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Vem sendo cercado de 
real grandeza a ineditismo 
as apresentações acrobaticas 
dos Zugspitz Artisten em 
nossa cidade.

Durante as apresentações 
dos seus numeros de quinta 
e sexta feira, aqueles famo
sos acrobatas alemães, nos

brindaram com exercícios 
que causaram calafrios e 
nervosismos a todos os es 
pectadores presentes na Pra
ça João Costa.
Os artistas A lex Schbac, Si- 
gward Bach e os irmãos Ru
di e Wilma Berg impressio
nam a quaquer ente qual seja

o seu temperamento, pelas 
apresentações e sangue frio 
dos seus espetáculos.

E’ a maior atração que a 
nossa cidade teve nos ulti 
mos tempos, pois esp^t iculos 
desta natureza a Princesa da 
Serra dificilmente terá opor 
tunidade de presenciar.

Hoje a noite os Zugspitz 
farão a sua apresentação de 
despedida de nossa cidade, 
seguindo após para Itajaí, de 
onde demandarão, para a 
África do Sul.

Segundo nossos prognósti
cos 40 mil pessoas já presen

ciaram os Zugsptz Artisten 
esperando-se para hoje na 
Praça João Costa, o eompa- 
recimento de cerca de 30 
mil pessoas desde que parv 
a nossa cidade tem vinctó 
pessoas de varias cidades 
circunvizinhas e do interior.

Atentou contra a propria vida
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Senadores Vitalícios
Serão todos os Ex-P residentes

Dia 6 aproximadamente 
as 13 horas, Leonor da Silva 
com 24 anos de idade e natu
ral de Itajai, atentou contra a 
tua própria vida desfechando 
em »eu corpo um tiro com re
volver Taurus, 32, tendo o 
projétil atingido-lhe um pou
co abaixo da clavicula e Sain 
do nas costas. Conduzida ime- 
diatam“ nte para o Hospital 
Nossa Senhora dos Prazeres, a 
referida mulher foi medicada 
pelo Dr. Celso Anderson de

Souza colocando a fora de pe
rigo A nossa reportagem com
pareceu ao local, tendo inter
rogado Leonor Silva arespeito 
do seu tresloucado gesto. Em
bora gravemente ferida ela 
conversa normalmente, como 
se nada lhe tivesse acontecido, 
declarando que tentara matar- 
se por desgosto acrescentando 
que essa foi a terceira tenta
tiva dc suicídio, esperando que 
na quarta liquide o assunto dc 
uma vez para sempre.

FALECIMENTO
Esteve reunida dia 6 na 

Camara Federal, a Comissão 
Especial para examinar a 
constitucional, de autoria do 
senador Gilberto Marinho, 
que outorga o titulo de Con
selheiro da Republica aos 
ex presidentes, com as prer
rogativas de senadores. Es
sa comissão foi presidida pe
lo deputado Prado Kelly e 
teve como relator o deputa
do Gustavo Capanema. con
tando ainda, com a presença 
dos deputados Nelson Omeg- 
na (PTB), Deodoro Mendonça 
(PSP) e Joaquim Ramos (PSD).

O parecer do deputado 
Gustavo Capanema, favora- 
vem a emenda, foi aprovado 
unanimemente. Contudo o 
deputado Nelson Omegna de
monstrou receio de que o e- 
xemplo fosse seguido pelos 
Estados. Essa providencia foi 
analisada demoradamente tan- 
do o deputado Prado Kelly 
sugerido que no parecer 
Gustavo Capanema constas
se uma declaração de que a 
emenda somente se aplica 
ria no âmbito federal.

O sr. Gustavo Capanema 
lembrou que os Estados não 
têm Senados e por isto, não 
podiam seguir o exemplo. 
Novameute, o sr. Prado Kel
ly insistiu para que constas
se a ressalva no parecer e, 
também, na ata, a fim de que 
a medida não se extendesse 
aos Estados, não só porque 
não têm Senados, coibo, fri
sou, a Constituição prevê as 
normas referentes ao âmbito 
estadual, republicana repre
sentativa pela sua forma, en
quanto que a União é repre
sentativa federativa. As pon
derações do deputado ude- 
nista foram aceitas pelos re
presentantes dos partidos po
liticos como uma advertên
cia aos legisladores para di
rimir duvidas futuras.

Só os Presidentes 
Eleitos

Dicidiu-se finalmente, que 
da ata constará uma declara
ção de que a medida apro
veitará apenas, os presiden
tes eleitos e os que sucede-

ram ao eleitos, não benefi 
ciando assim’ os que assumi 
ram o posto temporariamen
te.

Jango Candi
dato Natural 

do PTB
o

sr. Nicanor Leite, secre
tario geral do PTB per- 
nanbucano, em declara
ções feitas a um jornal, 
manifestou - se contra 
qualquer movimento no 
sentido de lançar o no 
me do sr. João Goulart 
à presidência da Repu
blica, apenas, por con
siderar o vice-presiden
te da Republica um can
didato natural do partido 
à suprema curul da na
ção.

Causou profunda consterna
ção em nossos meios a noticia 
do falecimento da veneranda 
senhora d. Juventina Ribeiro 
da Silva, ocorrido dia 6. terça 
feira em sua residência. Natu
ral deste Município, a extinta 
dama contraiu, núpcias com o 
sr Pedro Ivo Ribeiro, já fale
cido. Embora vivendo em sua 
fazenda situada na localidade 
denominada Santo Cristo, d. 
Juventina Ribeiro da Silva 
grangeou um largo circulo de 
amizades na sede do Munici- 
pio.

Com o seu desaparecimento 
deixa a prantear-lhe a morte

os seguintes filhos Argen iro 
Ribeiro, casada com D. Aldu 
Camargo Ribeiro; sra Malvina 
Ribeiro, viuva do saudozo Luiz 
Barbosa Camargo; sra. Lauzi- 
na Ribeiro de Araújo, esposa 
do sr. Teonas Borges de A- 
raujo; sr. Lauro Ribeiro da 
Silva, casado nm  d. Jaci Ri
beiro de Araújo, alem de a- 
proximadamente 25 netos.

O seu sepultamento deu-se 
Oo mesmo dia, com grande a- 
companhamento para o Cemi
tério Cruz das Almas.

Enviamos a familia enlutada 
as nossas mais sentidas con
dolências.

JANIO VEM Al
-  Será lançada este a- 

no por um grupo de a- 
migos, em São Paulo, a 
candidatura do sr. Janio 
Quadros à presidência 
da Republica. A cam

panha pro eleição do 
discutido político ban- 
deiraüte será enfaixada 
com a legenda JANIO 
VEM Ai e terá como sim 
bolo a famosa vassoura.
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Reuna o útil ao agradável, comprando agora sua V1GORELL1 | 
em suaves prestações e recebendo inteiramente grátis um lindo ^
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corte de tecido BANGU1
aproveite a excelente oportunidade que está oferecenao
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Direção de OIVEN
A n i v e r s á r i o s :

Fazem ano* hoje;
A erta. Solange. filha do 

falecido Evilasio Heusi.
No dia 11:
A sra. d. Donzilia, esposa do 

sr. Eurico de Liz
No dia 12.
Eli Aparecida, filha da Vya 

d. Tiloca Arruda
No d a 13:
O sr. Edmundo W>beiro, al

to prócer do PTB local; João 
Carlos, filho do sr. Nelson Vi
eira do Amaral.

A t dos os aniversariantes 
os nossos cumprimentos

Bailes
CJ.abe de Fenas 

gambo
Mo-

Esta sociedade recreativa, 
realizou em a noite de 5 do 
corrente nos salões do Gran
de Hotel Lajes, uma movi- 
ment da soiree|comemorativa 
ao s*u seg indo aniversario 
de fundação.

Compareceu a esta reunião 
dança >te toda a sociedade 
locd, num ambient* de re- 
qunte e camaradagem, tendo 
sid * as danças abrilhantadas 
pelo Conjunto Melodico Sin

copado do Clube 14 de Junho

Manhatan Clube
Esta novel entidade espor

tiva e recreativa realizará ho
je as 22 horas no salão do 
Clube 14 de Junho um eutu- 
oso baile, com o tradicional 
Grito de Carnaval, onde *e 
espera sej im as danças bas
tantes abrilhantadas.

O Conjunto /Vlelodico Sin
copado, considerado um dos 
melhores do sul do paiz, está 
incumbido de movimentares- 
te Grito de Carnaval do Man- 
h tan Clube.

16 anos
Comemorou domingo ultimo, o 
seu 16" aniversario natalício, 
a simpatica senhorita Dal va; 
dileta filha do casal Constan- 
tino Bertuzzi e sua exma. es
posa. | ‘ C,

A feliz nataliciante desfru
ta de grande prestigio na so 
ciedade local, onde os seus 
dotes de moça exemplar e 
boníssima adornam o seu .ca- 
rater. 3»

Enviamos a Dalva Bertuz
zi os nossos parabéns, exten 
sivos aos senhores pais.

Siniicatodo Comércio Vare
jista da Região Serrana
Sade: Lajes (Santa Catarina) — Com b i '  

se territorial, no municipios de Lajes, Rio do 
Sul, Caritioanos, São Joaquim. Campos No
vos, Ituooranga, Taió e Botn ftaUr o.

AVISO
Pedim s aos senhores com-rciantes, dos municipios a- 

címa m ncionados, que recolham o IMPOSTO SIND1ÇAL. 
referente <o exercício de 1959, sómente durante período 
compreendido entre 20 e 31 do corrente mês, porém nas 
Guias Especiais do Sindicato do Comercio Varejista da Re
gião Serrana, que estão sendo elaboradas, pare a sua ime
diata distribuição.

Para quaisquer informações, queiram dirigir-se à Sede 
da Associação Comercial de Lajes, no Edificio Ribas (rua 
15 de Novembro) — 2o andar -  sala 201 • telefone 422.

Lajes, 5 de janeiro de 1959.
Ernani Rosa =  Presidente

A T E N Ç AO:
0 Leite Ninho não é vendido 

A G R A N E L !
As latas de LEITE NINHO são muito bem fechadas por modernos 

e higiênicos processos. Sob a tampa de cada lata existe uma membra
na de aluminio que o consumidor deve encontrai intacta se comprai 
sua lata de LEITE NINHO. Essa membrana de aluminio garante a inte
gridade do produto.

O LEITE NINHO nunca é vendido a retalho ou a granel e é acon
dicionado sómente em latas de 454, 1000 e 2000 g (pesos líquidos).

IMPORTANTE: Por ser vendido em latas herméticamente fechadas 
o LEITE NINHO mantém inalteradas as excelentes propriedades do 
leite fresco, não oferecendo riscos de deterioração nem sabores estranhos.

COMPANHIA INDUSTRIAL E COMERCIAL 
BRASILEIRA DE PRODUTOS ALIMENTARES

PRODUTOS NESTLÉ

íratamento de can
cer pela mostarda

A V I S O
O Sr. Ary Neves Gonçalves, Fiscal Represen

tante do Ministério do Trabalho, desta cidade re*
.... ^ , cebeu do Sr. Delegado Regional do Trabalho, o

RIO (Meridional) — O tra- • t tplpcrrama- 
tamento de certas variedades seSllI1ílle  le iegram a. 
do câncer pela mostarda já é Urgente — IrapOStO — Lajet
conhecida há alguns anos ej Comunico acordo artigo quinto decreto 45.106
sabemos qual o valor eletivo de 24 dezembro, publicado Diário Oficial 27, Sa- 
dêsse agente quimioterápico« iarj0 Mmimo entrou vigor dia primeiro corrente pt

Saudações Caldas Traregionl.
Nacional do Câncer, acentuan
do, por outro lado, que a no
vidade anunciada por um hos 
pitai americano consiste na 
utilização duma aparelhagem 
que permite a ação direta nas 
cêrcas topográficas do tumor.
Só o tempo, porém, poderá 
dizer se os maiores efeitos da 
mostarda nitrogenada serão 
obtidos pela massa tumora! 
graças a êsse procedimento

Impressionante 
suicídio

TOQUIO. (UPI) -  Um co 
merciante japonês, Akira Eno- 
moto, de 32 anos, suicidou-se 
atirando-se do avião em que 
viajava de uma altitude de 
800 metros, sobre o mar inte
rior do Japão,

Assunção será Candidato
RIO, — O general Zacarias de Assunção terá 

seu nome lançado no próximo pleito, como can
didato à sucessão governamental, apoiado por 
uma forte e poderosa coligação partidaria.

Para o seu album

S e g r e d o
César Augusto

Uir (lit Papai Noel 
um segrêdo me cuotou.
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Novo advogado em Lajes

I

Inscrito no R. G. do Sul e S. Catarina
Formado em 1.945, pela Faculdade de Direito de Porto 
Alegre — Advoga no Civel — Crime — Comércio e Jus
tiça Trabalhista — Inventários — Arrolamentos- Desquites. 
Cobranças sem despesas para o credor. Especializado 

em direito Comerciai e defesas perante o Juri.
ESCRITÓRIO — Hotel Provezani

I

I
I

Rua Marechal Deodoro 99 — F O N E __233
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M- dis-e que em meu sapato 
certa vez êle deixou

histórias impressionantes 
que aos guris nunca narrou.

Me disse, porem, o Velho 
que as histórias retirou

daquêle sapato rôto 
onde as antes colocou.

E vendo meu ar de espanto, 
piciente me explicou.-

— “ Temi que voce choras e 
quando as lêsse*' — e completou:

— “ F-lando de um Deus Menino 
que por nos se humanizou

“® logo foi conden ido 
pelo mundo que salvoJ"
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ESPORTISTAS
Assistam amanha a tarde no Estadia Municipal da Ponte Grande/ 

o grande encontro amistoso entre as equipes do:

L a j e s  F. C. X $. E. P a l m e i r a s
a

Bela atitude do pres, da LSD
O Sr. Julio Nunes, recem 

reeleito Presidente da Liga 
Serrana de Desportos, vem 
de tomar uma bela atitude 
no futebol local, que vem 
encontrando ampla receptivi
dade nas esferas esportivas.

O Presidente da LSD está 
sustentando a tese, de que 
o futebol local só funciona
rá com os clubes com
pletamente legalizados.

Assim os clubes de 1.* e 
2.° Divisão deverão a partir 
desta data solicitarem os 
seus registros na Federação 
Catarinense de Futebol, sem 
os quais não poderão tomar 
parte em cotejos oficiais e 
nem ser-lhe-ão permitidos 
o uso do Estádio Municipal 
da Ponte Grande, enquanto 
não satisfazerem os seus re
gistros na FCF.

Esta medida do sr. Julio 
Nunes visa acabar de um 
vez por todas com os cons
tantes campeonatos internos 
de 2.a Divisão, numa mostra 
irregular daqueles campeo
natos, os quais antigamente

eram disputados em campos 
abertos. „

A se positivar esta medida 
todos os clubes da 2.° Divi
são, deverão se legalizarem 
na Federação, numa novel 
2.8 Divisão de Amadores, com 
acesso a l.a Divisão, que 
este ano ao que parece con
tará com a participação de 
Pinheiros, Lajes e Interna
cional.

Alguns clubes como o 
Cruzeiro, Flamengo e o Pal
meiras encontram-se com os 
seus estatutos registrados, 
estando portanto a meio ca
minho de se legalizarem ofi
cialmente, outros clubes po
rem, como o Pogular, Atléti
co e Fluminense, nem siquer 
possuem estatutos registra
dos no Diário Oficial, o que 
motivará vivas dificuldades 
nos seus registros na FCF.

Deve o Presidente da LSD 
dar cumprimento desta me
dida o mais breve possivel, 
e impedir que clubes ilegais 
participem de jogos amisto
sos no Estádio Municipal, en

quanto não satisfazerem os 
quesitos legais.

Isto é um meio que muito 
contribuirá para a melhoria 
do nosso futebol, e servirá 
também para extinguir com 
muitos clubes esportivos, tal
vez culpados pela ruina do 
futebol em Lajes.

Quanto menos clubes tiver
mos em nossa cidade, mais 
subirá a cotação do nosso 
futebol, esperando para isto 
a cooperação de
cisiva do nosso publico, a 
quem esperamos todo o apoio 
possível

SILVEIRA JUNIOR

BANCO NACIONAL 
COMERCIO.S.A.

Tendo em vista as dúvidas 
suscitadas entre os contribuin
tes do imposto de sêlo federal 
face às alterações recentemen
te transformadas em lei, que 
entraram em vigor dia l.° do 
corrente, foram divulgados es
clarecimentos, para conheci 
mento dos interessados que o 
imposto em apreço deve ser 
pago de conformidade com as 
tabelas abaixo:

PROPORCIONAL 
I — De mais de Cr$ 100 00 

até Cr$ 1.000,00. 3 00; II — 
De mais de Cr$ 1.000,00 até 
Cr$ 5.000,00 por 1.000,00 ou 
fração, 4,00; III — De mais de 
Cr$ 5.000.00 at. Cr$ Kl.uOO.OO

por 1.000,00 ou fração, 6.00: 
IV —  De mais de Ci> 1 .OdO 00 
até Cr$ 100 000,00 por 1.00'00 
ou fração. 7,00; V —  De mais 
de CrS 100 000.00 por Cr$ . 
1.000,00 ou fração 8 00 (O b 
servação II — Tabela).

SÊLO DE RECIBO
De mais de Cr$ 100 00 até 

Cr$ 500 00, 2,00: De mais de 
Cr$ 500 00 até Cr$ 5 000 00, 
3,00; De mais de C:$ 5.(00 00 
por Cr$ 5.00",00 fração 2,00 
(art. 100 —  Tabela).

O sêlo de educaçãc e saude 
e o pei itenciário poderão ser 
aproveitados, como sêlo comum 
at. 120 dias contados da data 
da publicação da lei, (art 5 J).

Luta pela liderança do PTB 
na Camara dos Deputados

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

RETIRADAS SEM AVISO.

ï

Promete ser das mais 
renhidas a luta pela li
derança do PTB na 
Camara dos Deputados, 
uma vez que os traba
lhistas estão divididos 
em duas alas, uma lu
tando pela permanência

do Sr. Fernando Ferrari, 
e outra contraria ao 
ao mesmo.

A última ala obedece 
à orientação do Sr. João 
Goulart, que quer pre
valecer o critério do ro
dízio.

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

comprando

JUSTO . . .

ALTA QUALIDADE 
E DISTINÇÃO

RENNER
a boa I oupa ponto por ponto

-------- —  A roupa RENNER tem tudo que V. desej i; Belos pad ões, talhe mo
derno a tradicional DURABILIDADF RENNKK.

Casa RENNER - Dispõe, ainda, de variado sortimento de camisas sports, calças sports, calça
rOUP̂

QUALIDADE E DISTINÇÃOdos, chapéus.

RENNER — veste o cavalheiro dos pés à cabec t com o máximo de qualidade e distinção!
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J n  ilt M  Is  Primeira Vara é  
Comarca ilt lajes

Edital de Leilão
O Doutor Clovis Ayres Qa 
ma, Juiz de Direito da Pri
meira V ,ra da Omarca de 
L*jes, Estado oe Santa Ca
tarina, na forma da lei etc. 
Faz saber a todos quantos 

o presente edital de leilão, 
com o prazo míoim > de vinte 
dias, virem, dêle conhecimen
to tiverem ou interessar pos- 
s ., que no dia 28 do cor-ente 
mês de Janeiro, às 10 (dez) 
horas, no saguão do edificio 
do Forum d^sta cid.ide o por
teiro dos auditórios ou quem 
• u is vezes fizer, levará a pú 
blieo pregão de venda e arre
matação por quem mais der 
e melhor lance ofer cer in
dependentemente da avaliação 
de Cr$ 450.000,00 feita nêste 
Juízo, o seguinte imóvei que 
foi penhorado á Augusto Pla- 
cki, individualmente, e a Fir- 
ci Augusto Placki & Filhos, 
nos autos d is ex^cuçõe* que 
lhes movem João Maria de 
de Oliveira Borges, Júlio de 
Oliveira Branco, Quse, Pap- 
p n & Cia Ltda. e Cláudio 
ScussUto, a saber: UMA CA
SA DE MATERIAL, assoalha
da, forrada com dois pavimen
tos, com diversas portas e ja- 
nelss, pintadas de amarela, e 
RESPECTIVO TERRENO.com 
as seguintes confrontações: 
com a Av. Marechal Floriano 
7 metros: com a continuação 
da rua SIo Joaquim, 28 me- 
tros com terrenos de Riul de 
Castro Arruda 31 metros, com

terrenos de Autnnio Duai 
da Silva, l8 m tros e ai oa 
com terren'8 de Antonio Du 
•rte d Silva, 30 m tros. A 
referida casa foi construída 
p lo eX“Cutado, estan lo o ter 
reno i'6lo mt-mu adquirido 
transcrito -«»b número 25.377 
no primeiro Oficio do Regis
tro Geral de Imóveis des a 
Comarca, E quem quizer ar 
rematar o ref-rido imóvsl (Ca 
sa e terreno), deverá c:>m a- 
recer no dia, mês hora e lo
cal acima mencionados, sendo 
êle entregue a quem m ds der 
e melhor, d go. maior lance 
oferecer independentemente 
da avaliação, e depois de pa
gos no ato, em moeda cor
rente, o preço da arrecadação 
impostos e custos devidas. E 
para que chegue ao conheci
mento de tô l<>8, passou-se o 
presente edital para publica
ção na forma da lei. Dado e 
passado nesta cidade de Lajes 
aos cinco Jias do m(s de Ja
neiro de mil novecentos e cin- 
coenta e nove. Eu Waldeck 
Aurélio Sampaio, Escrivão do 
Civel o datilografei, subscrevi 
e também assino, Sêlos afinal

Clovi6 Ayres Gama 

Juiz de Direito da la Vara.

Waldeck Aurélio Sampaio 

Escrivão do Civel

Plínio sensivd a maioria
Rio, Comenta-se que o sr. 

Piinio Salgado não se mostra 
descontaria com a trabalho 
de alguns dos seus correligi >- 
nários de diversos Estados 
que defendem uma orienta
ção política diferente para o 
PRP. As-mala-se mesmo que 
o líder dos integralistas tem 
declara do que na sua agre
miação somente não serão ad

mitidas controvérsias em tor
no doe pontos doutrinários, de 
vez que » s mesmos aderem 
todas aqueles que ingressam 
no Partido de Repres-ntação 
PopuUr. É vóz corrente que 
o sr. Piinio Salgtda teria a- 
fimado o prspnsito de acei
tar a diretriz imposta pel < 
maioria, m smo em choque 
com os seus pontos de Vista.

I t
atl iAtenção Cabelereiras

VENDE-SE
| |  |
| A  Fonle de Beleza |
5  sita a Rua Marechal Deodoro, ao lado do 
f-li Correio Lageano. fe

l t
O motivo da venda será explicado ao St 

interessado.

Maiores informações no local

Indecisões de 
Amaral

Rio, (Telepress) —  Persis
tem «s indecisões do sr. Ama- 
r,.l P ix to, quanto à perma
nência ou Dão nu Embaixada 
do Brasil em Washington. Os 
e rr> ligionanos mais chrga 
iIon ao ex-gov rnador do Es- 
t no do Rio de Janeiro afir
mam que o seu retorno se
rá definitivo, mas, outros pró
ceres pes8edistas que visita
ram o embaixador em Was
hington, inform nu diferente- 
mente. Parece entretanto, 
bastante visível que os pes- 
sedistas fluminenses e os 
mais vinculados de Diretor 
Nacional do PSD consideram! 
indispen-ave! a presença do 
atual embaixador do Brasil 
em Washington, em carater 
definitivo nesta Capital.

Previsto íbVú au
mento do custo da 

vida
Em consequência do 

novo aumento dos pre
ços dos oleos combustí
veis, os produtos indus
trializados sofrerão no
vos aumentos, o que en
carecerá ainda mais o 
atual custo de vida, foi 
o que declarou a impren
sa o Sr. Freitas Malmann 
presidente da Confedera
ção das Industrias.

t i

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

Eleita a nova Diretoria do La
jes Futebol Clube ,

Conforme oficio recebido, foi eleita e empossada em 
19 de Dezembro pp, a nova diretoria do La;J®8 iq£ó ,qVQqae 
regerá os destinos deste clube no período de 1958, 1959, fi
cando assim constituída.

PRESIDENTE DE HONRA Rufino Figueiredo, \ idal Ramos 
Junior, Osmar Nunes; PRESIDENTE Joao Flj h°
VICE-PRESIDENTE Dr Salvador Pucci Sobrinho lo TE
SOUREIRO Nery Pocai 2o TESOUREIRO Wilson Nuneti; lo 
SECRETARIO Vidal Arruda Machado; 2o SELKhi AKIO i- 
mil Waldair Carlos de Mello; ORADOR beda?tiao Pmto; 
DIRETOR DE ESPORTES Nereu Martins; DIRE TOR DE 
PROPAGANDA Arly A. Mortary GUARDA ESPORTES: Mar- 
cilio Joaquim de Souza CONSELHO DELIBERATIVO. 
Agnelo Arruda, Alfeu Farias, Alfredo Ulisses Correa *-ar- 
los Jofre do Amaral, Erwin Specbt, Dr. Galeno M. Ce r 
José R. Lopes Netto, Luiz Carlos Silva. Mario Nabuco ( t- 
zeiro Raul Pinto de An uda, Ulderico Canalli. Álvaro^ Ü t- 
mos Vieira, Armando Camos* Dr. Alfredo Martins Gom s 
Bernardino Gevaerd, Curt Appel, Ervino Kobér, Helios .u >- 
reira Cesar, Dr. João Pedro Arruda, Oscar Schweitzer Dr. 
Renato Arruda, Emilio Battistella, Sergio Ramos, Aureo Ra
mos Lisboa, Aureo Vidal Ramos, Dr. Azevedo Trilha, Cid 
Souza Borges, Dr. Domingos Valente Jr., Francisco Pache
co, Ivander Provenzani, Dr. João Preto de Oliveira, Or
lando Pocai, Romeu Vieira da Costa, Saulo S. Ramos, Ne- 
ri Thomé.

Destas colunas enviamos a nova diretoria do Lajes F. 
C. as nossas congratulações, e que este clube continue 
sempre a propugnar pelo engrandecimento do esporte em 
nossa terra.

V E N D E - S E
Na Rua 15 de Novembro, em frente 
ao Cine Marajoara,

A  I N D I A N A
Estabelecimento em otimo ponto central 
com estoque e instalações. Freguesia 
firme. O motivo da venda será expli
cado aos interessados.

o melhor,
o mais belo, 

o mais útil
presente a uma dona de casa

Uma famosa e mundialmente desejada máquina automática 
de lavar roupa

Bendix economat
ComérciD É lin itis  i a  Hm  i  |.

Rua Mal. Deodoro 30 Tel. 29 .

Condições especiais de venda com pequena entrada e APENAS
Cr$ 2.300,00 por mês
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1

porque des lisa  sòbre  qualquer p iso

com

• ?,5 pés cúbicos
• Interior em côr a iu l lago 
e porta aproveitável
e novo lécho de engate suave 
e 5 anos de garontla

•  preço bem mois em conta

dispositivo adaptado na pró
pria base  do aparelho, 
aesliza suavemente sõbre 
qualquer piso, a um simples 
toque, facilitando a limpe
za e mudança de local. 
Provido de prático sistema 
de freio para fixá-lo no 
local desejado, SPRINGÉR 
ê agora  o mais avançado 
des refrigeradores nacio
nais. - £, além deste novo 
dispositivo, (com patente 
requerida) S»RINGER apre
senta ainda:

r  r DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA

A  E L E T R O L A N D 1 A

b i t e  lie Jeon
Entre grande regosijo por 

parte dos presentes à reunião 
na séde da Congregação Local 
das testemunhas de Jeová, foi 
Anunciado que dia 14 do cor
rente nove delegados repre
sentarão no Congresso Rcgio 
nal patrocinado pela sociedade 
tôrre de Vigia de Bíblias e 
tratados na Cidade de Porto 
Alegre.

Este será um dos Oitos Con
gressos que as Testemunhas 
de Jeová estão realizando des
de Dezembro de 1958 A Fe 
vereiro de 1959, en Recife, 
Salvador, São Paulo, Curitiba, 
Porto Alegre, Belém, Maoaus e 
Rio de Janeiro.

O Snr. Momm, Ministro Pre
sidente da Congregação, fêz o 
anúncio e Declarou que Reina 
grande Expectativa em tôrno 
do Congresso por parte da Po 
pulação de Porto Alegre.

Ampla publicidade está sen 
do feita ali a respeito do Dis
curso principal do conclave in
titulado ‘O reino de Deus já 
Domina. Está proximo do fira 
to Mundo?” O Congresso será 
realizado nas Dependencias do 
Pavilhão da exposição de A- 
gricultura Bairro Menino Deus.

Explicando o que é um Con
gresso regional, o Snr. Momm 
disse que grande parte do 
tempo das testemunhas de 
Jeová é gasto em assistir reu
niões adquirirem perícia no 
manejo das escrituras.

Seus grupo locais mantêm 
cinco reuniões semanais em

três dias diferentes. Uma de
las é realizada geralmenlc Têr- 
ças-Feiras, nos lares dos pró
prios Associados. As outras 
são feitas aos Domingos e 
Quintas na sêde da Congre
gação que chamam de ‘ Salão 
do Jleino” nesta Cidade sito á 
Rua: Emiliano Ramos N.° 58. 
De seis em seis mêses as Con- 
gr gações de uma certa área a 
que chamam de circuito, em 
geral em Número de 12 a 15, 
se reunem em assembléias. De 
ano em ano tôdas as Congre
gações de diversos circ litos se 
reunem numa Assembléia Re
gional, também cham ida de 
Assembléia de distrito.

“Embora vamos estar reuni
dos diversos dias demo lo al
gum será cansativo”, afirmou 
o porta voz do grupo. ‘ ‘Haverá 
sessões de Cânticos, entrevis
tas, representações naturais de 
como e fetuas de modo cor
reto a Pregação Evangélica, 
discursos e relatos de experi
ências missionárias e todos os 
ministros participaram em 
convidar o público para o 
discursso principal do Congre - 
ssa.” Disse ainda mais os la 
ços fraternais das pessoas de 
tôdas as rodas de vida que 
constitui a comunidade das 
testemunhas de Jeová. Entre 
seus esforços, acha-se o da 
erradicaçáo do analfabétismo 
em seus meios, para que o 
mantêm cerca de 45. Cursos 
gratuitos de Leituras e escri
ta para a dultos no Brasil.

AVISO
Solicitamos aos senhores associados, e ao co

mércio em geral, que procedam o recolhimento do 
IMPOSTO SINDICAL: referente ao exercício de 
i9o9, sómente no periodo de 20 e 31 do corrente 
mês, porém, em GUIAS ESPECIAIS que estão 
sendo elaborados, pelo SíNDICATO DO COMÉRCIO 
VAREJISTA DA REGIÃO SERRANA.

Lajes, 5 de janeiro de 1959.

Rua Coronél Córdova s/n — LAJES — Santa Catcrina Ernam Rosa — Presidente

Joalheria WOLNY
DE

PAULO WOLN Y BROER1NG
Jóias Cristais e porcelanas

1 Relógios nacionais e estrangeiras
Canetas

G arante o q u e rende Rua Marechal Deodoro 
n 23

LAJES — S- Catarina
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jO «Herbert Moses» as
Portaria

Na oportunidade da inau
guração da Rádio Rural, que 
se realizou a dias, com a pre
sença do Chefe do Govêrno, 
o Ministro Mário Meneghetii 
assinou a portana instituindo 
no S.I.A. o Prêmio “ Herbert 
M ses”, destinado As melho
res reportagens sôbre temas 
agrícolas, publicadas em j >r- 
nais e revistas nacionais.

Ao baixar o ato. o titular 
d<* Agricultura salientou a 
atuação benemérita do prrsi- 
dmte da A.B.I., a quem cias 
sificou de “ »imbolo da im- 
pr nsa brasileira".

A portaria ministerial, que 
tomou o n.° 1180, com o ob
jetivo de incentivar a divul
gação agrícola em problem s 
agro-pecuirics e suas solu
ções mais adequadas, resolve 
em seu artigo i,®: — Instituir, 
no Serviço de Informação 
âgrícula, o Prêmio “Herbert 
Moses” a ser concedido, u- 
nualmente, no dia 23 de de
zembro, dat i de fundação dol

baixada pelo Ministro da Agricultura durante a inauguração da Radio Rural
Ag-icola, sem que isso impo - 
t em quaisqu r novos paga- 
ment s .os autores.

SIÁ, ás três melh >res re
portagens (minino de três) 
publicadas na imprênsa brasi
leira, jornais e revistas, so
bre lema agrícola e destina
das, pel i sua qualidade, a 
contribuir para a justa solu
ção dos problemas rurais do 
País.

Art. 2.° —  “ Prêmio Herbert 
Moses" consistirá em Um di- 
pi ma e uma importância em 
linheim, concedidos, conjun
tamente, aos vencedores doi 
dos três m e l h o r e s  
trabalhos solecionados por 
uma comissão julgadora.

Art. 3.° —  A c.-ncessão do 
“ Prêmio Herbert Moses” se
rá orientada pelas seguinte« 
norma:

a) Os trabalhos serão apre
ciados tendo em vista a qua
lidade jornalística, a maneira 
de apresenta o tema pro
posto, a capacidade de difun
dir ensinamentos, a contribui
ção expressiva trozid* à so- 
ução do problema abordado,

a difusão alcançada e o in- 
terêsse para sua maior di
vulgação.

b) Poderão concorrer quais
quer trabalhos, assinados, pu- 
bli ados na imprensa brasi
leiro no decorrer do ano e 
encaminhados à direção do 
SIA, até o dia 1.® de outubro, 
improrrogavelmeute.

c) O julgamento s^rá feito 
por uma comissão integrado 
por elemento indicados pela 
Assoei isão Brasileira de Im
prensa, Federação Nacional 
de J rnalistas Profissionais, 
Brasileira de Relações Públi
cas (seção do Distrito Fede
ral), Sociedade Brasileira de 
Medicina Veterinária, Facul
dade Nacional de Filosofia 
(Curso de Jornalismo) da Ü- 
versidade do Brasil, sob a 
presidência do Diretor dc 
SIA.

Art. 4° — A direção do 
SIA dará as bases para o con
curso do primeiro ano e se-

guintes, indicando os temas 
a serem abordados, o valor 
financeiro dos t'és prêmios, 
ns nomes que integrarão a 
Comissão Julgadora e as de
mais indicações úteis ao mais 
êxito do empreendimento.

P .ràgrafo único —  P h r a 
1959, «  prêmio será de Cr$.. . 
60 000,00 dividido em parce
las de Cr$ 30 000,00, CrS 
20 000,00 e Ci$Jlü 000,0. Os 
recursos correspondentes Cor 
rerãn por conta de veibas dos 
Convênios firmados pelo SIA 
com o Instituto Nacional do

Mate, o Serviço Social Rural, 
o E-critório Técnico de Agri
cultura e a Associação Bra
sileira de Crédito e Assistên
cia Rural.

Art. 51. — Os trabalhas se 
lecionad'S para o “ Prêmio 
Herb' rt Moses” poderão i-er 
utiliz ido«, na forma apmvadi 
a juízo do SIA, através da 
Rêde Nacional de Divulgação

Art. 6.0 — O pessoal do 
SIA, efetivo ou colaboradores 
de tabela« e convén os, não 
poderá part.cipar dêsseg con-
< ur-os” .

M E R C E D E S -B E N Z

M O D E L O
LP-321

I
inaugurará nina fa
brica n  S i  M o

São Paulo - Estão sen
do aceleradas ao máxi
mo, esperando-se a inau
guração da fábrica do 
primeiro semestre de 
1959, as obras que a 
General Motors está rea
lizando nas proximidades 
de São José dos Campos, 
para a construção de sua 
fábrica de caminhões 
Chevrolet Trata-se, co
mo' se sabe, de um con
junto industrial integra
do, que comprenderá 
basicamente a fundição, 
a fábrica de motores 
propriamente dita, as es
tamparias, seções desti
nadas à produção de 
componentes, linhas de 
montagem e completos 
laboratórios de controle 
de qualidade.

Líder absoluto em economia I
Baixo consumo de combustível e fácil 
manutenção fazem diminuir drástica- 
mente tôdas as despesos do Mercedes- 
Benz LP-321. Seu motor Diesel é aper- 
ftiçoado 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...
• Ifder em conforto
• líder em segurança
• líder em todos os serviços
1 4 . fécoKa olema em caminhões brasileiros I

É  O NOVO LÍDER NAS ESTRADAS B R A SILEIR A S!
Fattr*« i t  Manam la, 
canIArta a  fagaran fat

©  M otor Diesel OM321. de 120 HP(SAE), 
c o n  sistema de combustão por onfecé- 
mora de alim entação contínua.

(5) Câm bio  de 5 morchas, totalmente sin. 
cronlzado. M a is  fôrça no arranque e 
m aior capacidade nas subidas.

( ^ )  Cab ine  com novo desenho i tão confor
tável como um corro de passeio I Prtsul 
am pla |anele traseira, dnzeiro, porto- 
luvas com tampa, gancfcee-eotoAd^

MERCEDES-BENZ DO BRASH. S.A,
ÍAM BICANTE DO 1 *  CAMINHÃO BRASILEIRO PADA A t  ESTRADAS R R A S U t lS A f /

C O N C E S S IO N Á R IO  A U T O R IZ A D O .

MERCANTIL DELLA ROCCA BROERING S.A
Rua Manu Thia^ i de Ctstro - Fone 253

LAJES Santa Catarina

Novo Secreta
rio da Educação 

do Estado
Por recente ato do 

Governador do Estado, 
foi concedida exonera
ção ao Monsenhor Pas- 
coai Gomes Librelotto do 
do cargo de Secretario 
de Educação e Cultura 
do Estado, e foi designa
do para as mesmas fun
ções o sr. Victor Antonio 
Peluso Junior,

Oswaldo Lima 
ingr >ssa noPTB

Recife — O deputado Os
waldo Lima Filho, que perten
ceu ao Partido Social Progres
sista e. que já há algum tem
po está sem partido, decidiu 
ingressar nas fileiras do PTB 
pernambucano, levando consi
go dois deputados estaduais, 
alguns vereadores e prefeito!.
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Autonomia no Abastecimento de Borracha

fiTú i PijjrjM inl

VOLKSWAGEN BR ASILEIRO
—  VOLKSWAGEN DO BRASIL—

L A J E S  S.A.
AUTOMÓVEIS I ACEÜÓR OS 

Rua C. M. Thlago de Castro, 156 
LAJES

em sua classe, 
o carro mais vendido

em  todo o m u n d o !

São Paulo, (Tdepress) — 
Estf-ve em São Paulo o sr. 
José da Silva Matos, presi
dente do Banco de Creciito 
da Amazoi id. que prenunciou 
conferencia, na Associação 
da Industna de Artef.los de 
Borracha, a n speito, do pro
blema do aba-Cei imento d s- 
e produto. Acha o 6r. José 
la Silva Matos que em rito 
anos o Brasil poderá tornar- 
se »utn suficiente no setor da 
borracha, se for posto em 
pratica o piam* de recupera
ção dos seringais silvestres, 
do plantio sistunalico de se
ringueiras © se entrar em 
funcionamento a projetada fá
brica de borracha sintática. 
Lembrou que a atual produ 
ção de borracha brasileira a- 
tende a quarenta e quairo 
por cento do nosso co isiimn, 
•endo necessária a importa
ção da quantidade restante. 
A respeito do recente au
mento do preço da borracha, 
disse o sr. José da Silva M i
tos, aos jornalista-, no a rn- 
porto de C< ngongas: —  “ A bo
rracha importada, que se en- 
•onoavd protegida por câm

bio especisd, mudou de caie- 
goria, segundo determinação 
do minBtio da 1" zenda. Lo
go. a borracha nacional teve 

seu valor também aum-n- 
ado. Se fosse equiparada ao 

oeirangeiro, ou ssja, vinte 
cruzeiros p<>r quil !, « mais,
-ena contiabandesaa para a 
Bolivia. “ Aprovriten o a vin
da do presidende no Banco 
!e Credito da Amazónia São 
r’au!o, diretore9 do Sindicr.to 
da Industria de Artefat s ®de 
Borracha, do nosso estado, 
solicitaram qoe sejam fome- 
idas, pelo Banco, duas qua- 

tas mensais de bnrrache, pa
ra a industria'lev , ao preço 
qoe vigorava antts do ultimo 
aumento. Tal reivindicação se 
apoia no fato de haverem es
sas industrias pequenas acei
to encomendas considerando 
aqueles preços. Essas cotas 
solicitandas u* lo Sindicato, 
as bases antigas, totalizam 

ct rca de setecentas tonel das. 
u seja, um quinto do consu

mo da capital.

Extinção de Cargos
Públicos Federais

Estão em fase bastan
te adiantadas os estudos 
para a extinção de mi- 
lhareç de cargos públi
cos federais.

Já foram concluídos 
os levantamentos, mas 
os mesmos precisam ser 
submetidos à rigorosa 
revisão, afim de ser ex
tintos cargos ocupados

Embora sejam extintos 
alguns milhares de car
go t public8s, os quais 
serão ajelerados a par
tir da segunda quinze- 

!na deste mês.
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a n g o é a força capaz de se opor 
a  Jânio Quadros na su

cessão presidencial
«O nome do sr. João Goulart, dentre todos os outros, ê  o mais indicado como um lider que 

está ligado às aspirações das massas e ao processo vivo do movimento trabalhista no Brasil» — as

sim o sr. Sérgio Magalhães justificou, na Câmara, o lançamento da candidatura de Jango Goulart á 

presidência da República. «E sua candidatura se impõe ainda mais quando as fôrças do capital fi

nanceiro se congregam em torno de um demagogo como Jânio Quadros - uma nova edi

ção de Hitler, um Hitler descabelado que trocou a cruz gamada pelo símbolo da vassoura» - concluiu 

o representante petebista corioca.

Mundo Pol i tico
A Mudança do Frefei- 

to Carioca
Rio, (Telenress) — Es

tá praticamente decidida 
o imediato afastamento 
do Prefeito do Distrito 
Federal sr. Sá Freire Al- 
vim por imposição do 
PSD carioca, que recla
ma o posto para um e- 
lemento seu, e, visando 
0 cargo para angariar 
votos na próxima elei
ção. Um dos mais fortes 
sintomas do afastamento 
do sr. Sá Freire Alvim, 
é, a afirmativa do seu 
secretário de Finanças, 
sr. Nelson Mufarrej, que 
se declarou demissioná
rio em uma festividade 
em que tomou parte.

Contactos Populistas
São Paulo, (Telepress) 
O sr. Adhemar de 

Barros continua interes
sado en, formar uma 
frente política nacional 
para combater o nome 
do sr. Jânio Quadros, de 
quem tem odio pessoal 
pelas muitas derrotas po
líticas que este lhe tem 
infrigido. Numerosos con-

tactos partidários têm si
do mantidos pelo prefei
to de São Paulo no sen
tido de arregimentar for
ças que possam derrotar 
no pleito que se avizinha 
o atual governador de 
São Paulo.

Mudança Ministerial
Rio, (Telepress) — A- 

pesar das constantes ne
gativas dos círculos po
liticos, tem-se como cer
ta a mudança ministerial 
marcada para princípios 
do próximo mes. Sabe- 
se que apenas os minis
tros militares serão con
servados em seus cargos 
e que. possivelmente, o 
da Saude permanecerá 
no posto.

Deputados Paulistas
serão Funcionários

São Paulo - O Preside n- 
te da Assembleia Legis
lativa de São Paulo vem 
de assinar as nomeações 
de vários deputados pau
listas que não consegui
ram reeleger-se para di
versos cargos funcionais 
no Legislativo paulista.

Plinio e Mestrinho 
com Lott

Rio - Os srs. Plinio 
Goelho e Gilberto Mes
trinho compareceram ao 
gabinete do ministro da 
Guerra, general Henrique 
Teixeira Lott, onde se 
demoraram em palestra 
com o titular da Pasta;

NOTAS DIVERSAS
Após um período de 3 

meses sem extrações, re
iniciará suas atividades 
do proximo dia 13 de 
fevereiro dêste ano, a 
Loteria do Estado de 
Santa Catarina, sendo o 
prêmio maior de 400 mil 
cruzeiros.

— x —

Realizar-se-á, em Flo- 
riánópolis, no período de 
17 à 24 do corrente, a 
Xla. Convenção Brasilei
ra de Farmacêuticos, con
clave que reunirá, na Ca
pital catarinense, os far- 
macêuticos-quimicos de 
todos os Estados da U- 
nião, para o debate e es
tudo de temas de vital 
ínterêsse para a classe.

CORREIO LAGEMM
Ano XIX I Lages, de 10 Jan. dc .959

a h i  llmliirá
100

Recebemos do Clube de Ferias Mogambo o 
seguinte oficio

Lajes, 9 de Janeiro de 1959.
A Direção do Correio Lajeano 
NESTA

Prezados Senhores
Servimo-nos do presente para comunicar que 

em data de 28 de dezembro p.p foi eleita a dire
toria de nossa entidade que regerá seus destinos 
no ano de 19ó9, ficando assim constituída. 
Presidente Cláudio Ramos Floriani
Vice-Presidente Aldo Araújo Vieira

Paulo Henrique Furtado 
Jairo Mallinverni 
Mauri Goulart 
Sérgio Martinho Nerbass 

Nilton Rogério Neves 
Conselho Fiscal Reni Goulart, Jairo Luiz Ramos 

Filho, Galeno Vieira
Sendo o que tínhamos para o momento, rei

teramos nossos propósitos de nos colocar a dis
posição de Vv. Ss., em tudo que pudermos ser útil. 

Atenciosamente
Paulo Henrique Furtado Cláudio Ramos Floriani 
Secretario Presidente

lo  Secretário 
2o
lo  Tesoureiro 
2o
Orador

Grande Liquidação
Em lodo o seu estoque por motivo da reforma da loja

A Joalhena Mondadori
Façam uma visita e verifiquem essa estrondosa liqui

dação nunca vista em nossa cidade.
Redução nos preços mesmo d e abafar.

Está torrando todos os seus artigos numa monumental li
quidação de relogios, porcelanas, cristais, joias e uma 

variedade de artigos para presentes
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