido no Rio

«.meça 
„,os díven 
c- jfftimdo* 
Kiloriinos; 
■ isí tom«

A Agencia Consórcio REAL-AEROVIAS em Vacaria comu
nica a seus distinti s clientes que se acha em pleno funcionamento a 
SUB-AGENCIA de Lajes, situada à Rua lõ de Novembro, : 2. escritório 
do Bairro Guarujá, gentilmente cedido pela sua gerencia, estando a 
mesma habilitada à venda de passagens, transportes de encomendas, 
valores etc. com embarque na cidade de Vacaria ou em qualquer de 
nossas agencias no país e no exterior.

Aviõea de Vacaria para : C A S C A V E L
C A M P O  D O  M O U R Ã O  

M A R IN G A  
L O N D R IN A  

S Ã O  P A U L O

Terças-quintas e sábados, ás 8 horas.

Aviões de Vacaria para: PORTO ALEGRE

— A policia polit.ea, examinando o material contidoI 
nos ca xotes apreeni ic os bá dias numa garagem, constatouI 
a existência de mau ru i de propaganda comunista redigidoI 
em russo. Os advogados Sinval Palmeira e Abel Chermontj 
impetraram um hab is corpus ao Supremo Tribunal Fedi- 
ral a favor de Valdo liiniz. preso como responsável peloj 
material apreendido .,

sos ds
TERÃO

íátérlo Mj 
autorize 

■C 
•rtist

sirsiil»
»Weil

Grandes festejos alusiCos à 
data de São Joàc estio pro* 
gramados para este fim de 
semana pelo Clube Kxcursio- 
nista Princesa da Serra. Na 
noite de hoje, com inicio às 
20,00 horas, haverá graude 
baile, e amanhã, à tarde: na- 
tinée infantil e à noite outio

bail-vde enterramento.' 0 in
teresse despertado era toi 
dessas festividades indica 
serão coroadas de êxito 
esforços e o trabalho d< 
festeiro», srs. Joáo Marií Anj 
selmo e senhora, Antenr 
Varela e senhors e 
Schaefer e senhora.

|kVic
Moa

lit DESTA

Viceot«

Terças, Quintas e Sábados ás 14 horas.

---------------------------------  Com conexões para;

Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Florianópolis, Caracas, Port 
Of Spain. Miami, Montevideo, Assuncion, Buenos Ayres. 
---------- Em Aviões Super Convair 340 -------------

E demais cidades servidas pelo consórcio.

Aqueles que exigem o máximo

Voam pela « R E A L »

Leiam e assinem o jornal

« A  H O R A »
Vendido diáriamente em todas as bancas

Para assinaturas procurem esta redação

forv'iço

M A R I L U Z  h o t e l
(O  melhor da Capital Paranaense)
Apartamento com banheiro, rádio e telefone- 
Amplos e elegantes salões para banquetes 
p. D A coock-tails. . „
uno Restaurante com cozinha internacioo8

Ja iOÍ inaugurado o GRILL-BAR, com bom íonjunl» 
melodico para seu devaneio noturno

Diárias: Solteiro Cr$ 15000 
Casal Cr$ 250,00 -

M A R ILU Z  H O T E L  LTDA.
Rua loão Negrão. 169

E N n F n w r $ H £ 9 N E S :  4 7 9 0  e  4 7 9 1  
tNÜERhço T e[.EORa F1CO “ MARILUZ 

CURITIBA -  PARANÁ
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O Preço da Erva Mate
A ’safra de erva mate de 

1956, conforme determinou o 
Instituto Nacional do Mate, 
noê EstaduS do Paraná e San 
ta Catarma, será feita no pe
ríodo fcorw reendido entre 1 
de junho a 15 de setembro.

Á exportação terá inicio a 
partir de 1 de agosto. No Rio 
Grande do Sul, a colheita co
meçou" a 1 de junho, pro- 
lcngando-se até 3U de setem
bro. No Municipio de Venàn- 
cio Aires, o corte s«ra ante
cipado de um mcs. No Esta
do de Mato Grosso, a colhei
ta sera e ta ate 15 de outu

bro. O preço FOB, por cem 
quilos, para a erva mate ean- 
cheada CC-1 e CB-1 doa Es
tados do Paraná, Santa Cata
rina e Rio Grande do Sul, 
destinada ao mercado argen
tino, será de US$ 21,50.

O Instituto do Mate fixou 
em US$ 23,50. por cem quilos, 
EOB, em qualquer pôrto de 
embarque, o preço da erva 
mate cancheada MB-1,'produ
zida em Mato Grosso e no 
Municipio deJFóz do Iguaçu, 
destinada a<> mercado nrgen 
ri o.

Ooiares jp fi as comp as íauncipais
3*/. das disponibilidades do orçamento cam
bial destinados a importações d e  interesse do

município
rês por cento das dispo

nibilidades do orçamento 
cambial serão destinados às 
importações de interesse dos 
Municípios, tendo prioridade 
máquinas Jmotores, aparelhos, 
conjuntos .mecanizados, im
plementos diversos, especial
mente destinados a constru
ções rodoviários; instalações 
elétricas e fomento agrope
cuário

Isto é o que estabelece 
projeto de lei ontem apre
sentado na 1 Amara pelo de
putai > Uuirjo Machado que, 
em sua justificação, acentua 
a car meia em que vivem os 
Municípios brasileiros1 mui 
tas vezes, pela impossibili
dade te se habilitar no or
çamento cambial, com reais 
prejuízos para as populações 
do pais.

Bens de Carmexn Miranda
T E R Á O  E N T R A D A  NO B R A S IL

O Ministério Mas * Relações 
Exteriores autorizou *d. Maria 
Emilia Miranda Cunha, mãe 
da falecida artista Carraen

Mirando, a importar dos Es
tados Unidos bens adquiridos 
pela fitnosa artista, além de 
objetos de uso pessoal.

Srs. Viajantes e Turistas
Indo a P orto  Alegre visitem o

BAR, RESTAURANTE e CHURRASCARIA

UR C A !
Praça Parobé, 62 

Aberto dia e noite
(Serviço especial de madrugada)

Posto de fomento da Piscicultura nn Espirito Santo
A Divisão de Caça e Pesca, 

em colaboração com a Supe
rintendência do Ensine Agri- 
co’a e V< e inario, instalou em 
Itabina, no Espiiito Santo, 
mais um Pôsfo de Fomente da 
Piscicultura Êsse posto dispõe 
de instalaçõe.« para criação 
de espécies de ictinlógicas a- 
dequadas ao peixamento de á-

guis represadas nas propne- 
da les rurais ou de dominio 
publico, tais como Ianques, a- 
çudes, reprêsas e lagoas, 

postos idênticos estão sendo 
Co°Str lidos pelo Minis ério dó 
Agric iltum, em Minas Getais, 
Paraná, Rir» Grande do Sul e 
Santa C tar na, ^endo, paia is
so, utilizadas verbas do ecr-

innte exercício.
Medida da mestm natureza, 

tdotada nos Estados Unido«, 
vem proporcionando os me
lhores resultados. A produção 
das referidas espécies, nos am
bientes aquaticos e:i-Pentts 
nas fazendas e ranchos laque
ie país, ja atingiu 50 milhões 
de quilos anu, is

OS MELH Ei PAE.iiIüS Alt HOJE IF IECI10S, 
COM VAO EMS E FACILIDADES cXCEl'CIDMb!

COMPRE O SEU FOGÃO FRANKLIN e habilite-se a 
ganhar um fo g ã o  grá t is  no sorteio entre apenas 40 
concorrentes! E além dêsse prêmio poderá ainda ga
nhar outros no valor total de Cr$ 300.000.00, compreen
dendo uma Geladeira de 9 pés, um Itadiofone Mullard. 
dez Máquinas de Costura, três Rádios Mullard, 250 
Panelas de Pressão, 250 Bonecas finas Ao adqu rir 
o seu fogão FRANKLIN, de fácii manejo, higiênico e 
seguro, Vocè recebe' á um envelope lacrado contendo 
o número do .fogão, de 1 a 40, para o sorteio do 
f o g ã o  grátis, e mais um cupon que dará direito ao 
sorteio dos grandes prêmios! Vá hoje mesmo ver esta 
maravilha da técnica que ê o fogão FRANKLIN

___ Exclusivista nesta praça

E l e í r o l a n d i a
R ia  Cel. Cordova s/n Lages — S.C.

para dia 2 de Julho, segunda-fe ra Io aniversario
inter5
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- Com grande redução nos preços
C A M P O N E Z A  EUA MARECHa l  d e o d o r o . 70
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Primeiro conheça o Brasil
«O JORNAL», um dos mais 

prestigiosos órgãos da impren
sa carioca a 29 de abril pu
blicou, na secção de Turismo 
& Férias, um oportuno artigo 
•ob o titulo - Primeiro Conhe
ça o Brasil.

Relaciona o articulista, de 
maneira siotética, o que te
mos a oferecer no setor turis- 
tico, desde e Amazonas ao 
Rio Grande do Sul, citando o 
qut há de mais característico 
em nossas varias regiões, com 
sua multiplicidade e variedade 
geográfica, de costumei, de 
iestaa e usos.

À certa altura, o redator 
daquela secção tece referen
cia à «pluralidade econômica 
da comuna catarinense com o 
•este fabuloso, a capital orna
mentada por uma natureza mo
dulado carinhosamente por 
mãos de um grande artista, o

atraente Vale do Itajai. o sul 
com belas praias em seu lito- 
exteuso, estações de agua? 
termais, qu® parecem aqueci
das pela inexgotávei bacia car- 
bonifere, aos (pampas bravios, 
descortina-se, cresce, surge o 
Brasil».

Continuando; termina desta 
forma o vibrante artigo, que 
e um hino às nossa9 possibi
lidade? só no turismo interno: 
«Já disse alguém ser o nosso 
país um mundo. E na verdada 
o é. Torná-lo conhecido é de
ver patriótico que se impõe. 
E com eleito. Paia gaúdtu 
nosso, varias empresas estão, 
em vários Estados promoven
do, despertando o Turismo, 
que denominaremos de nacio
nalista, E, em Santa Catarina, 
na gleba barriga-verde, uma 
companhia emiaentemente nos-

Nova York, Londrea Tóquio, 
Changai e Paris são as maiores 
cidades do globo, com a se
guinte população, respectiva
mente: 12 milhões e 300 mil 
a primeira, a segunda com 
8 milhões e 300 mil, a tercei
ra com 6 milhões e 300, a 
quarta com 6 milhões e 200 
mil e a quinta com 4 milhões 
e 800 mil habitantes.

Com mais de 1 milhão de 
almas existem no mundo tô- 
do 51 cidades, sendo 19 loca
lidades na Europa, 18 na 
América, 12 na Asia e 2 na 
Oce&nia.

Outra interessante desco
berta das estatísticas da ONU 
é que existem mais mulheres

Casa vende-se
Vende-se bôa casa de ma

deira, com paredes duplas, 
pintura nova. Tem 9 peças 
amplas e entrada para auto
móvel. Situada ao lado da 
Federal em zona residencial, 
a pouca distancia des colégios 
e a 15 minutos da praça, 

Base: 130.000,00

Informações na firma Joca 
Duarte.

do qne homens nas cidades 
•umpéias e americanas, su
cedendo o contrário na Asia.

E com referência ao pro
blema do analfabetismo, en
quanto a Guiné portuguêsa 
tem a percentagem de ^99%, a 
Bélgica e França possuem só 
3%. As nações industrializa
das apresentam maiores Índi
ces de casamentos que as 
subdesenvolvidas, excluindo- 
se os países árabes, pois no 
Egito 87% das mulheres se 
casam antes dos 30 anos, ao 
pssso qce no Haiti apenas 
12% estão casadas e 73% na 
Bélgica. Sucedé, porem, que 
os paises de menor percen
tagem de matrimônios apre
sentam maior indice de nasci
mento, pela «fecuiiidade dos 
casais e nascimentos ilegíti
mos», De 1920 a 1924 as na
ções latinos-americanas, Egito 
e india apresentaram o maior 
numero de nascimentos, sen
do, o menar, verificado nos 
paises da Europa Ceotral e 
setentrional, entretanto, desde 
1950 aumentou o indice de 
natalidade na maior parte dos 
paises.

Serviço de Imprensa do Depar
tamento de Relações Públicas da 
Transportes Aéreos Catarinense - 
T A C .

sa — a TAC - Jchamou a si a 
tal tarefa. Organizou o Depar
tamento de Turismo e está 
mostrando o Brasil aos brasi
leiros».

«Rasgando o espsço com 
s«ua pássaros metálicos, en
curtando distancias, facilitan
do o comércio, a Transportes 
Aéreos Catarinense está na pa
triótica campanha de turismo 
interno a qual ise empolgou e 
está empolgando a nossa gen
te, sob a égide de - Primeiro 
Conheça o Brasil».

Joalheria Mondadori
Oferece

Praça J. Costa — Lages

a sua distinta freguezia 08 
famosos relogíos

Rolex. Tudor, Om ega e Tissot

E mantem grande sortimento de relogi0s

de PAREDE E M ESA que são vendidos com 
. certificado de garantia por 10 anos

CISTAIS, PORCELANAS e objetos de 
adorno

lull Cirretaiei
de RAM ÃO GARCIA

estabelecido a avenida Brasil, n. 496 
PORTO ALEGRE

)

I »

com COMPRA VENDA TROCA FINANCIA
MENTO DE Automóveis - caminhões - ca
mionetas - ônibus ■ micro - Jeeps.

Casa devidamente legalisada com n. 
10076 de 1956

(Transações feitas exclusivamente sob responsabilidade do 
proprietário sr. RAMAO GARCIA —  Oferece as referen
cias que desejarem sob sua conduta comercial na cidade de 
Porto Alegre.
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30-6-56 CORREIO LAGEANO o na em«

Juizo de Direito da Primeira Vara da Comarca de Lajes
( )  Doutor Clovis Ayres da 
Gama. Juiz de Direito da 
Segunda Vara, em exercí
cio na Primeira, desta Co
marca de Lajes, Estado de 
Santa Catarina, na forma 
da lei, etc.

Faço saber aos que o pre
sente edital de citação, com 
o prazo de 60 ("sessenta) dias 
virem, dele conhecimento ti
verem ou interessar possa, 
que por parte da EMPRESA 
RIOGRaNDENSE [>E MATE 
S. A., firma comercial com 
séde ?m Porto Alegre, Rio 
Grande do Sul com escriió- 
rios nesta cidade, me foi di
rigida a seguinte PETIÇÃO: 
Exmo. Sr. Dr Juiz de Direito 
da la Vara E.MPRESA RIO 
GRANDENSE DE MATE S.A., 
firma comercial com sede 
em Porto Àlegre, Rio Gran
de do Sul, e com escritórios 
nesta cidade, por seu bas-

E d i t a l  de C i t a  ç*ã o

tante procurador - ut instru- :ç&o de/Lcontrato de mandato
mento de fls -, respeitosa 
mente, vem perante V. Excia. 
pedir a CITAÇÃO DE EMl- 
Llü FREDERICO MONN. pa
ra responder aos termos da 
presente AÇÂO < RDINÁRIA 
DE REPARACO DE DANOS, 
no decurso da qual, E S N  
provará. Primeiro - Que, ope
rando no ramo madeireiro, 
em 1 953, organizou escritó
rios nesta cidade, creden 
ciando E m i 1 i o Frederico 
Mer»n como seu mandatário 
ç representaDte, deferindo- 
lbe a tarefa de gerir os ne
gócio^ aqui realizados; \\9e 
gundo - Que, até meados de 
1854, o Réu ugiu no ínterés 
se da Autora decaindo flai 
para frente da confiança re 
cebida através a prática de 
uma série de atos que gera
vam ^suspeitas, chegando 
mesmo a lançar mão e ven 
der a terceiro, isem autori
zação, madeira que lhe não 
pertencia,- Terceiro - Que as 
irregularidades constatadas 
por um funcionário da ma 
triz da Autorà íoram confes
sadas por Emilio F. Mono em 
documento por ele assinado, 
através do qual prometeu re
por a madeira apropriada, o 
que. entretanto, não fe£ 
Quarto - Que, em vista disso 
nomeou novo representante 
e procurou obter do Reu 
uma cabal prestação de con 
tas.de suas atividades como 
mandatário. Dão logrando fa 
zê lo porquanto o mesmò se 
evadiu para lugar inc< rto e 
não sabido, em fevereiro de 
1.955; Quinto: - Que, do exa
me e levantamentos feitos 
nos negócios a cargo do Réu, 
constatou a Autora ter o 
meFmo »e apropriado de al
guns milhares de pés qua 
drados de madeira de pinho, 
valores de cobrança feitas 
em dinl eiro, valor de guias 
do 1NP. q que tudo sómado 
»tingiu Cr$ 403.725.60, con 
forme documento junto; Sexto 
* Que além dos prejuízos 
acima enunciados, Emilio F 
Moon, cau6ou outros, decor
rentes da impossibilidade de 
revenda da madeira de que 
»e apropriou, na expoitaçâo, 
juros de distração de fundos 
recebidos, afora abalo co
mercial; o que tudo somado, 
c°m juros computados, até 
31 de dezembro de 1P55, per- 
|“Z Cr$ 217.032,40; Sétimo -

Que Emilio F. Monn foi cons
tituído mandatário da Autoral 
em carater individual, porém, 
tendo organizado firma de 
que era titular, solicitou fos
sem as transações feitas a- 
través essa empresa, tão 6ó» 
mente para efeitos de tercei 
roe, persistindo como obri
gado pessoalmente; Oitavo - 
Que e9gotados os meios ao 
alcance da Autora para 
obter o ressarcimento dos 
danos que sofreu, quer ago
ra inteDtar judieialmente 
contra E m i l i o  Frederico 
Moun. Nono  - Que o proce
der do Reu, afora constituir 
delitos de apropriação indé
bita e de estelionato, puní
veis pelo Código Penal - 
art. t68 e 171, configura ato 
ilicito pa órbita civil e infra-

mercaátil, pelo qual fora in
vestido, Décimo  - Que, se 
gundo dispõe^ lei comerçial 
e a civil, cumpria ao Réu 
satisfazer as seguintes obri
gações: A) - Cumprir dili
gentemente as ordeas e ins- 
WuçõeS . recebidas - 0 ; tfo- 
mèrcial art. 142 e C.Civil - 
rart. 1.300; B) - A boa guarda 
e conservação das coisas 
que detinha em nome do 
mapdante, no caso a A. - C. 
Cómerçial art, 170 e C. Civil 
art 80; C) Pagar juros ao 
mandante pela mora, na ep 
Arejai de fundos a este per
tencentes C 1 omérci d a t. 
155' e C.Civil art. 1.303. D)- 
Prestar Contas: Q. Comercial 
art. ISO’ e ‘ G.f lyil art. 1.301, 
Décimo primeiro Que, não 
tçndo cumprido as suas obri
gações, E.nilio F. Monn é 
responsável pelos danos que 
eausou à Autora, consoante 
ó que dispõe o art 162 do 
C. Come rei »1, que reza: «O 
mandatáró responde ao co
mitente por tôdas as perdas 
e danos que no cumprimen 
to do mandato lhe cau6ar, 
quer procedam de fraude, 
dolo ou rn,alicia, quer ainda 
mesmo que os possam atri 
buir-se ». mente a omissão 
ou neglitHncia culposa»; D é 
cimo segundo - Que, afora 0 
píeoeito do D. MercaDtil a- 
plicâvel, é ainda invocável 
cnDtra o Réu o disposto no 
srt. 159 do C.Civil. que tex
tualmente estabelece: « Aque
le que, por ação ou omi66ão 
voluntária negligência, ou 
imprudem ia, violar direito, 
ou causar prejuízo a outrem 
fica obrigado a reparar o 
dano» Décimo terceiro Que 
es6a reparação deve ser a 
mais ampl possivel, na for
ma do que regula o art 
1.059 do C.Civil, abrangendo 
os danos emergentes ou «d i
minuição atual no patrirao 
nio» e oi lucros cessantes 
ou «diminuição -potencial no 
patrimônio», na terminologia 
de Clovis Be vilacqua, de
vendo assim ressarcir a au 
tora. não só do que efetiva 
mente perdeu como daquilo 
que deixou de lucrar; D éci
mo quarto - Que, consoante 
ensina C. Atendonça «No ca
so de distraimento de fundos, 
além de haver um crédito 
ao mandato, dá-se o inadini- 
plemento do mandato. Eis

porque, juntamente áo direi
to de exigir juros se confe
re ao mandante ò de indeL 
nizar se de qualquer1 daco 
resultante deste madiplemen- 
to, principio aliás consagra
do no art 1611 do -Cód. 1 o- 
mercial, aplicável ao manda
to ex vi do art. 164» (Trat. 
Dir Com.Bras, Vol. Ví, 2a p. 
N° 856); Décimo quifito - Qué, 
conforme regra do art. 962 
do C Civil, nas obrigações 
decorrentes de delito, con
sidera-se em mora o deve
dor desde que o perpetrou, 
decorrendo dai os juros dos 
fundos distraidc6 exceto da» 
queles que recebeu antes do 
delito, quando os juros são 
devidos desde o recebimento, 
com quer Carvalho de Men
donça; Décimo sexto -  Que, 
dispen-ando a prestação de 
contas e a interpelação, po
de servir se da ação ordiná
ria para compelir o manda
tário ao ressarcimento dos da
nos causados. NESTAS CON
DIÇÕES. .sendo indubitáveis 
as razões jurídicas inovoca- 
das e invocáveis quer a Auto
ra, EMPRESA R10GRANDEN 
SE DE Ma TE S.A., propor a 
presente AÇ^O ORDINÁRIA- 
DE REPAR/yÇAO DE iMNCfe 
com o rito d,o art 291 dp X, 
Processo Civil, e, c >mo, de 
fat > proposto tem, Rr.QuER; 
A Digne-saÇÇV. Ex.id ' de 
terminar a expedição le edi
tal de citação de EMILIO 
FREDERI' O MONN' < u sim: 
plesmente EMILIO MQNN 
brasileiro, casaao, maior, do 
comércio, atualmente dm lu
gar incerto e não sabiJo, na 
forma do art. 177. 1, do C. 
Processo Civil, para respon
der aos termos do presente 
ação. sob pena de revelia, 
contestando-a, querendo e 
no prazo da let, para afinal 
ser condenado a pagar: I 
CrS 403 723,60 (quatrocentos 
e tres mil, setecentos e vin
te e tres cruzeiros e sessen
ta centavos) - a titulo de 
danos emergentes, por saldo 
em conta corrente, de ma
deira apropriada indébita
mente, dinheiros recebidos e 
não entregues a A., supri
mentos de fundos guias no 
1NP. etc: II - Cr$ -217.032 40 
(duzentos e desessete mil, 
trinta e dois-cruzeirus e qua 
renta centavo») - a fitufo de 
lucros cessantes, de diferen
ça de preço de madeira que 
desviou na revenda de ex 
portacão, e juros computados 
até 31 de dezembro de 1955, 
III - Os juros das duas par
celas acima a panir de Io 
de Janeiro de 1956, apura 
veis a final; IV - Custas, des
pesas judiciais e honorários 
advogaticios em 29o» sobre 
o total da condenação - art 
64 do C Processo Civil, e 
demais cominações de lei 
Protesta a A. pela apresen 
tação e inquirição de teste- 
aiimhas, documentos, expe
dição de precatórias pericias, 
vistorias, exames arbitra 
mento, depóimentò pessoal 
do Réu, sob pena de con
fesso, e por todos os demais 
meios em direito permitidos. 
Termos em que. dando à cau 
sã o valor de Cr$ 620.756(10

seiscentos e viüte mil, sete
centos e cincoenta e seis 
cruzeiros), para efeitos de 
recolhimento de taxa judi
ciária e, pedindo a proce 
deneia da ação, com a con 
denação de Emilio Frederico 
Monn ao pagamento dessa 
quantia juros a partir tle lo 
de janeiro de 1.956, custas 
despesas judiciais, honorá
rios de advogado em 20.% 
sobre o total da condenação, 
e demais pronunciameqtos, 
como tud > se especifica no 
item A, 111,411. e IV desta, 
P. Deferimento Lajes, 8 de 
junho de 1956 (ass) pp Evi- 
lasio Nery Caon. Documentos 
juntos: 1 Procuração: 2 - Ta
lão de taxa judiciária, 3 Car 
ta de E F. Mono; 4 - Cópia de 
resposta - carta; 5 - Carta 
de F.K Monti, 6 - Cópia de 
telegrama; 7.,- Cópia d» car
ta a E.F Monn. 8 - Dóis re 
cibos de comissões; 9 - De 
claração-, lo Cópia de car
ta; 11 - Telegrama; 12 - Ex
trato de conta ••"frente, La 
jes. 8 de junho de 1956 (ass)
1 p. Evilasio Nery-Oaom DES- 

ACHO - A., dê-se vista ao
•r. Coletor ptírà ressalvar a

t  u  «... ...

fls., no talão de taxa judi
ciária. H3 rasuras co mesmo 
observadas, e após isto ex
peça se digo. cite se o rOi 
por edital com o prazo de 00 
dias. Lajes, 11-b 56 (a*$) Cio 
vis Ayres da Gama Jui/ de 
Direito etn exêrciCio ria la 
Vara. E para que ninguém 
alegue ignorância muito es- 
pecialmente os interessados 
incertos, passou se o presen. 
te edital de citação de Emi 
lio Frederico Modd ou sim- 
plesmenie L-uiHio Moon, com 
0 prazo de 60 dias. edital 
este que s«rá publicado e 
afixadq na forma da lei Da 
do e passado nesta cidade 
de Lajes aos dezoito^ dias 
do mes de junho de mil m» 
vecentos e cincoenta e seis 
(''8-6-1956) Lu. Waldeck Áu 
relio Sampaio,' lE-scrivão do 
Civel e • omércio da la Va
ra, o datilografei, subscrevi 
e assino. Selos af.nal.

Clovis Ayres da Gama 
Juiz de lireito da Segunda 
Vara em Exercício na Pri 

meira

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Cirel e Goméicio

D F S T F T * tjjt>o r  
. p R pd G . S ocas S /Â

Rua Cel. Cordova 294 Telef. 258 C. Postal 61
w .  ..... r - -------

Mantem em estoques os seguintes

«Produtos Brasiut »
Chapas onduladas para coberturas eha 

pas lizas Brisicôr, chapas lizas Fibrome para forros e divi 
sões internas, caixa . dp descarga Floraux oe imbutir H. F 
externa, rese vatórios para agua quente e fna, tubos par» 
esgotos e instalaçõlêx Furiitarias em geral, peças e con«-xõe , 
para redes, esgotos,_ tubos de pressão pura redes do « -  
gua, e outros produtos, da afamada linhu BRA-1L1T»

Este Joi utu cirvulo dim.s vezos por semana: 

á» 4as. e • bados, ein todos as buucas.
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30-tt-5(i CORREIO LAGEAISO

Prefeitura Municipal de
ESTADO DE? SANTA CATARINA

lajes

N' 1040 - 8-5-1956

N- 1148

N- 1158

N' 1204 29-5-1956

N- 1216 - 30-5-1956

N- 1217 - 30-5-1950

REQUERIMENTOS DESPACHADOS 

Dia Io de Junho de 1956

N' 87C * 16-4 1956 - Joã<» Cesar de Oliveira Branco - Trana-
ferênc.rf de casa e terreno foreiro - 
Cobre-se a Taxa de Laudêmio^ regis- 
tre-se a Kactitura e devolva-se a Car
ta averbada.
Herde ros de Ana Libe» lieidrich - 
Numeração de um prédio - Sim 

21-5-1956 - Osvaldo Ferreira - Concessão de ter- 
rtno no Cemitério - Sim.

21-5-1956 - Jaime Lisboa Ramos • Concessão d» 
teirenc. uo Cemitério - Sim.
Bemardma Correi*- Pinho - Professo
ra Municipal - 90 dias de Licença -  
Sim.

N' 1209 - 29-4-1956 - Cacilda Bornhausen de Souza - Pro
fessora Municipal - 90 dias de Li;en- 
ça - Sim.
Julieta Artur da Silva Maluche - Pro
fessora Municipal - 30 dias de Licen- 
ça - Sim.
Pedro Waltrick Sobrinho - Transfe
rência de lançamento de impostos 
de São José do Cerrito para 
esta Cidade - Indeferido.

Dia 5 de junho de 1956.
1191 25-5-1956 - Isauro Vieira - Autoriznçãn para pagar

TAXA EE L m UDÊMiO e devolução de 
documentos - Cobre-se a Taxa de Lau- 
dêmio e devolva-se a Carta para a de
vida Escritura.

1203 - 28-5-19-55 - Solon Vieira - Ligação dágua • Sim.
Y  1206 - 29-5-1956 - Hugo Vieira de Córdov*. -  Licença pa

ra pintar uln prédio e construir muro -
V Sim.

N ‘ 1211 - 29-5 1956 -  Joaquim Cavalheiro do Amaral - Li- 
T cença para retalhar seu prédio sito à 

rua Sebastião furtado - Cumpra o pa
recer da D.O.V.

N- 1218 - 30-5-1956 - Rodolfo & Formfghiére Ltda. -  Apro
vação de planta e licen£>» para refor
mar o prédio do Sr. Abdon Siqueira e 
Fábio Ferreira - Cumpra o parecer da 
D.O.V.

N* 1225 - 30-5-1956 - Elza Sanford Arruda - Licença para 
construir um galpão à praça -João Ri
beiro (2,20 x 2.40 m) Sim.

N’ 1241 • 1-6-1956 - João Cecatto - Devolução de Carta
de Aforamento averbada - Autorizo 
apenas a devolução <la Cart-*.

N- 1242 - 1-6-1956 - Hugo Ram >9 Arruda - Devolução de
Carta de Af oramento uverbad» - Auto 
rizo apenas a devolução da Carta.

N* 1244 - 2-6-1956 - Dinorá Macêdo Schumacker - Profes
sora Municipal - 4(* dias de Licença - 
Sim.

N' 1245 - 2-6-1969 - Rod lfo & Foimighiére Ltda. - Aprova-
çp de planta e llr- nça para construir 
um galpão de material para Inácio Luiz 
de Andrade - Sim.

N

N

LEI N° 94
de 23 de maio de 1956

Eu, VIDAL RAMOS JÚNIOR, Prefeito Municipal de Lage*.
Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL decretou e eu 

sanciono a seguinte
L E I :

Art. I o * Fica o Executivo Municipal autorizado a ad
quirir, para vender em prfStncôes aos pequeno« agriculto
res do Município, instrumentos e pequenas máquinas agri 
colas.

Art. 2o - As prestações serão r Onais e não poderão 
exceder a três (3) firmando o interessado contrato com re
serva de dominio dos ii Strurrentos e máquinas adquiri-los, 
vigorando até o resgate das prestações.

Art. 3o - Fica o Poder Executiv«» autorizado a abrir um 
CREDITO ESPECIAL até a importância de DUZENTOS MIL 
CRUZEIROS (Cr$ 200.000.00J, p,.ra .tender, no corrente 
exercicio, as despesas decorrentes da presente Lei.

Art. 4o - Esta Lei entrará em Vigor na data da sua pu
blicação, revogadas as di-posiçõee em contrário 

Prefeitura Municipal de Lajes, em 23 d? maio de 1956.
Ase nado: • Vidal Ramos Júnior 

Prefaito Municipal.
Felipe Afonso Simão 
Secretário.

L E I  N° 95

Dá denombSlção ^  .ua d^eta cidade

E“' ™ Ao''S.RbAef,'uVaLTÃMKR* MoViapÂr<lecretou e V-
sanciono a seguinte j ^ j.

Art 1» - Fica dado a uma de nossas ruas 8|"da ser{1 
A dèfmitiva. a critério do Sr, Prefe.to Municipal,

seguintes
Aviação».

nomenclatura --------  .
o nome de «SANTOS DUMONT».

Parágrafo Único - A 11 ca indicntiva terá os 
dizeres: «RliA SANTOS DUMONT - Pjoncro da

Alt. 2o - Revogam-se a* dispoBiçoe» em cent,a.,v . 
Prefeitura Municipal de Lages, em 23 ue m*ioj de 1 •

Assinado: - Vidai Ramos Junior 
Prefeito Municipal.
Felipe Afonso Simão 
Secretário,

LEI N° 98
de 23 de mai > de 1956. _

CONSIDERA DE UTILIDADE PUBLICA O CEMITLKIO
DE PAINEL.

Eu VIDAI RA^OS JUNIOR. Prefeito Municipal de Lages. 
’ Faço sab-r que a CÂMARA MUNICIPAL decretou e eu

sanciono a seguime _  ,
L E I :

Àrf. Io - Fica considerado de utilidade pública e auto
rizado o Executivo a desapiopriar, - migável ou judicialmente, 
a área em que está locnlizado o CEMlTÊRtO da vila d* 
PAINEL.

Art. 2o - Fica o Executivo autorizado a pbrir, por con
ta lia arrecadação do presente exercício, um CRÉU1TO ES
PECIAL da alé cinco mil cruzeir-s (Ci$ 5.000,00); paie ocor
rer às despesas d-correntee éa pre-ente Lei.

Art. 3o - Revogam-8e as disposições em contrário. 
Prefeitura I£unicip*l de Lag*s, em 23 de maio de 1956.

Assinado: - Vidal Ramos Júnior \ .
Pref ito Municipal 
Felipe Afonso Simão 
Secretário.

IX Semana do d 

zendeiro, na Univer. 

sidade Rural

Será realizada, de 15 > v, , 
julho próximo, n» Unive - i 
Rural, a IX Samana d« p ' 
cetro, com a finalidade i n' 
nistrar cursos rápidos e ' 
cos destinadoa ao melhoram!'' 
to das técnicas de expl r 
ag'o-pecuána e dafeaa d s , 
banhoi e culturas. Oa cu. 
funcionaiào na sede daquèl* 
cenlro de enaino e em (u„lt 
dependências do Ministério da 
Agr cultura, instaladas *no Kd 
47 da untiga rodovia Rio-Sâo 
Paulo.

As inserções ao certame jj 
eatáo ab rtas, pira interessa^ 
de ambos s sexo», no Serviçn 
Escolar ->a Universidade Ruri| 
e no Serviço de Informação A 
grfcola (4o andar do edifício «. 
de do Ministério). Ttrio prefe- 
rencia. *«. . inscrições, os prí. 
priefário« ruruis, arrendatário-, 
colonos, f >-b Ih-idcrea rurais e 
e*4ud*n’ i dt rscola» de agro
nomia e v- -rinária, agrolécni- 
cos e agric las, bem coido pro
fessoras rurais

O* participantes dn Semana 
serão h «n-dacJn» nos alojaxeo- 
tos da Un veraidade, <*e\endu 
cada um tr zer roupa de cama 
inclusive cobertor. ,

6 PágiHn

Não dê esmola; 

contribua para a SUN

iuio

Mdua

• Motor Diesel 130 K. P. 6 cil. 4 tempos.

• Freios ultra seguros sistema 
’'Westinghouse".

• Carga útil: 8.100 qailos, com reboque, 
até 18.000 quilos.

* Diversos tipos de chassis, carrocerias 
e cabines.
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VASCO E INTERNACIONAL
abrem domingo a cortina co campeonato

Finalmente amanhã, tere
mos a abertura do campeona
to local com h realizarão do 
ijrrlio entre 18 valorosas e. 
quipes do Vasco e do Inter
nacional.

Este cotejo devido a rivali
dade que envolve os dois pro
tagonistas, será arduamente 
disputado em todo o seu trans

preseotam ações equilibrada.-, 
mormente em jogos de cam 
peouato.

Esperamos que os tradicio
nais rivais revivHtn os grandes 
• -pelaculos de que aempre são 
personagens, para gáudio do 
público torcedor que awanhfi 
acorrerá a Praça de Esportes 
da Municipalidade.

INTERNACIONAL: H e  t i o ,  
Aujnr eZequinhH; Rogério, Áu
reo e Lino; Adalr, Teimo, Plí
nio, PiiHo e Ostnani-

A prclionnar será disputada 
em as esquadra- secundarias, 
referente ao certame de aspi
rantes.

Atlético e Az de Ouro o cotejo n ais 
im jioriante no certame varzeano

Terá prosseguimento ama
nhã no Çampo do Ginásio, o 
campeonato , varzeano, com a 
realização de 3 Jjogos referen
tes à 2a. Rodada do Turno.

Ás 8.30 horai o V iL  Popu
lar fará a sua «streia no pre
sente certame, medindo for
ças com a aguerrida equipe 
do União.

As 10.30 horas, no cotejo 
mais importante da rodada es 
tarão se defrontando as equi

pes d.» Atlético e do Az de 
Ouro, lideres invictos junta- 
mente cora o Cruzeiro.

Ê uma peleja que promet» 
muito, e terá um desenrolar 
interessante.

Finalmente, no prélio mais 
fraco do dia, jogarão *os qua
dros do America e do Bota- 
fog >, ambos lanternas do cam
peonato, num cotejo, em que 
irã ■ decidir qual t  o melhor.

correr.
Os dois cunjuntos estão pre

parados, tanto técnica co.no 
fisicamente, pois os dois tec- 
niCHS não se descuidaram dos 
seus pupilos, para pô-los em 
ponto de bals.

Não há prognosticos para 
o vencedor de*te embate, poi- 
ColoraJos e Vascainos, quan
do se defrontam, semnre a-

S ilv“ alterações de última 
hora os dois conjuntos deve
rão adentrar o tapete verde da 
Ponte Grande, com as seguiu 
■es constituições:

VASCO DA GAMA: Daniel, 
Tide “ Neizinho; Enio, TTuner 
e Wal or; Tuiio, Cabelo, Jo
han, Edú e Ruimundo.

Secção esportiva
Redação de NÉVIO FERNANDES

Bertuzzi, Rib ; & Cia.
—  , Rua 15 de novem o. 3 3 "

Com érc 3 por atacado e var>ji - F.epr esentações

Mantem um coi ;,)leto sortimento de: Crisi ss, joirelanas, galvanoplastia, 
vidros, artigos para presente, em geral, loi ça , < luminio, esmaltados, con

servas, bebidas nacionais e estrangeiras, oerfumana, papelaria, cutelaria, 
brinquedos, fogües marca «GERAL», camas ck- n óla, móveis CIMO, tapetes, 
congoleos, máquinas de costura, refrigeradore-, produtos W a LITA  e miudezas 
em geral.

A m a n h ã  sensacional
Torneio Inicio da 2a divisão
0 Estádio Municipal da Ponte Grande, viverá 
amanhã cêdo um de seus grandes dias, com a 

realização do Torneio Inicio

Seis grandes equipes serão adversárias no Inicio, pois ss 
metmes acham-se em condições de laurear-se na referida 
compeitçfto.

Os cotejos deverão obedecer a segulote ordem e horário

!• Jogo ás 9.00 Horas — Flamengo x Popular
2* Jogo às 9.30 Horas — Palmeiras x Atlético
3* Jogo às 10.00 Horas — Independente x 1* de Mafo 
4o Jogo àa 10.30 Horas — Vencedor I o x Vencedor do 2o
5* Jogo às 11.00 Haras — Vencedor 3° x Vencedor do 4o

Os cotejos eliminatórios terão a duração de 20 minutos, 
sujeitos a cobranças de 3 penalidades máximas, caso hójn 
empate no seu transcorrer. O cotejo finalíssimo será de 40 
minutos, sujeitos a prorrogações no caso de empate.

Portanto devem todos acorrer em massa ao Estádio Mu
nicipal, afim de incentivar as suas equip s favcritas a con
quista de t»uis um titulo,

Senhores industriais e 
comerciantes

Procurem conhecer e fazer instalar era sua 
firma a Contabilidade mecanizada FRONT FEED, 
a mais difundida e recomendada em todo o País, 
por ser o mais moderno sistema de contabilidade 
mecanizada.

Oferece economia, rapidez, perfeição admi
rável controle de 6eus negocios.

Colha informações, sem compromisso, e peça 
demonstrações práticas à distribuidora exclusiva, 
neste Município.

Organização Contábil Ltda.
Rua 15 de Novembro, 78 - Caixa Postal, 150 

End. Teleg. «CONDE 
LAJES — SANTA < A FARINA

— V E N D E - S E  —
Lote 9 x 20 a Rua Emiliano Ramos.
Tratar com Wilmar Waltrick Coelho na 

Casa Sport.

REPRESENTAM: Cia. Wetzel Industrial - Joinvile - fabricantes das afa
madas velas «LINDA»
Cia. Geral de Industrias - Porto Alegre, fabricantes do î 
fogões GERAL, o unico que tem o forno esmaltado. 
Cia. Ind. de Cons. Alimentícias C1CA. - Móveis Cimo 
SA. OS MELHORES.
com. e Ind. Germano Stein SA - Joinvile. - Aliança da Baia 
SA. - Seguros.
União do Comércio e Industria - Seguros. - Costa Pene. 
SA. Charutos finos.

Cia. Fiat Lux Fosforos de Segurança - Fosforos PINHEIRO 
Casa França Gomes & Cia. - Rio de Janeiro.
Carraro, Brosina &  Cia. Ltda.

DE >OS : S.A. Moinhos Rio Grande -es
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P l a n o  t e r r o r i s t a  de a g i t a ç ã o
Atentado a Jusceiino - Prisão de espião albane^

Detalhando o noticiário se
gundo o qual o espião alba
nês Antomo Consulich Valen- 
tin ou (iuido Nónio Lipertner 
veio ao Brasil com a finali
dade de assassinar o presi
dente Jusceiino Kubitscheck 
e deflagrar um movimento 
subversivo de agitação em 
todo o pais, o «Diário Cario
ca». publica o seguinte:

«O espião — em cujo apo
sento, no «Hotel Imperial», 
fronteiro ao Palácio do Cate- 
te, a policia encontrou cer
ca de trezentos mapas do

Brasil, indicando a marcação 
das fronteiras com a locali
zação de jazidas de urânio, 
tório e monazita — está pre
so e incomunicável na Poli
cia Central, à disposição das 
autoridades militares que in 
vestigam a extensão do pla
no de agitação e espionagem

Recebendo denúncia do em 
baixador na Bolivia, o coro
nel Luna Pedrosa, diretor do 
DOPS encarregou o ius >etor 
( aio, chefe da secção Ór
gãos Públicos, de localizar e

prendei o espião. Dias de
pois, êle foi detido na aveni
da Presidente Vargas. En- 
quanto -ra interrogado o al 
banês - que tem 35 anos, 
boa aparência e evidencia 
uma excepcional inteligência 
— policiais tebuscavam seu 
apartamento no hotel.

Apurou a policia que An 
tonio chegou aqui proceden
te de Belém cl<» Pará, onde 
mantinha relações com per
sonalidades de destaque d o  
Estado. Há suspeitas de obe

decer a missão do Blhanês a
interesses comunistas e 
também a convicção de quo 
o atentado contra o sr. Jus- 
celino Kubitschek seria o ato 
inicial de um largo mov.meD- 
to de agitação no pais. o 
que levou a poiicia a comu
nicar a pri6ão ao ( atete.

mente, ao Itama*ati p a
•- • -  - 8 Pr*.sidência da República TPr'' 

Ibém o CoDselho de Segû J'
ça Nacional, o qual f0j inf,-L 
mado da detenção, se faz.
M P P G o n t ú P  n  n  o  > n „  4 " 6 *presentar nas invebli„a.,-r't 
Ksse representante. jJJJ;

t f

Por outro lado os, resulta
dos .dos inte rogatórios e m 
ve6tigaçõe8, que agora estuo 
a cargo dc inspetor Soares, 
da Divisão de Policia Políti
ca, são fornecidos con6tante

mente com um e'etneniol  
Itamarati, o cliefe de poiirj' 

, e altas autoridades, vem ex»! 
minando todo o m a t e r i a l «

• preendido tm puder do es' 
pião, material èsse tido Com0
a'tamente comprometedor pj.

1 ra a segurança do paia..

I
P o s s e  d o  g o v e r n a d o r  d o  141 D istrito  e  d o  C o n s e lh o  d o  R o ta ry  d e  L a je s

Os 141 Distrito do Rotary 
Internacional está realizando, 
desde ontem, em nossa cida
de, uma grande assembleia 
secciona!, paia debate de di
versos assunto6 de interesse 
rotario. Desmembrado recente« 
mente do 120 Distrito, o 141 
abrange agora sómente o Es 
tado de Santa Catarina, e vem 
realizando-sc as sessões ple
nárias nos salões do Clube 
14 de Junho, devendo o en
cerramento da parte delibera
tiva ter lugsr hoje à tarde. 
As reuniões da assembléia 
destinam-se espedalmente à 
instrução dos executivos elei
tos (presidentes e secretários 
dos clubes) e funciona lam- 
bêm como instituto destinado 
aos presidentes des comissões 
de classificação e informação 
rotaria.

O anfitrião do encontro en- 
!re os rotorianos de Sta. Ca- 
arina é o Rotary Clube de 
_ajes, que organizou e pro
moveu as diversas festivida- 
Jes. Estão representados 13 
ios 21 clubes existentes em 
losso Estado, registrando-se 
nvulgar movimento de visi- 
antes. Hoje a noite, com ini- 
:io às 19,30 horas, no Gran- 
le Hotel Lajes, será levado 
3 efeito o jantar festivo espe
cial, ocasião em que será da
da posse ao governador elei 
lo do 141 Distrito, sr. Lothar 
K.L. Pau!, de Rio do Sul. A 
transmissão do cargo será 
feita pelo Dr. Cleones Bastos, 
cujo mandato de governador 
hoje 6e encerra.

Na mesma oportunidade se
rá empossado o Conselho Di-

retor do Rotary Clube de La
jes, assim constituído: Presi- 
sidente: Dr. Célio Ramos,- Vi 
ce-President*: Dr. J0'é  Luiz 
Botini; Io Secretário. Dr. Wol-

ni Delia Rocca. 2o Secretário; 
Plátaro Lenzi; Tesoureiro: 
Admundo Arruda; e Diretor 
de Protocolo: Dr. Jonas Ra
mos.
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Leoberto Leal více-lider

Tenuo m -u a excelen
te cobertura que I eputado 
Leoberto Leal r cede mente

elevada à posição de vjee- 
lider do Partido Social De
mocrático, vem prestando à 
sua agremiação aitidária na 
Câmara Federal, cuja princi
pal larefa é a de acom- 
panbar a tramitação dos inú
meros projetos nas diversas 
Comi86õu8. trabalho de que 
vem se de-inoumbindo com 
com gerais aplausos, por 
proposta dos demais líderes 
doe Partidos integrantes da 
maioria, acaba de ser de 
signado Jvice-lider d i maio
ria o referido representante 
catarinense, que uòle, assim, 
reconheceu ura parlamentar 
de mérito.

Para o lugar que o Depu 
tado Leoberto Leal antes 
ocupava, foi indicado o De
putado Pontes Vieira, do 
P SD. de Pernambuco.

Ten. Cel. G ER SO N  TAV A R E S
Em gôzo de ferias, encontra se entre nós. e deu nos a 

honra de sua visita, o Ten. Cel. Ger6on de Sá Tavares, a- 
tualmente comandando o 5o Batalhão de FngeDharia, em 
Porto União. Agradecemos a visita e formulamos os votos 
de ieliz estada

O ministro das Relações 
Exteriores, em despachos exa
rados em daias diversas, au
torizou o cônsul brasileiro 
em Nova York a legalizar do
cumentos de embarque de 
vários automóveis.

Fontes autorizadas 
daquela Secretaria de Estado, 
revelaram que esse fa
to se prende a uma norma 
agora adotada, e que viaa 
impedir, de tôdas as manei
ras, a importição dos citados 
veiculo», pela lei 2.145 não 
fica proibida a importação.

Apenas se estabelece con
dições para a entrada de au
tomóveis no Brasil, cabendo 
80 cônsul de cada localidade 
de onde se proceda o embar
que. conceder o visto. Entre
tanto, por determinação do 
ministro Macedo Soares, em 
colaboração com as autori
dades fdzeudarias, os consu
lados antes de concederem o 
visto comunicam-se com o 
Itamarati, fornecendo os no
mes dos interessados, a fim de 
que se apure devidamente do 
aireilo de transferencia de pais.

Goulart irá a São Bor- 
ja antes de regressar 

para o Rio
— 0 sr João Goulart re

gressará para o Brasil pelo 
Pacífico, numa viagem de 
cérca de 5 dias, que termina
rá em Viontevideu, onde êle 
se deterá alguns dias, em vi
sita â sua genitora, que se 
encontra enferma na Capital 
do Uruguai. Em seguida, virá 
para o Brasil dirigindo se di
retamente a São Borja onde 
permanecerá algum tempo 
antes de chegar, finalmente 
ao Rio encerrando a lon^a 
viagem pelo exterior.
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Distribu idores

M ercantil Della Rocca.) 

Broering S/A.
Rua Cel. M. Thiago de Cas,r0 

LAJES S.C.

iMeo

-AM ANHÃ, Domingo —  às 4, 7 e 9,15 Horas — no M A R A J O A R A -
Mais u m  grandioso espetáculo de cinema! Uma super produção «TECNICOLOR» da «P A R A M O U N T -

No  C a m i n h o  d o s  E l e f a n t e s
HOJE — SABADO. As 8 horas Grandioso espetáculo no palco do MBRa t o a r a  _ „ „„..„de I N üa

;o de artistas internacionais, nnmn inv.mo., ___.... com a apresentação de gconjunto de artistas internacionais, numa luxuosa revista
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