
Lott desmente Lacerda
RIO, 15 — l'É mentira, apenas im itira” — declaroí o ganBril Tei

xeira L ottà  reportagem, hoje, a respeito da declaração ontem formulada 
na Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara, que investig i as con
cessões do petróleo boliviano, pelo deputado Carlos Lacerda, quando pres
tava depoimento o ex-ministro das Relações Exteriores, sr. Macedo Soares.

Em sua declaração, o sr. Carlos Lacerda disse que, em reunião do 
Conselho de Segurança Nacional, no govêruo do sr. Café Filho, para tratar 
de concretização dos acordos para exploração do petróleo boliviano pelo 
Brasil, o geueral Lott, na qualidade de ministro da Guerra, teria aconse
lhado o govêrno a deixar de lado, sem concretizá-los, os referidos acordos.

“ Falta absoluta de escrúpulos. Foi tudo de maneira diferente — pros
seguiu o general Lott. O que houve no Conselho de Segurança Nacional 
foi uma reunião sigilosa e estou impedido, na qualidade de um dos seus 
membros, de revelar de público o que nela ocorreu” .
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Os automóveis presos pela Alfandega do Rio 
serão vendidos a profissionais

Rio 15 Agu rdam os mo
toristas profissionais interes
sados na aquisição de auto
móveis de passeio, apreendi
dos pela Alfandega, a regu
lamentação da lei que os be
neficia 8inciouada a 22 de 
dezembro último pelo presi
dente Ju8celino Kubitschek.

Em concorrida reunião e -  
fetuada na ultima terça feira 
na sede da Associação Co
mercial de Lajes, para a es
colha do representante da 
região de Campos de Lajes 
junto a Comissão Executiva 
do Plano de Obras e Equi
pamento foi eleito o Dr. Er- 
nani Rosa, figura de grande 
destaque em nossos meios

Enquanto isso continua o 
cais do pôrto cheio de “ca- 
dilacs", “ chevrolets” e car
ros de outras marcas. O pa
gamento de veículos apreen
didos, cuja venda já se acha 
oficialmente autorizada, de 
verá ser feita no prazo de 5

comerciais e sociais.

O Dr. Ernani Rosa foi elei
to em assembleia conjuntiva 
das diretorias da Associação 
Comercial de Lajes, Sindica
to do Comercio Varejista da 
Região Serrana e Sindicato 
da Industria de Serrarias, 
Carpintarias e Tanoarias de 
Lajes

anos, de acôrdo com o di
ploma legal que trata da ma
téria. Submete-3e o compra
dor ao proceder a transação 
a destinar o automóvel ex
clusivamente ao serviço de 
transporte'de passageiros du
rante o tempo em que esti
ver pagando. A venda será 
feita sempre com reserva de 
domínio pela Fazenda Nacio
nal .

Aumento, em breve 
da gasolina e óleo 

diesel
Novo aumento nos preços 

da gasolina e do óleo diesel 
vão ocorrer, segundo co
municação que já foi feita 
às emprêsas de ônibus e de 
transporte rodoviário. Os au
mentos serão da ordem de 
dois cruzeiros, para a gaso
lina, e de 1,60 para o óleo

Os dois produtos passarão 
a custar, assim, Cr$ lo,60 e 
CrS 6,540 o litro, respectiva
mente.
Tais majorações virão refor 
çaros argumento scom que os 
empresários de ônibus estão 
defendendo novo aumento 
nos preços das passagens.Edição de hoje: 8 páginas

Emani Rosa eleito repre
sentante da região na Co
missão executiva '■’ o Plano 
de Obras e Equipamentos

Reune-se o PT8
Reuniu-se na segunda fei

ra úitima a Comissão Execu
tiva local do Partido Traba
lhista Brasileiro. Realizada 
na séde partidária, à praça 
João Costa, 42, e sob a pre
sidência do Dr. Edézio Nery 
Caon, lo Vice-Presidente, a 
reunião teve como ordem do 
dia diversos assuntos de in 
teresse partidário. Entre ou
tras deliberações, destacam- 
se: a aprovação das contas 
da campanfía eleitoral, apre
sentada pela comissão de fi 
nanças integrada pelo srs. A-

riovaldo Neri Caon, Mareia 
no Agostini e Silvio Castro; 
a formação de comissões es 
peciais que visitarão todos 
os distritos de Lajes na re
estruturação partidária; e 
ainda a expedição de tele 
grama de solidariedade ao 
deputado Fernando Ferrari 
peias iniciativas que veir to
mando na Camara Federal.

Nova reunião da Execuliva 
está marcada para realizar- 
se- dentro do próximos 
dias.

l i p  o deputado Evilasio lle rj Caos
O deputado Evilasio 

Caon, do PTB, já inici- 
ou visitas | aos distritos 
de nosso Município Do 
mingo último estabele 
ceu contato com  seus 
companheiros de Correia 
Pinto, e hoje e amanhã 
d o m in g o visi
tará os distritos da Li
nha Capão Alto-Celso Ra
mos .

Nos últimos dias des
te mes o lider trabalhis
ta seguirá para a Capi 
tal do Estado, afim de 
tomar posse na Assem
bléia Legislativa, retor
nando em seguida, visto

que sómente em princí
pios de março transferi
rá residência.

Pagaiuegln do abouo sòmeute eui ieieruiro
Assessores do Presidente estudam o pro

jeto antes de ser sancionado em lei

Sómente quarta-feira última 
os autógrafos do projeto de 
lei que concede abono ao 
funcionalismo, deram entrada, 
oficialmente, na Diretoria do

Expediente do Palácio do 
Catete. E o presidente Jusce- 
lino Kubitschek dispõe do 
prazo de dez dias para con
vertê-lo era lei, ou negar lhe 
sanção, total ou parcialmen
te.

O projeto contém disposi
tivos que afetam, diretamen 
te, a vida economica do país, 
inclusive porque autorizam 
despesas muito além das 
previstas, na mensagem ini
cial do Executivo. Esta cir 
cunstâLicia exigirá uma apre

ciação demorada dos dispo
sitivos e de seus reflexos, 
sendo de admitir que a mai
or parte do prazo de dez 
dias será esgota la nestes es
tudos a cargo da Assessoria 
Parlamentar do Catete e dos 
orgãos técnicos do Ministério 
da Fazenda.

Como as folhas de paga
mento do funcionalismo já 
estão sendo elaboradas, é de 
se presumir que a sanção 
presidencial não venha u 
tempo de incluir o abono na

fôlha de janeiro. Deste modo. 
sòmente em fevereiro, o fun
cionalismo passará a rece
ber os seus ordenados ma
jorados.

O Cine Marajoara apresenta amanhã - Domingo às 4, 7 e 9,15 horas j

Quando a Primavera Voltar
Com os consagrados artistas Ann Sheridan e Steve Cochran

Uma produção luxuosa em Trucolor da Republic
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ANIVERSÁRIOS:
Fazem anos hoje.

O menino Alvaro Ozorio,"fi
lho do sr. Helio Bosco de 
Cassm, Escrivão do Crime e 
dot Feitos da Fazenda; o sr. 
Orozino do Valle, represen
tante Comercial,

No dia 18:
O sr, José Lourenço de 

Qots Waltrick: a sra. Eda, es
posa do sr. Artur Scur. resi
dente em Curitibanos.

No dia 19:
ü  sr. Antonio de Souza Ma

tos, residente em São José do 
Cerrito.

No dia 20:
A menina Rosnna, filha do 

Sr. Raul dos Santos Fernan
des, Presidente do Sindicato 
dos Empregados no Comer
cio de Lajes.

A todos os nossos aniver
sariantes os] nossos cumpri
mentos,

Para o seu ALBUM

Poema Irremediável
Aida Deeke Barreto

Mundo Politico

Se chorar desabafasse 
eu choraria muito, 
choraria longo tempo 
sentida cunvulsamento,

Se ferir não me ferisse 
eu feria unto, 
com palavras agudas 
como a pcnta de uma espada.

Se partir recompensasse 
eu partiria looge 
onde só houvesse estranhos 
e começasse a nossa vida.

Se a indiferença completa 
• total valesse o sacrifício 
eu me cercaria sob as sete chaves 
de inescrutável diferença.

Mas não há alternativa...
. . .  O  remédio é continuar 
no velho caminhi andudo . .

Vem ao Rio o Vice 
Governador de São 

Paulo
Rio, —  O general Porfirio 

da Paz, vice governador de 
São Paulo, deverá chegar a 
esta semana ao Rio de Janei
ro para conferenciar com o 
presidente da Republica, <*m 
companhia de quem almoça
ra no Palacio das Laranjeiras

São Paulo, — O Governador 
Carvalho Pinto, segundo o 
notici-rio político da Impren
sa bandeirante, já realizou os 
primeiros contactos com o 
presidente do Partido Socia
lista Brasileiro para saber 
das C ndições partidarias des
sa agremiação política para 
apoia-lo em seu governo. O 
novo chefe do|Executivo ban
deirante manteve cerca de 
meia hora de palestra com 
professor Alipio Corteia Ne
to, presidente do PSB, sendo 
que ja foi acertada a ida do 
sr. Francisco Morato de Oli 
veira para o IPESP
Candidatura de Lott

Recife, —  Comenta-se que 
durante todo este mes o ge
neral Lott, ministro da Guer
ra deverá chegar a eita ci
dade em visita de inspeção 
às guarnições militares dedi 
cadas no nordeste, Nessa o- 
casiào o general Lott, será 
homenageado por vários pró
ceres políticos pernambuca
nos que lhe irão instar sobre 
o seu assentimento quanto ao 
lançamento de sua candida
tura à presidência da Repu
blica por grupo do Partido 
N»cionalista, agremiação, po
lítica recem formada.
Candidatura de Janio

São Paulo, —  Tem-se comi 
certo esse més olançamento 
da Campanha Janio Vem aí 
do lançamento simultâneo da 
candidatura do governador de 
São Paulo, sr. Janio Quadros 
á presidência da Republica, 
em uma manifestação que se 
râ prestada ao governador

A T E N Ç Â ’ 0 :
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 alumínio que o consumidor deve encontrar intacta se comprar 
sua lata de LEITE NINHO. Essa membrana de alumínio garante a inte
gridade do produto.

O LEITE NINHO nunca é vendido a retalho ou a granel e é acon- 
dicionado sóm6nt6 6m latas de 454, 1000 6 2000 g (pesos líquidos).

t P?F 8er vendido em latas herméticamente fechadas
P LEIIE N1N“ °  mantem inalteradas as excelentes propriedades do 
leite fresco, nao oferecendo riscos de deterioração nem sabores estranhos

COMPANHIA INDUSTRIAL E COMERCIAL 
BRASILEIRA DE PRODUTOS ALIMENTARES

PRODUTOS NESTLÉ

bandeirante nesta cidade.
Posse a vinte do cor

rente
Teresina. —  Dar se-a no 

proximo dia vinte do mês 
corrente a diplomação dos 
novos eleitos no pleito passa
do aos diversos postos eleti
vos. Por ocasião da diploma- 
çfto Jo novo governador do 

6tado, deputado federal Cha
das Rodrigues, numerosas ma
nifestações estão sendo pro
gramadas em Paraíba, sua ci- 
Ia1e natal, em regosijo pela 

vltori» do jovem político pi
auiense.
Janio entusiasmado 

com a Iugoslávia
Sflo Paulo, —  Em São Pau

lo onde foi a fim de inaugu
rar a pista pavimentada de 
aeroporto daque'a cidade, o 
governador Jani > Quadros e 
comitiva, reuniu-se com al
guns politico' na residência 
do prefeito local, E t> pales
tra com amigos falando so
bre sua próxima viagem ao 
Japão, adiantou o sr, Janio 
Quadros seu desejo de ir 
t»mbem à Iuguslavia, já ten
do recebido convite nesse 
sentido. A Iuguslavia, disse 

governador, e a nação 
que mâis me fascina: Conse 
guiu ela o perfeito equilíbrio 
entre o socialismo e o regi
me liberal. E p<ra chegar-se 
a esse estagio, que é o esta
gio ideal de uma nação, é 
necessário, no principio uma 
ditadura, um governo forte e 
duro. Só os p lises nordicos, 
como a Dinamarca, a Suécia, 

Finlandia, chegaram a esse 
estagio por via natural e is>o 
porque as seus habitantes tem 
perfeita eonsciencia dos seus 
direitos, mas, também dos 
eus deveres para com o Ea- 

tado, o que nâo acontece nos 
dvmais países do mundo.

Nos discursos prouunciados 
durante a cerimonia de inau
guração da nova pista, todos 
os oradores abstiveram-se de 
talar claramente na candida
tura Janio ao Catete, não dei
xando de dar um pequeno tn. 
que sobre a sucr-ssão presi-

dencial. O sr. Ger-ldn Car
neiro, secretario particular do 
governador Janio Quadro«-, 
compareceu ac mpsnband» o
g ivernador banaeirantr,

Deturpada 3 as pala
vras do general Lott

S lvador — O comandante 
da Regão Milit.r, sediada >*m 
Sa vador general Almeida 
Freitas, publicou num o ga«> 
de imprensa desta capital u- 
mi longa carta na qual afir
ma que as declarações do 
ministro da C-uerra a im ves- 
pestino da Capital da Repu
blica, bem como assim a re*- 
porta do general Lott à car.a 
do advogado Sobral Pinto, fo
ram interpretados de maneira 
tendenciosa por alguns Órgã
os de impr-nsa. Declarou * -  
quele militar que o Exerc lo 
jamais usurpou o poder, di
zendo após sobre a emenda 
Ferrari, tida como origem do 
incidente. “ Dar direito a civis 
ou militares, na ativid de, pa 
ra que recebam mais do que 
no exercício do cargo, é um 
contr-senso gerado pela de
magogia de um governo mip- 
pe; avido de popul iridnde. E 
promover na reserva, os ex- 
combatentes. é uma afronta 
aos brios dos que lutaram 
pela honra do Brasil.

Mais adiante declara o ge
neral que a emenda do de
putado Ferrari, mais se asse
melha a uma m nobra comu
nista. e protesta contr* a u- 
surpação dns direitos e con
tra a deturpação*das palavras 
de um hom-m da envergadu
ra moral do general Lott. Re
conhece, entretanto que nu
merosos militares, oficiais e 
sargentos, todos com tempo 
de serviço, m. ■ tastaram o de- 
s» jo de se transferirem para 
a reseiva. fato que ocorreu 
em todas a ; circunscrições 
militares.

Não dê esmola con
tribua paia a SLAN

Sindicato do Comércio Vare 
jista da Região Serrana

Sede: Lajes
Jurisdição nos municipios de Lajes, Rio do 
oul, Curitibanos, São Joaquim, Campos No
vos, Ituporanga, Taió e Bom Retiro.

A V I S O

m n 3 eV? ni0S ao .COQhecimento dos senhores co
merciantes, que iniciamos a distribuição das gui-
?eiistaP daaR «^ °-SlQdlC<Xto do C °mércio Va- do Serrana, para o rec lhimento
1959 oup Hpvpp̂ d-C? r r? eren*e ao exercício de
do Brasil Hooah íeito *í»a A&ência do Banco ao tírasn (local) ate o dia 31 do mês corrpntp

là 201 -  teieíone 422 Novembto> 2o \ndar-sa-

Lajes 13 de janeiro de 1959 
Ernani Rosa -  Presidente

V
f
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O Tesouro
“O Tesouro Escondido”, de 

Autoria lie Davi<1 Severn, é 
uma historieta infantil cujos 
figurantes são ani nais; um 
cão, um texugo, coelho, um 
raposo e outros. O cão per
deu um mapa em que se a- 
pontava o lunar onde alguma 
coi8 1  estava euterrada. (Ima 
gralha achou-o mas também 
perdeu-o.

O texugo e o coelho en
contram-no supõem tratar-se 
de um tesouro e convocam 
os animais relatando lhes a 
grande nova. Mas o raposo 
quiz descobrir sozinho o te
souro. O desfecho e inespera
do .

A historia foi traduzida por 
Mercedes Aguiar Martins. As 
ilustr ições, todas excelentes 
e coloridas, são de Geoffry 
Mignam.

E lições Melhoramentos lan- 
ç«m no agora em 2a edição 
sob n° 38 da ‘ ‘Coleção Pri
mavera” com 32 paginas mui
to interessantes para a peti- 
zada.

Literaria
Escondido
Mestre Raposo e a 

festa de Natal
‘ ‘Mestre Raposo e a Festa 

de Natal” , de David Spver, 
com ilustrações de G «offrey 
liigham, traduzido por Merce
des Ag liar Martinê, e uma 
graciosa historieta infantil de 
32 paginas, com muitas gra
vuras e todas coloridas.

O disti ito c isai Coelh • es
tava preparando uma festa de 
Natal’ para a qua! convidara 
toda»- as famílias de bichos da 
mata, inclusive Mestre Rapo- 
p so que teve uma má ideia 
Mas cont-ceu de Do n T xu- 
go vir atrasado e esbarrar 
com Mestr- Raposo que fugia 
com os presentes de Natal 
roubados ne ca6a do casal 
de Coelhos e o obrigar a fin- 
g r  d - P p i  Noël e voltar a 
festa.

0  livrinho sgora em 2a e- 
ediçã -, e o de n‘ 37 da “ Co
leção Pnmavi-ra”, Edições 
Melhoramentos.

Brasília: De
sastre N. Um

RIO — Confirmando a no
tícia de Goiâno sôbre o de
sastre ocorrido em Brasília, 
quando um jipe foi abalroa
do por um ônibus, temos a 
acrescentar que as três pes
soas que sairam gravemente 
feridas são José Maria Cas- 
tilhos, da firma Seir.ple, de 
Belo Horizonte, Genivaldo 
Severo da Costa e Nelson 
Cabral. Imediatamente socor
ridas, as vitimas não resis
tiram à gravidade dos feri 
mentos, vindo a falecer. Os 
corpos chegaram ao aeropor
to Santos Dumont, nesta ca
pital. Foi aberto inquérito 
para apurar a responsabili
dade pelo primeiro grande 
desastre na nova capital fe
deral.

Contrato de Casamento
Conir&t^ram casamento no 

dià 11 do corrente mês, o ju- 
vem Gildo filho da Vv«. A- 
melia Busin, com a distinta 
6enhonta Leonor, dileta filha 
do Sr. e Sra. Gemarcindo F. 
Ramos.

Masculízando-se
As representantes do cha

mado sexo fraco, últimamen
te empenhado em conseguir 
a derrubada de dispositivos 
legais que tratam a elas com 
desigualdade relativamente 
aos homens, obtiveram no 
Supremo Tribunal Federal 
uma sensacional vitória, ao 
▼erem declarado inteiramen
te desatualizado e revogado

o artigo 37, n‘ 2, do Código 
Comercial Brasileiro, que 
restringe ao sexo masculino 
o desempenho das funções 
corretor nas Bolsas de Va
lores do país. 0  Código da
ta de 1850, ainda em vigor, 
e caiu no que se refere à- 
quele dispositivo. As mulhe
res, doravante, poderão ser 
também corretores.

Ao distinto par enviamos as 
nossas felicitações.

Siga o símbolo de 
valor1.
Peças e Acessó
rios «FORD» legí
timos.

Usina de Leite no

Petróleo no Oeste Catarinense
O oeste catarinense acha- 

se empolgado com a perspe
ctiva de êxito nas perfura
ções em busca de petróleo 
na região. Em Tangará está 
em funcionamento uma son
da da Petrobrás, a maior 
instalada no Brasil. E as 
perspectivas são altamente 
animadoras. Segundo o che

fe do grupo de técnicos (5 
americanos e 30 brasileiros) 
da Drilling & Exploration 
Company Inc. que está ope
rando no local, dentro de 
um ano a sonda alcançará a 
profundidade de 4.500 metros, 
onde, ao que se espera, se
rá encontrado o lençol de 
petróleo.

Paraná
Curitiba, —  Foi solene

mente inaugurada pelo go 
vernador Moisés Lupion em 
Curitiba a Usina de Pasteu
rização de lei, dotada de 

I dois altos requisitos da téc- 
Inica moderna. Trata-se de 
uma das realizações com que 
a administração Moisés Lu
pion comemora o seu ani
versário de governo.

C u r i o s i d a d e
Navios gaiola do São 

Francisco
Datam de tempos remotos 

os navios gaiola que cruzam o 
rio São Francisco transportan
do carga e passageiros, Os ve
lhos navios, agora recuperados 
pela Companhia Hidro Elétri
ca e pela Comissão do Vale 
do São Francisco, fértil região 
da Baia estão sendo emprega
dos com grande proveito no 
transporte de grande parte da 
produção baiana .

A  Pororoca
A pororoca é um dos feno- 

menos fluviais mais procura
dos pelos turistas que visitam 
o Amazonas, O encontro das 
aguas do mar com as aguas 
fluviais, registra um aconteci
mento raro e digno de ser 
visto, No Amizonas, por exem
plo, as pororocas provocam um 
ruido forte que é onvido a 
quilômetros de distancia. No 
rio Mearim, no Estado do Ma
ranhão a pororoca não possui 
a mesma violência, mas -e re
cebida pelas embarcações de 
maneira pouco conveniente, 
pode ocasionar desastres e i- 
nundações dos barcos.

O Caboclo Nordestino
O caboclo nordestino é um 

tipo por demais curioso. As 
vezes indolente em sua cela 
mais parece um elemento ex- 
tranho ao ambiente em que 
vive. O tempo sempre incle
mente, a tristeza nas cantigas 
provocada de fato no sertanejo 
esse sintoma de indolência que 
parece tirar-lhe e coragem pa
ra lutar com denodo pela vida. 
Acontece que se por ventura 
algnin perigo lhe ocorrer, na 
sua faina, o .caboclo se trans 
forma e parece inteiramente 
modificado.

Fatos históricos
Um dos mais interessantes 

fatos históricos registrados no 
Brasil diz respeito à Batalha 
de Nuteiro da Cruz travada 
entre holandezes e portugueses

na Ilha de São Luiz. Conta a 
lenda que quando não existi 
am mais munições aos exérci
tos portugueses, os soldados lu
sitanos lançaram à terra oran
do à virgem e pedindo que es
ta os protegessem contra os 
invasores. Incontinenti assim 
reza a lenda, as balas dos ba
tavos se contaram contra seus 
proprios reforços e os lusita
nos, aliados aos gentios locais, 
ganharam a batalha e conse
guiram expulsar os invasores 
do solo brasileiro, E lenda, 
mas conta bela historia digna 
de ser lembrada de quando 
em vez principalmente para a 
juventude transviada de nossos 
dias, que já não procura mais 
mais estudar um pouco de 
nossa gloriosa historia,

Prosseguem 
os inquéritos 

sobre o Petró
leo Boliviano
Comissão Parlamen

tar voltará a ouvir 
Alexinio-

A Comissão Parlamentar de 
Inquérito sobre o petroleo, 
no escandalo em que está 
envolvido o Banco Nacional 
do Desenvolvimento Econo- 
mico, ouviu em uma de suas 
audiências o dr Roberto 
Campos, presidente do Ban
co, e, alguns auxiliares des
te alem de figuras do alto 
comercio e da alta industria, 
averiguando as ligações dos 
nossos altos negociantes com 
os trutes americanos do pe
tróleo.

Por compreender da ne 
cessidade de novos esclare
cimentos para encaminhar 
futuras audiências e novas 
inquisições, a Comissão Par
lamentar de Inquérito, volta
rá a ouvir o coronel Alexino 
Bittencourt, ex-presidente do 
Conselho Nacional do Petró
leo, e cujo depoimento é 
considerado pela comissão 
como de grande valia.

Joalheria WOLNY
DE

PAULO W O LN Y BROER1NG

Jóias

Canelas

Cristais e porcelanas
nacionais e estrangeiras

Garante
Rua Marechal Deodoro 

n. 23

LAJES — S. Catarina

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SC 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio 
Contrato FCC nº0151/2016



4a Página

Seis milhões de toneladas 
já produziu Volta Redonda !|s

Rio, (Agência Nacio
nal) — Seis milhões de 
toneladas de aço já fo
ram produzidas pela Usi
na de Volta Redonda, 
desde o início de sua 
operação. A menos do 
sexto milhão foi alcan
çada durante a corrida 
do aço que se verificou 
na noite de 23 de no
vembro último.

Este novo milhão de 
toneladas foi produzido 
após 465 dias da opera
ção, enquanto o anterior, 
a quinto milhão, levou 
484 dias, diferença de 
19 dias esta que traduz 
melhoria da produtivida
de nos trabalhos da Usi
na, uma vez que não 
houve neste interrogno, 
qualquer acrécimo nas 
instalações da Aciaria da 
Volta Redonda.

O encurtamento dos 
períodos para a produ
ção de um milhão de 
toneladas em Volta Re
donda é uma constante, 
Aliás, como se fará a

seguir. Para produzir o 
seu primeiro milhão, a 
Usina precisou de 1489 
dias da operação; para 
o segundo, 814 dias; pa
ra o terceiro, 730 dias; 
para o quarto, 567 dias; 
para o quinto 484 dias 
e, agora, para o sexto 
milhão, 465 dias.

Estes prazos vão dimi
nuir ainda mais, quando 
se completar a nova ex- 
panção da Volta Redon
da, ora em curso, a gran
de Usina do Vale do Pa
raíba que produz atual
mente acima de 800 mil 
toneladas de lingotas por 
ano, está se aparelhando 
para aumentar em mais 
de 50% a sua produção. 
Uma vez concluídos os 
trabalhos da expansão, 
que prosseguem em rit
mo acelerado, a Usina 
da Companhia Siderúrgi
ca Nacional produzirá 
um milhão duzentos e 
cinquenta mil toneladas 
de lingotes de aço, por 
ano.
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Novo advogado em Lajes
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Inscrito no R. G. do Sul e S. Catarina
Formado em 1.945, pela Faculdade de Direito de Porto 
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Primeiro trabalho a focalizar brasilia em um capitulo ilustrado
Rio, (Agência Naçional) — 

Franceses, belgas e holandeses, 
dentro de três meses, estarão 
lendo em seus paises, uma 
Historia do Brasil na lingua 
nacional - afirmou à imprensa 
o diplomata Renato Mendonça. 
Tal fato se deve a tradução 
do meu livro “ Pequena Histó
ria do Brasil”, editado em Lis
boa, em 1949, passado para o

! r Redução de Cr$ 17000
no preço da Burroughs

TEM

oo

Fabricada no Brasil, a 
Ten-Key (maravilhosa má
quina de somar elétrica) 
pode agora oferecer-lhe 
esta vantagem quase in
crível.

Teclado reduzido 
Mais fácil de operar 
Leve: apenas 7 quilos
Operação elétrica, 
silenciosa
Totais positivos e 
negativos até 11 
algarismos

I
HM

Faça idéia, Cr$ 17.000,001 Ê uma redução de quase 40 % ! Assim, quem 
não pode ter agora a sua Ten-Key ? Ê a mesma Ten-Key de extraordinária 
precisão, de alta qualidade, de esmerado acabamento, a mesma Ten-Key, 
que tem satisfeito, plenamente, a milhares de compradores em todo o mundo.i Nw lo|a., larméelm», •ícrtlàrio* _  m Ten-Key toma o serviço multo mais 

rápido e mais UcU; contribui também para o bom-gôsto da decoração. E 
é ainda um aumento garantido de rendimento.

Burroughs TEN-KEY :nz::
CIA. BURROUGHS DO BRASIL, INC. fibricm . .  So.t. Amaro - São Paul. -

y ?  ORGANIZAÇÃO IMES ?
Ruo Coronel Cordovo, 269 - C. Postal, 30 - Lagos • Sonto Cataríno

.T*
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espanhol pouco depois, no Mé
xico, com duas edições soman
do 50 mil exemplares.

De passagem pelo Rio, já 
que irá assumir seu novo pos
to na qualidade de ministro 
conselheiro em Santiago do 
Chile, o diplomata Renato 
Mendonça, aoroveitou parte de 
seu tempoo para prestas escla
recimentos ã reportagem so
bre o seu trabalho. Inicialmen
te, disse que e<ta é o primei
ra vez que uma História do 
Brasil, concebida dentro das 
modernas técnicas didáticas, 
será passada para o francês e 
o holandês. O lançamento ofi 

• ciai da mesma deverá dar se 
ao mesmo tempo em Paris, 
Bruxelas e Haia, sendo a edi
ção francêsa de 4 mil exem
plares e a holandêsa de dois 
mil.
Brasilia entra pela pri
meira vez na história

Uma das originalidades que 
minha obra encerrará - expli
cou o ministro Renato Mendon
ça - é o fato de ser a pri
meira História do Brasil a sur 
gir com um capítulo especial 
sôbre Brasília, com um texto 
explicativa da idéia, suas ba
ses históricas, políticas e eco

nômicas. O esforço desenvol
vido p Io presidente Juscelino 
Kubitschck para levar a sabe 
a transfêrencia, diversos ma
pas indicativos de situação geo
gráfico da nova capital bem 
como uma ilustração de tanto 
variado, serão diversos dos 
dos temas que focalizo nesta 
parte.

Sabedor de meu interêsse 
por Brasília, o presidente Jus
celino Kubtsck me dignou com 
ura convite para visitar as o- 
bras ali em execução, o que 
deverei fazer antes de via
jar para o/Chile, no fim da 
próxima semana.

Neste país, pretendo iniciar 
um movimento em favor de 
tradução de obras fundamen
tais da nossa cultura, de modo 
a fazer com que os chilenos 
corbaram melhor o Brasil, sua 
gente e suas tradições. Logo 
que chegar a Santiago tratarei 
de obter um local para pro
nunciar uma conferência sô
bre Brasília, mostrando, aos 
nossos amigos dos Andes e o- 
bra gigantesca que a atual 
Govêrno deliberou executar 
em cumprimento a depositiva 
constitucional e ás exigências 
do nosso desenvolvimento eco
nômico.

Atenção Cabelereiras

V E N D E - S E
>m§ -  k

I a  Tonie de Beleza j
l| cí?re“oRUgeanTh,Ü Deodor°. * « do j

•e5sma°doV0 da Venda sefA explicado acn interessado.

ff* » » q* * Hl .l I •'
t *  e # a  •

Maiores informações no local
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Possível Cassação de 
Mandato

Será impetrado man
dado de segurança
São Paulo, -  O sr. Alberto 

Andaló atual prefeito dè São 
José de Rio Preto e primeiro 
suplente de deputado estadual 
pelo Partido Trabalhista Na
cional, continua no firme pro- 
posito de cassar o mandato do 
ex-presidente da Assembleia 
sr. Rui de Almeida Barbosa 
(reeleito por aquela legenda) 
com base no fato de ter esse 
ultimo sido empossado no T ri
bunal de Contas após sua di- 
plomaçâo.

O sr. Andaló esteve no Pa- 
lacio Nove de Julho e in
formou à imprensa que vai en
trar com mandado de seguran
ça para pleitear que a justiça 
lhe garanta a posse da cadei- 
ro do sr. Almeida Barbosa.

Convenção Udenista |
Realização Udenista | 

a 25 do corrente
Curitiba, —  Convocada para 

o dia vinte e cinco do corren
te mês a convenção regional 
da UDN que vai escolher os 
novos membros da Comissão 
Executiva do Partido, a ser 
empossada cm 18 de março do 
corrente ano, dev rá contar 
com grande numero de parla 
mentares estaduais e federais 
do partido da Eterna Vigilân
cia.

O deputado Newron Carnei
ro deverá ser indicado para 
substituir o sr Paulo Soares 
na presidência da agremiação

Reerguimento econo- 
mico do val9 do Pa

raíba

Será debatido o assun 
to na Assembléia pat 

lista
São Paulo, — O deputar 

Frauco Montoro deverá sego;; 
para o Rio de Janeiro onde 
deverá se avistar com o g 
vernador do Estado do Rio 
fim de tratar da realização d< 
segundo encontro-entre govei 
nadores de São Paulo e do Es
tado do Rio, e. ainda de par
lamentares dos dois estados 
para o prosseguimento dos 
debates em torno do problema 
do reerguimento economico do 
Vale do Paraiba.

O parlamentar bandeirante 
deverá visitar a Assembleia 
Legislativa Fluminense, ocasião 
em que debaterá o problema 
junto aos deputados e pedirá 
que se unam os esforços dos 
parlamentares paulistas e flu- 
minses que possibilitarão o re
erguimento ecooomico de uma

das mais vastas regiões do 
t»als, que levará »o progresso 
>s dois estados de Federação.

Petroleo em troca de 
cafe e madeira

Tentada a importação 
de trilhos pelo Paraná

Curitiba, — Um vasto pro 
grama de visitas vem cum
prindo no Paraná o embaixa
dor da Republica Araba Uni
da do Brasil.

Esteve na Universidade do 
Paraná, na Assembleia Legis
lativa do estado e se presente 
ao ato inaugural da Primeira 
Etposição do Índio Brasileiro, 
organizada pelo Departamento 

le Antropologia.
Quanto ao comercio com o 

Brasil, em entrevista concedi
da à imprensa local, afirmou 
o embaixador arabc que. a Re
publica Arabe Unida poJia o- 
ferecer petroleo e trilhos em 
ím trocafde café e madeira 
lo Brasil. J____

■. i
Psta do aeroporto de 

Teresina sem 
pavimentação

Solicitam os piauien 
ses do governo as ne
cessárias providencias

Teresina, — Spbe-sc nesta 
capital que vai em franco de
senvolvimento o andamento 
dos serviços de construção do 
aeroporto e pista da cidade de 
São Raimundo Nonato, estan
do a pista em vias de receber 
pavimentação, bem como as 
instalações de facilidades de ra 
dio e farol prestes a ser con
cluídas.

Enquanto isso a pista e a 
estação de passageiros do ae
roporto de Teresina malgrado 
as verbas já votadas e aprova
das no Orçamento da União 
continuam em otado de misé
ria e sem uma só medida go 
vernamental para melhora 
mentos no campo de passo 
cidade.

A capital piauiense está ame
açada de ficar privada de seu 
unico meio de comunicação 
com a capital da Republica, 
caso venha a chover torren
cialmente como geralmente a 
contece nestãs épocas do ano 
inundando e alegando o aero
porto. tornando-o impraticável 
para a navegação aerea.

porque deslisa sòbre qualquer piso

com

dispositivo adaptado na pró
pria base do aparelho, 
aesliza suavemente sôbre 
qualquer piso, a um simples 
toque, facilitondo a limpe
za e mudança de local. 
Provido dc prático sistema 
de freio para fixá-lo no 
local desejado, SPRINGER 
é agora o mais avançado 
dos refrigeradores nacio
nais. - E, além deste novo 
dispositivo, (com patente 
requerida) SPRINGER apre
senta ainda:

•  9,5 pés cúbicos
•  In te rio r em côr azul lago
•  po rta  ap rove ltóvo l
•  novo fâcho de engate suave 
e 5 anos de ga ran tia
e preço bem mais em conta

DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA

A E L E T R O L A N D I A
Rua Coronél Córdova a/n — LAJES Scuta Catarina

em Santa Catarina
Atenderá a procura dos mercadores da 

quele Estado, e Paraná
Rio Com o objetivo de 

construir uma usina »iderúr 
g c u  d o  Estado de Santa Ca- 
tirina e explorar as indústri
as direta ou indiretamente de 
v *rá ser organizada uma so- 
c edade de economia mista 
por ações, tendo, nesse sen
tido o p esidente da Repúbli
ca encaminhado mensagem 
ao CoDgresso Nacional.

A Sociedade terá a deno
minação de Siderúrgica de 
Santa Catarina, Sociedade A- 
nonima, *

A usina ‘de que treta o 
projeto de lei está planejada 
paia atingir na sua primeira 
etapa, uma produção de 135 
mil toneladas anu is de , f r*

ro gusa, com o que se pro
duzirão 100 toneladas de la
minados leves de aço, res
tando 10 mil tcnelsdas de gu
sa para fundição. Dessa pro
dução advirá a economia li
quida de divisas pela substi
tuição de importação forçada 
de produt' s siderúrgicos, que 
8<-rá da ordem de 10 milhões 
de dólares anuais.

O emprrendimento contri
buirá para o equilíbrio da 
produção carbonífera dc San
ta C tarina e ao mesmo t* m- 
po concorrerá p r atemur a 
procura de produt s uo mer- 
i-ad"i de Santa < 8'anna, Pa- 
ran e Rio Grand do Sul.

Só em fevereiro a experien- 
cía com o “Felix 1"

Ainda não está definitiva
mente prevista a data do 
lançamento do foguete «Fe- 
lix 1». Depois de muitas pro
telações, anuncia-se, agora 
que somente depois de 15 de 
fevereiro é que começará 
novamente a ser estudado o 
assunto. Isso porque a Esco
la Técnica do Exército en
contra-se em periodo de fé
rias, só voltando ás suas a- 
tividades normais depois da
quela data.

* Assim, na melhor das hipó
teses, somente na segunda 
quinzena de fevereiro, pro
vavelmente, é que o «Félix 
I» deverá sair lançado no 
espaço, conduzindo em seu 
bojo o gatinho «Flamengo».

Não dè esmola con
tribua para a S U N

f
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Concedido mandado de segu 
rança contra ato do Chefe 

da Nação

No ano 2112

RIO, — O Supremo Tribunal 
Federal concedeu, mandado 
de segurança impetrado pe
lo general de Divisão gra
duada Manuel dos Santos 
contra o presidente da Re
pública que, atendendo a 
um expediente do ministro 
Teixeira Lott, transferiu-o, 
compulsóriamente, para a 
reserva remunerada. Batendo 
às portas da Justiça contra 
o ato do presidente da Re
pública, o general Manoel 
dos Santos couseguiu,

a anulação da sua transfe
rência para a reserva.

Em consequência, deverá 
reverter à ativa e voltar a 
coronel posto que ocupava 
autes da sua passagem para 
a reserva. A decisão 
do STF foi tomada de a- 
côrdo com o voto do minis
tro Barros Barreto —  rela
tor do caso —  cujo pronun
ciamento foi seguido, por u- 
nanimidade, pelos ministros 
da Suprema Côrte de Justiça.

Foguete Cosmico Russo de
verá voltar à terra

Vva.
Amalia Busin

Gomercindo F Ramos 
e Senhora

Tem o prazer de participar aos parentes 
e pessoas de suas relações o contrato de ca
samento de seus filhos

Gildo

Lajes, 11/1/59

e Leonor
GILDO

e
LEONOR

Confirmam

MOSCOU, 12 (UP) —  To
dos os jornais soviéticos re
produzem, hoje, o desmenti
do oposto pelo Professor 
Blangoravov à pretensa en
trevista concedida sob seu 
nome ao jornal sul africano 
«Landestem» e continuam a 
dedicar grande espaço a 
questões de astronáutica, aos 
vôos à Lua e ao planeta ar
tificial.

E’ assim que «Noticias de 
Moscou, precisa, por exem
plo, sob o titulo: «Estão dis 
postos a se lançar no espa
ço», que a Comissão de Co
municações Interplanetárias 
da Academia de Ciências não 
cessa de réceber, desde o 
lançamenio do último fogue
te soviético, «uma onda cres
cente de cartas vindas de 
pessoas que desejam ser os 
.primeiros a voar no espaço

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

cósmico».
Os jovens não são 

menos numerosos entre ês- 
tes candidatos, acrescenta o 
jornal, precisando que, do 
ponto de vista técnico, seria 
preferível enviar no foguete, 
não um adulto, mas alguém 
cujo talhe nao ultrapassse 
os 130 centímetros por um 
pêso de 40 quilos.

Por seu turno a «Rússia 
Soviética» publica alguns 
dados interessantes forne
cidos pelos especialistas em 
astronáutico Sternfeld sôbre 
o planeta artificial. A ampli
tude da órbita deste planeta, 
declara o sábio soviético, se
rá de 1 bilhão e 79 milhões 
de quilômetros. Seu «qno» 
terá uma duração igual a 
1.149 vêzes o ano terrestre, 
e sua velocidade média será 
de 27,75 quilômetros por se
gundo, isto é 2, »2 quilôme
tros por segundo menos que 
a da Terra.

Segundo o Professor Ster- 
feld, o planeta artificial terá,

irá in  í 1
Rua Mal. Deodoro 30 Tel. 29

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

I como a Terra, estações mar- 
os Içadas por diferenças de 

temperatura.
Quanto às diferentes posi

ções do novo planeta no es
paço, o Profesor Sternfeld 
calculou que o mesmo re
tornará ao seu ponto de par
tida quando a Terra tiver 
passada por êle com 85 dias 
de antecedência.

Em 1975, o planeta passa
rá bastante perto, astronô
micamente falando, da Ter
ra, e no ano 2.112, depois de 
125 revoluções, retornará de 
novo ao seu ponto de parti
da. Todos estes cáiculos, 
naturalmente, estão sujeitos 
a retificações, no caso de 
novas observações,

Por fim, o «lyvestia» publi 
ca um grande artigo do Fí 
sico matemático Etorbine sô
bre o estudo eventual em 
«profundidade» da lua, isto 
é, estudo estratigráfico da 
lua, graças aos receptores- 
emissores de ondas longas 
dos foguetes.

A Presidência da U.D.N.
RIO, — As “demarches” e 

especulações em torno da 
Presidência da UDN encon
traram um caminho seguro 
diante da manifestação do 
brigadeiro Eduardo Gomes 
de que o sr. Magalhães Pin
to seja o substituto do sr. 
Juraci Magalhães na chefia 
do partido.

Contando já com sólido a- 
poio partidário, o sr. Maga
lhães Pinto lutava prática
mente contra a resistência 
da UDN mineira —  o grupo 
Pedro Aleixo e o “free lan- 
cer” José Bonifácio, não ha
vendo indicação da possibi
lidade de resistência desses 
opositores diante dos rumos

apontados pelo guia do par
tido.

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

A í n Q l h ü P l  O  |l n s t  J  n  f l  O  U I  Está torrando todos os seus artigos numa monumental li-
d U u l l l O i  Id  lY J U S lU d U U l 1 quídaçâ0 de relogios, porcelanas, cristais, joias e uma

variedade de artigos para presentes

F açam uma visita e verifiquem essa estrondosa liqui- 
daçao nunca vista em nossa cidade.

Redução nos preços mesmo de abafar.
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S e c ç ã o  E s p o r t i v a
Direção de SILVEIRA JUNIOR

Em Lajes o Vasco da Gama 
de Curitibanos

Teremos amanhã a 
tarde no Campo do Gi
násio Diocesano um pré
lio amistoso inter-muni- 
cipal, o qual renuira as 
equipes do Arco íris 
desta cidade e do Vas
co ia Gama de Curiti
ba íos.
Es ce cotejo será em ca- 
rater de revanche, por- 
quinto no primeiro jogo 
rea izado á dias em Cu
ritibanos, o Vasco da 
Gama derrotou e seu o- 
pon^nte por 5 á 3, num 
pi\?lio dos mais renhi-

dissimos.
Para o jogo de ama

nhã espera o Arco 
íris reabilitar-se inteira
mente do seu insucesso 
daquele jogo, e para is
to desenvolveu durante 
a semana intensivos 
preparativos, que pode
rão admiti-lo como o 
provável vencedor da 
contenda.

Por sua vez o Vasco 
da Gama espera confir 
mar a sua primeira vi- 
toria, e alem disso virá 
bastante reforçado com

1 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.

valores do seu co-irmão 
daquela cidade, o Inde
pendente disposto a não 
ceder a derrota ao qua
dro do Arco íris.

Assim para o jogo de 
amanhã no Campo do 
Ginásio Diocesano está 
sendo aguardado a pre
sença de um bom publi
co, avido por presenciar 
os lances do jogo Arco 
íris x Vasco da Gama 
de Curitibanos.

Amanhã a 
festa do G. E. 

Popular
Amanhã a tarde no 

Estádio Municipal da 
Ponte Grande, o G. E. 
Popular deverá realizar 
a sua festa, comemora
tiva a conquista do titu
lo máximo da 2a Divisão 
da LSD.

Nesta ocasião, estará 
dando combate contra o 
Lajes F.C., num prélio 
que se antecipa sensa
cional, numa verdadeira 
prova de fogo contra 
um clube de la Divisão.

O Lajes que no ultimo

Constituída a Nova Diretoria do 
S. C. Cruzeiro

Em reunião efetuada na ultima quarta feira 
na sede social do S. C. Cruzeiro, foi constituída a 
nova diretoria do estrelado, que regerá os desti
nos deste clube durante esta temporada, o qual 
ficou assim formado:

Presidente: Névio Fernandes; Vice Presidente: 
José Jubal Godoi; Secretario; Lucas Evangelista 
de Freitas; Tesoureiro: José Antonio Cruz.

DEPARTAMENTO ESPORTIVO: Diretor: Jairo 
Anezio Pilar: Vice Diretor: Ivandel Amaral.

DEPARTa MENTO SOCIAL: Diretor: Mozart 
Pinheiro: Vice Diretor: Leonardo Koeche; Mem
bros Efetivos: Wilson Ribeiro, Aristiliano Pereira, 
Teimo dos Santos, Agenor Pereira.

DEPARTAMENTO FEMININO: Presidente: Ju- 
ç á  Cruz; Vice Presidente: Honorata Sá; Secreta
ria: Aladi Geni Sá.

DEPARTAMENTO DE PROPAGANDA: Diretor: 
Estevão Borges.

DEPa k Ta MENTO PATRIMONIAL: Diretor Ai 
res Cruz.

DEPARTAMENTO CULTURAL: Diretor: Joe 
da Silva Sá; Vice Diretor: Terezinha Sá,

CONSELHO DELIBERATIVO: Mario Fernandes 
da Silva, Ari Buck e Wilson Nunes.

A posse dos novos dirigentes do S.C. Cruzei
ro está marcada para amanhã as 10 horas.

As 11 horas serão entregues aos atletas alvi 
azuis, os diplomas que fizeram jús por ocasião 
da conquista do Torneio inicio da 2a Divisão.

domingo derrotou o Pal
meiras por 3 á 1, espe
ra confirmar a sua in
vencibilidade em jogos 
nesta cidade, nesta fa
se de reorganização do 
seu departamento de fu
tebol.

Antes de ser iniciado 
este jogo, G. E. Popular 
receberá simbolicamente 
as faixas de campeões 
da 2a Divisão, titulo ven
cido com grandes méritos 
na temporada de 1958.

q u a l i d a d e
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ALTA QUALIDADE 
E DISTINÇÃO

A PREÇO JU ST O ...

comprando RENNER
a boa roupa ponto por ponto

A roupa RENNER tem tudo que V. deseja: Belos padrões, talhe mo- 
1 derno e a tradicional DURABILIDADE RENNER.
1 Casa RENNER * Dispõe, ainda, de variado sortimeato de camisas sports, calças sports, calça

xt l
dos, ch a  p ê u s . q u a l id a d e  e  d is tin ç ã o

RENNER — veste o cavalheiro dos pés à cabeça com o máximo de qualidade e distinção!
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CONCURSO RAINHA OA PISCINA HARMONIA
A Pedido

Nota de esclarecimento
A Sociedade Beneficiente Seara do Bem está promovendo o concur

so para a escolha da Rainha da Piscina Harmonia da Granja do Sr. Mauro 
Nerbass

Este festival que será realizado dentro de algumas semanas no pro- 
prio local da Piscina, está polarizando desde já as atenções da nossa so
ciedade, estando para isto inscritas diversas senhoritas de nossa cidade.

A renda total desta festa será revertida em beneficio do Hospital 
Infantil da Sociedade Beneficiente Seara do Bem,

Em nossos proximos numeros daremos melhores detalhes com res
peito a esse sensacional concurso, bem como informaremos os nomes das 
candidatas que concorrerão ao concurso da Rainha da Piscina Harmonia.

CORREIO LAGEANO
Ano XIX Lages, de 17 Jan. de 1959 102

O Tribunal de Justiça concede Habeas- 
Corpus a Aurel Pruteanu - acusado de 
envenenar seu sogro Armindo Schmidt
Requereu a medida o advogado doutor Omar 
Maciel Berendt que assim estreiou auspicio- 

samente nesta Comarca
Preso há mais de dois meses, com decreto 

de prisão preventiva, foi afinal posto em liberda
de Aurel Pruteanu, conhecido agronomo nesta ci
dade, acusado de envenenar seu sogro Armindo 
Schmidt, fato ocorrido nesta cidade em Outubro 
passado e que deu motivo a grandes comentários. 
Arguiu o defensor do acusado dr Omar Maciel 
Berendt, nulidade do processo, tese que foi aco
lhida pela mais alta Corte do Estado, encerran
do-se mais um capitulo do ruidoso caso do «en
venenamento do poço», crime que se imputava a 
Aurel Pruteanu.

Participação de noivado

Presidente da Junta 
Eleitoral da 21a. Zona, 
da Circunscrição de San
ta Catarina, na forma 
da Lei etc.

Edital
Torna público a todos 

quantos interessar, possa, e 
mui especialmente aos Se
nhores Vereadores eleitos 
nas eleições de 3 de outubro 
do ano proximo findo (1958), 
que designou o dia 19 do 
corrente mês de janeiro, às 
vinte horas, para a Sessão 
de díplomação de ditos Ve
readores, a qual terá lugar 
na sala do Tribunal do Juri, 
no Edificio do Forum. Co
munica, outrossim, que os 
Senhores Vereadores, nessa 
oportunidade, deverão apre
sentar os seus certificados 
de reservistas, com exceção 
dos maiores de quarenta e 
cinco anos.

Para dita solenidade, con
vida-se as autoridades civis 
militares e eclesiásticas e o

Em vista da publicação da “ Portaria’' de 9 de 
Janeiro de 1959, assinada pelo Snr. Prefeito Muni
cipal, referente à majoração nos preços das pas- 
sagens dos ônibus da Lmprosa Coletiva Santos de 
Transporte Ltda., que explora o transporte cole
tivo em nossa cidade, é nosso dever, na qualida
de de Presidente das “Associações” de trabalha
dores de Lages, esclarecer o seguinte:

la. _  QUe fomos convidados pelo Snr. Pre- 
feite Municipal para participar de reuniões com a 
finalidade de debater em conjunto, um oficio re
metido pela Empresa acima citada, em que era so
licitado um aumento de ò0% (cinquenta porcento) 
nas atuais tarifas, isto é, de Cr $. 3,00 para 
Cr. $ 4,50.

2a. — Participamos de diversas reuniões, e, 
em tôdas elas, visando os interesses dos traba
lhadores e do povo em geral, fizemos várias pro
postas à Emprêsa em questão, sendo todas elas 
rejeitadas.

3a — Na última reunião, em vista da intran
sigência da Emprêsa Coletiva Santos de Transpor
te Ltda., apresentamos duas propostas finais que 
consistia no seguinte:

a) — O preço único de Cr.$ 4,00 para todos
os percursos.

b) — O preço de Cr. 3,50 para os operários, 
comerciários, estudantes e Cr. $ 5.00 para as de
mais passagens.

As passagens de desconto seriam fornecidas 
mediante a apresentação das carteiras, profissio
nal, sindical ou estudantil, conforme o caso, sen
do que as passagens seriam adquiridas dentro 
dos próprios veículos.

4a — Em vista dessas propostas haverem si
do rejeitadas intransigêntemente, os signatários 
desta nota resolveram não mais participar das 
reuniões para tais fius.

5a. — Portanto, o aumento concedido, é de 
exclusiva responsabilidade do Snr. Prefeito Muni
cipal, pois que, o aumento concedido não se iden
tifica ubsolutamente, com nenhuma das proposta^ 
por nós apresentadas.

Argemiro Araújo e Senhora tem a honra de 
participar aos parentes e pessoas amigas o con
trato de casamento de sua filha Maria Salete 
Furtado Araújo com o sr. Giovani Dutra, ocor
rido dia V do corrente mês.

Lajes, janeiro de 1959

povo em geral.
Dado e passado nesta ci

dade de Lajes, aos nove dias 
do mês de janeiro do ano de 
mil novecentos e cincoenta 
e nove
José Pedro Mendes de Almeida 
Presidente da Junta Eleitoral

Lages, 12 de Janeiro de 1959
Epitácio Borges - Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indús
trias da Construção e do Mobiliário de Lages — Raul dos Santos Fer
nandes - Presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de La
ges. — Sebastião Pinto - Presidente da Associação Profissional dos Em
pregados, Vendedores e Viajantes do Comércio de Sta- Catirina. — 
Jayme Garbelotto - Presidente da Associação Profissional de Oficiais 
Alfaiates. Costureiros e Trabalhadores na Indústria de Confecção de 
Roupas de Lages.
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SENSACIONAL !
fêj

Reuna o útil ao agradável, comprando agora sua V1GORELL1 $ 
em suaves prestações e recebendo inteiramente grátis um lindo I

corte de tecido BANGUI
iSI

Aproveite a excelente oportunidade que está oferecendo

F E R N  R I D E S  t C I A .
QUINTINO BOCAIUVA 80 15 DE NOVEMBRO 231
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