
variss içoumes te nossa cidade
Fomos cientificados 

por diversas pessoas, 
que em muitos açougues 
de nossa cidade, os fre
gueses estão sendo ludi
briados em relação à pe- 
sagem das carnes.

Segundo fomos infor
mados, alguns açouguei
ros usando um pou^o de 
desonestidade e abusando 
da boa fé dos fregueses, 
desavariain as suas ba
lanças no intuito de ob
ter um lucruzinho na pe-

sagem das carnes.
Certos açougueiros lo

cais, chegam inclusive a 
'  cnder 1 kilo de carne 
pesaodo apenas 900 gra- 
nias, numa irregularida
de que causa repulsa ao 
freguez.

Fsta faina vem ferir 
o art. 540 do Codigo de 
Posturas Municipal, que 
consubstanciado com o 
art. 548, alineas a,b,ced, 
estará sujeito o açou
gueiro a uma rigorosa

multa, alem de ver 
apreendida a sua balan
ça pela autoridade com
petente da Prefeitura.

É necessário que haja 
mais rigorismo por parte 
da Prefeitura Municipal 
nesta questão de aferi
ção de pesos e medidas, 
afim de que não se veri
fique estes abusos cons
tantes dos açougueiros, 
burlando a complascen- 
cia dos fregueses.

Outro abuso á muito

tempo verificado é rela 
cionado com o preço da 
carne, que não vem se
guindo a tabela baixada 
pela Prefeitura Munici
pal .

Os fregueses geralmen
te não são atendidos pe
la nova tabela, pois que 
os açougueiros vendem 
carne de 2a por preço 
de la, de 3a por preço 
de 2a, numa verdadeira 
aberração, que nos re

volta totalmente.

Sugeríamos que a Pre
feitura Municipal, reali 
zasse uma blitz em toda 
a cidade por intermédio 
de fiscais volantes, e 
qualquer irregularidade 
constatada nos açougues, 
queospunisse commultas 
onerosas, porque somen
te assim não se verifi
cariam os abusos que os 
açougueiros vem mar
cando em nossa cidade.

Vigência imediata do salario minimo
A 2a. Turma do Su

premo Tribunal Federal 
decidiu por unanimidade 
de votos, que o salario 
minimo deve entrar em 
vigor na data fixada pe
lo decreto executivo, e 
não 60 (Sessenta) dias 
após, conforme manda a 
Consolidação das Leis 
do Trabalho.

No recurso extraordi

nário nu 39.906, interpos
to por decisão do Tribu
nal Superior do Traba
lho, julgado á pouco, o 
Supremo entendeu que

o decreto 39.604 (que fi
xou 0 anterior salario 
minimo) entrou em vi
gor a l.o  de agosto de 
1956 e não 16 de setem
bro. Esta decisão do Su

premo Tribunal Federal 
contraria frontalmente to
da a jurisprudência da 
Justiça do Trabalho.

Desta forma 0 novo 
salario minimo já está 
em vigor desde o dia 
l.° do corrente, encer
rando uma celeuma que 
envolveu empregadores 
e empregados.
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23 candidatas ate’ agora ins
critas no concurso Rainha da 

Piscina Harmonia
Como já havíamos noticia

do em edições anteriores, 
cresce dia a dia o entusias
mo para a realização do 
Concurso da Rainha da Pis
cina Harmonia.
A maneira que se aproxima- 
0 dia deste monumental 
concurso, mais interesse vem 
se notando em nossos meios 
sociais, pois que o numero 
até agora existente de ins 
crições, cerca de 23 candi
datas, nos outorga dizer que 
o Concurso da Maioral da 
Piscina Harmonia se consti
tuirá num acontecimento so
cial de grande envergadura 
em nossa Princesa da Serra.

Estão inscritas até o mo
mento as seguintes senhori- 
tas: Dalvinha Bertuzzi, Su- 
zana Nerbass, Cremilda Ri

bas, Ana Maria Araújo, Ana 
Lucia Araújo, Ena de Castro 
Krebs, Ionilda Lete Vieira, 
Carminha Souto Maior, Maria 
Aparecida Sampaio, Celia 
Maria Castro, Julia Lucena, 
Edna Vieira, Laurete Sell, 
Zildinha Lemos Vieira, Clau

dete Lemos Vieira, Maria de 
Lourdes Ribas, Marlene Wal- 
trick, Vera Mareia Fiúza, Lu
cia Maria Fiúza, Juçara Ran- 
zolin, Mareia Lenzi, Arine 
Madruga Souza, e Terezinha 
Daum.

Toda a arrecadação verifi
cada neste concurso, rever
terá em beneficio do Hospi
tal Infantil da Soçiedade Be- 
neficiente Seara do Bem, que 
está localizado no Bairro 
Conta Dinheiro.

t

Ademar admite umao 
política com Janio

—  O sr. Ademar de Bar- 
ros, em conversa com ve
readores e jornalistas, admi
tiu á possibilidade de uma 
união política entre êle, Ade
mar, e o sr. Jânio Quadros, 
frisando.

— Em política tudo é po- 
sivel».

Confirmou o sr. Ademar 
de Barros que recebeu um

convite para concorrer à 6e- 
natoria pelo Paraná, mas que 
estava receioso de aceitar a 
luta, porque poderiam dizer 
que êle está à procura de 
imunidades. Adiantou o sr.

Ademar de Barros que pro
vávelmente em junho deve
rá afastar-se da prefeitura, 
a fim de observar um pe
ríodo de repouso.

0  sr. João Goulart estará 
esente à posse do sr. Leo- 
:l Brizola, dia 31 à tarde,
1 Palácio Piratini. O vice- 
esidente da República via- 
rá de São Borja para lá 
ivendo assistir a todos os

atos do protocolo. Á noite 
seguirá para o Estado do 
Rio, onde passará o domingo 
com 0 sr. Roberto Silveira, 
que também será empossado 
a 31.

taleza: a p r ó x i m a - ' ' J ‘
IQ IU LU  “  r  Rwrroso. que sómente nesseIQ IU f.U  r  j^oiRuproso que sómente nesse
próxima c°n ferencia do | rá posge. Na opor-

de Ira cem a ».
idida pelo sr. João Gou 
será a 25 de março, em 

aleza, Ceará. O convite 
feito pelo sr. 1 arsifal

A  data de ontem assina
lou o aniversário do Dr. T e i
mo Ribeiro, Procurador do 
Instituto de Aposentadoria 
e Pensões dos Industriados, 
professor da Faculdade de 
Direito de Florianopolis e 
membro destacado da Exe
cutiva Estadual do Partido 
Trabalhista Brasileiro.

Ao ilustre aniversariante 
envimos o nosso abraço afe
tivo.

O PRESIDENTE JK 
FALARÁ AO POVO 

AMANHÃ
O presidente Juscelino 

Kubitschek falará ao po
vo na próxima quinta- 
feira, dia 29 do corrente, 
às 21 horas, através das 
emissoras dt rádio e te
levisão a exemplo do 
que fez em São Paulo e 
Belo Horizonte a respei
to das realizações do at
ual Govêrno da Repú

blica.

do m
Não fecha questão ao pleito presidencial

Falando a imprensa duran
te a reunião dos governado
res do PTB ontem em São 
Borja, o Sr. João Goulart a- 
firmou que a disposição do 
PTB é manter os compromis 
sos com 0 povo e com os 
trabalhadores de nunca a- 
bandoná-los.

Com essa orientação, por 
certo a mais compatível pa
ra prováveis acordos com

outros partidos.
Em principio somos pela 

manutenção do acordo com 
0 PSD, que vem sendo cum 
prido á risca pelo presidente 
Juscelino, e mais ainda com 
a participação do PSP, PRP 
etc

Nosso compromisso é com 
o povo e tudo faremos para 
mantê-los.

Premido pela vertiginosa alta nos pre
ços do papel de imprensa, de materiais 
tipográficos e pela majoração no salario 
minino, avizamos aos nossos prezados 
assinantes e leitores, que a partir de lo 
de Fevereiro os preços das assinaturas 
deste Bi-Semanario passarão a cu3tar 
Cr$ 180.00.

A Direção

02742354
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Segundo dados estatís
ticos coligidos por sani- 
taristas nacionais, a in
cidência da brucelose 
no Brasil atinge de 20% 
dos rebanhos, bovinos e 
40% dos suinos. Só no 
tocante aos prejuízos cau
sados ao gado vacum, 
basta dizer-se que os da
dos em questão avaliam 
para os Estados do Rio 
Grande do Sul e Rio de 
Janeiro prejuízos nos 
montantes de Cr$ 63.300 
milhões e Cr$ 36 milhões 
anuais respctivamente, 
com as perdas de crias, 
de pêso dos bovinos, a- 
batidos, das gorduras e 
do leite.

Importâncias vultuosas, 
de aproximadamente 200 
milhões de dólares, fo
ram dispendidas de 1935, 
a 1958 pelo governo dos 
Estados Unidos, no pla
no de erradicação daj

brucelose naquele país, 
conseguindo reduzir os 
índices de infecção, no 
citado período de 11,5% 
para 1,5%.

O exemplo demonstra 
o quanto uma campanha 
dessa natureza exige em 
recursos financeiros, con
tinuidade, trabalho e per
sistência.

Em face da exiguida- 
de de verbas especifica
mente destinadas pelos 
Ministérios da Saúde e 
da Agricultura para o 
controle da infecção, ve
terinários do Departa
mento Nacional de En- 
demias Rurais, do pri
meiro, e da Divisão de 
Defesa Sanitária Animal, 
do segundo, entendem 
ser da mais alta utilida
de a conjugação de es
forços e recursos de am- i 
bos os Ministérios paral 
dar início a uma cam-

-88 ao nomei
pauha intensiva e siste
mática contra a brucelo 
se n;s Estados de maior 
concentração bovina, com 
prioridade para os re
banhos leiteiros.

Sendo uma zoodose 
que ataca principalraen- 
te bovinos, suinos, ca
prinos e ouvinos, a bru
celose pode transmitir-se 
ao homem por meio de 
ingestão de carnes e em
butidos consumidos qua
se que em natureza ou 
de leites e derivados não 
pasteurizados, constitu
indo-se em doença rela
tivamente grave pelo re
tardamento do dianósti- 
co e respectivo trata
mento.

Não dê esmola con
tribua paia S U N

AcÔrdCata"na -  n ”rianópolis° 3. C.

CREDENCIAL
Pelo presente documento, 

que deverá ser exibido aos 
Senhores Prefeitos, autorida
des policiais e pessoas inte
ressadas, e devolvida ao seu 
portador, fica o Sr. Thadeu 
de Andrade autorisado a pro
ceder ao levantamento e re 
gistro de serrarias e demais 
estabelecimentos que usam 
a floresta como matéria pri
ma (fábricas de papel, celu
lose, pasta mecânica etc.) e 
bem assim a zelar pelo fiel 
comprimento dos dispositivos 
do código Florestal quando 
a licenças para derrubadas 
e queimadas nos municípios 
de Lajes, São Joaquim, Curi- 
tibanos e Campos Novos.

Na forma do artigo 66 do 
Código Florestal, que, para 
conhecimento dos interessa
dos, abaixo transcrevemos, 
fica o Sr. Thadeu de Andra
de investidos dos poderes 
constantes daquele dispositi
vo.

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 economai
m iu 8.1

“ Art. 66 - Todos os funci- 
pnários florestais, em exer
cício de suas funções, são 
equiparados aos agentes de 
segurança pública e oficiais 
de justiça, sendo-lhes tacul 
tado o porte de armas, e ca
bendo-lhes, era relação à po
licia florestal as mesmas a- 
tribuições e deveres consig
nados nas leis vigentes.

Parágrafo único - Nessa 
qualidade, deverão os mes
mos agentes prender e au- 
toar os infratores em flagran
te delito, efetuar apreensões 
autuar os infratores em fla
grante delito, efetuar apre
ensões autorizadas por este 
Código, requisitar força ás 
autoridades locais, quando 
necessário e promover as 
diligências preparatórias do 
respectivo processo judiciá
rio.

Cesar Seara
Executor do Acordo Florestal

Maior a safra de algodão 
—  este ano — ■

Boas parespectivas de exportação para 
novos mercados

Rua Mal. Deodoro 301. 29

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

.1

A próxima safra de algodão 
do sul do país deverá sobrepu
jar de 20 z 25% a do ano fin
do, em virtude do interesse 
dispensado pelo Ministério da 
Agricultura a essa lavoura, pos 
sibilitando o aumento da su 
perficie plantada, melhorando 
a produtividade com seleção 
mais adequada de sementes e 
aplicação de meios preventi
vos e defensivos contra molés 
tias e pragas. Por outro lado, 
é justo salientar, como um dos 
fatores do presente desenvol
vimento algodoeiro a melhoria 
das condições de financiamen
to técnico levada a efeito pela 
CREAI

Conforme analisa «Conjun
tura Econômica», em seu nú
mero de dezembro, o aspecto

decisivo da situação algodoeira 
no ano agrícola )de 1957/58 foi 
a queda da produção do Norte 
e Nordeste (de 139 mil tonela
das de algodão em pluma para 
80 mil), a qual não foi com
pensado pelo ligeiro aumento 
(de 152 mil para 160 mil tone
ladas) da safra sulista.

Quanto às perspectivas do 
mercado internacional em 1959, 
acrescenta aquela publicação 
especializapa que um aspecto 
positivo vem de se concretizar 
na conclusão de um convênio 
de pagamento entre o Brasil e 
o Japão, que empresta espe 
ciai destaque ao algodão entre 
os itens da nossa corrente ex
portadora para o mercado asiá
tico.

Grande Liquidação
Em iodo o seu esioque por moiivo da reforma da loja

A Joalheria Mondadori
variedade de artigos para presentes

Façam uma visiia e verifiquem essa estrondosa liemi- 
daçao nunca vista em nossa cidade. H

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

Domingo em nossa cidade 
teremos a realização de um 
prelio inter municipal entre as 
equipes do Arco íris local e 
do Arabutã de Capinzal con 
siderada uma das melhores es
quadras do oeste catarinense.

Até o momento não se sabe 
o local exato desta contenda, 
porquanto existe um serio im
passe entre o Arco íris e o 
Presidente da LSD, pois que 
este ultimo não deseja mais 
ceder o Estádio Municipal para 
equipe* não filiadas.

Em vista disso, é bem pro
vável que o jogo Arco íris x 
Arabutã seja realizado no Es
tádio do 2° Batalhão Rodoviá
rio, ou em último caso no Es
tádio do Ginásio Diocesano.

Vamos aguardar os aconte

cimentos, e domingo devere
mos assistir o segundo match 
intermunicipal de 1959 em 
nossa cidade.

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

Vende-se
Vende-se um terreno si

tuado na Rua São Joaquim, lo
go abaixo da Igreja S. Judas 
Tadeu, medindo 15 metros 
de frente por 50 de fundos.

Tratar nesta redação.

Provável a- 
mistoso
Lajes x 
Cruzeiro

Provavelmente teremos do 
mingo a tarde no Estádio M u
nicipal da Ponte Grande, o en
contro amistoso entre o Lajes 
F.C. e o S.C Cruzeiro, pois as 
direções dos dois clubes já 
vem mantendo entendimentos 
formais desde o inicio da se- 
maria.

Se concretizado este amisto
so terá o Milionário um serio 
compromisso ante e estrelado, 
pois deseja confirmar as suas 
vitorias anteriores, quando se 
encontra invicto neste ano 
com duas vitorias sobre o Pal 
meiras e Popular respectiva
mente

pQq || pQq~|| dQo || pQo 1 pQqlfp̂ li | pQq|fS^gzi]| pfrã~|| pfrj | pQq |j cfon |[ cxfra |[pQa || D̂ a]
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Novo advogado em Lajes

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. Especializados 

em direito Comercial e defesas perante o Juri.

ESCRITÓRIO Hotel Provezani
Rua Marechal Deodoro, 99 — FONE — 233

§
§
?
i
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E D U  L E M O S
é o novo presidente do S. C. Pinheiros

Conforme assembléia realizada no dia 21 do corrente, o 
Sport Clube Pinheiros elegeu a sua nova diretoria para o biê
nio 1959/1960, a qual ficou assim constituída:

Presidente: Edú Alaor Lemos 
Vice-Presidente: Deoclecio Viero 
Secretário Geral: Jonas Ramos 
Tesoureiro: Vitor Raizer 
Diretor de Esportes' Terezio Mota 

Desejamos a novel diretoria do S.C. Pinheiros os nossos 
votos de felicidades para que desempenhe uma feliz campanha 
neste ano que ora se iniciou. ,

Derrotado o Cruzeiro no 
amistoso de domingo cedo

Tendo por local o Estádio 
Ginásio Diocesano, foi realiza
do domingo pela manhã o en 
contro amistoso entre os qua
dros do Arco íris e do Cru
zeiro, o qual foi vencido pelo 
esquadrão do Bairro da Vila 
Nova pelo escore de 3 á 2

após estar' vencendo no pri
meiro tempo por 2 á 0.

Os gols dos vencedores fo
ram marcados por intermédio 
de Ivandel, Scolari e Eraldo, 
ao passo que Wilsinho e Zeca 
consignaram os tentos do on
ze vencido.

Ademir protesta contia a Lei de 
Responsabilidade

Ü

São Paulo, —  A propósito 
da recente sanção pelo pre
sidente da República da lei 
do Cengresso Nacional que 
extende a Lei de responsabi
lidade aos prefeitos munici
pais, o sr Ademar de Barros, 
através do serviço de itnpren 
*a de seu gabinete, distribuiu 
á imprensa o seguinte t-le- 
gtama dirigido a todos os 
prefeitos municipais do País: 

«Sendo a recente “ Lei lm 
peachement’’ contra os prefei
tos evidentemento inexequi- 
vel e fi 'grantemente incons
titucional, ferindo a autôno
ma municipal, estabelecendo 
recursos ás assembléias le 
gislativas criando tribunais

de excessão e promulgala 
sem o necessário cuidada le
gislativo, dificultando as ad
ministrações municipais que 
teriam minanda a indepen
dência, ficando escravizados à 
vontade dos corpos legislati
vos locais, venho conclamar 
os prefeito9 de todos os mu
nicípios do Brasil a se diri
girem ao Egrégio Supremo 
Tribunal e «o sr. presidente 
da República manifestando 
solidariedade á representação 
feita ao ilustre prefeito da 
cidade de Santos e ao procu
rador Geral da República so
licitando promover processo 
para declaração da dita in- 
coostitucionalidade’’.

J o a l h e r i a  WOLNY
DE

PAULO WOLNY BROER1NG
Cristais e porcelanas

nacionais e estrangeiras
Jóias

Relógios
Canetas

arante o que vendo
Rua Marechal Deodoro 

n. 23

LAJES — S. Catarina
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Automovel SEDAM Turismo 4 portas

Caminhonetas Perua

Jipe 4 portas
com ou sem capota de aço Peças Genuínas

Assistência e Serviço

Oficina provisória: f?m?sdciuFbed)eral <lado do Serran®
In S ta la Ç O e S  i m  C O n S trU Ç ão : Avenida Mal. Floriano

Consultem o novo plauo de financiamento
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Com prazer apresentamos a nova linha
DKW - SCANIA VABIS - MASSEY HARRIS - FEGURSON
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VEMAG Pioneira da indústria auto
mobilística na America

Latina

Caminhões de 10 e 12 tons.

Tratores

REVENDEDORES AUTORIZADOS:
.  P A R A  -

Lajes
S. Joaquim 

Urubicy 
Bom Retiro

Geral de Péças e 1 láquinas Lt da
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•  9,5 pés cúbicos
• Interior em côr azul logo 
e poria aproveitável
e novo fêcho de engate suave
•  5 anos de garantia
•  P^ÇO btm mois em conto

DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA

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

criçâo gravada do° funcionamento ?®pública ouve a desi 
vendo-se ainda o Almirantp rw i°  -?-e *iína U8ina atômica 
Comissão Nacional de Enereia N n r ía  Cunha- Presidente t 
Affonso de CarvalhoCama 0 General Huf
Exército e o Sr. Donald™ W riíh fda Escola Técnica ( 
Electric S.A. L‘ Wri&ht* presidente da Gener^

P E  R ^ È ~ u 7 s~ Í~
Uma Caderneta da Caixa 

Economica Federal de Sant* 
Catarina sob m 31.336 da 3a 
Serie, pertencente a firma

e Fre»tas. Quem 
ou é favor entregar 

Proprietários ou na Age 
Ja.CaixaEconomicu em La]

19 rioiBi I B S  É  Madeira l
Assinado o convênio com o Banco do Brasil — Criada a Comissão

Coordenadora do Financiamento da Produção
Madeireira de Santa Catarina — A mobilização de recursos preve um 

Florianópolis:

financiamento de 45 milhões

Com a presença dos srs. 
Celso Ramos, presidente da 
Federação das Indústrias do 
Estado de Santa Catarina e 
do Sindicato da Industria de 
Extração de Madeiras do Es- 
sado, José de Britto Noguei
ra, Gerente do Banco do 
Brasil, nesta Capital, dr. 
João Jayme dos Santos, Che
fe da Carteira de Crédito A- 
gricola e Industrial do mes
mo estabelecimento, dr. Cé
sar Augusto Seara Guimarães, 
delegado do Instituto Nacio
nal do Pinho e seu represen
tante no ato, Hélio Douat de 
Menezes, presidente do Sin
dicato Atacadista de Madeira 
de Santa Catarina, Ari Wal- 
vick da Silva, presidente do 
Sindicato da Indúustria de 
Serrarias, Carpintarias e Ta- 
noarias de Santa Catarina e 
Henrique José Bastos, presi

dente da Sindicato do Indús
tria de Serrarias, Carpinta 
rias e Tanoarias de Joinville, 
foi nesta Capital, na 
sede da Federação das In
dústrias, assinado importan 
te convênio entre os repre
sentantes da classe maderei- 
ra e o Banco do Brasil, com 
o objetivo de facilitar o es-

de à produção madeireira, 
garantindo-lhe não so estabi
lidade, como aviltamento de 
preços — o que tem ocorri 
do em época de crise

O convênio firmado ajus 
ta formação da Comissão 
Coordenadora do Financia 
mento da Produção Madeirei
ra de Santa Catarina —  CO-

tudo e a realização de ope- FIMASC — com sede nesta 
rações especiais de assistên- Capital e constituída dos 
cia financeira aos produto- snr. Alberto Gonçalves, re-
res de madeira do Estado.

O convênio assina
do estabelece a importância 
de 45 milhões de cruzeiros a 
ser empregada com o fim de 
possibilitar a mobilização de 
recursos financeiros, pelos 
produtos de madeira, na for 
mação de estoques, cujo es
coamento se tem retardado 
por deficiência de meios de 
transportes. Essa assistência, 
cumpre ressaltar, vem dar 
maior segurança e estabilida-

presentante dos madeireiros, 
dr. João Jayme dos Santos 
representante do Banco do 
Brasil e dr, Cesar Guimarães, 
representante do Instituto 
Nacional do Pinho. Tem essa 
Comissão as funções de exa 
minar as propostas de finan
ciamento e de lhes instruir 
os processos, com o forneci
mento de elementos necessá
rios à obtenção. É um órgão 
de interligação, colaborador 
do Banco e que possibilitará

operao abreviamento das
ções.

0 convênio, finalmente, es
tipula as bases gerais para 
a assistência financeira a 
que se destina. A sua reper
cussão na classe produtora 
de madeira será a mais be
néfica possivel, por isso que

lhe vem assegurar uma defe
sa que se fazia imperativa. 
E com êle lucrará também o 
Estado de Santa Catarina 
que hoje tem na madeira o 
seu grande produto de ex
portação, agora mais solida
mente garantido pelas cláu
sulas ajustadas.

450 ônibus Scania 
para Atenas

Vabis

m

® u í í }
i

p o r q u e  d e s S i s c a  s è b r e  p i s o

com

dispositivo adoptado na pró
pria base do aparelho, 
aesliza suavemente sóbre 
qualquer piso, a um simples 
toque, facilitondo a limpe
za e mudança de local. 
Provivo de prático sistema 
de treio para tixá-lo no 
local desejado, SPRINGER 
é agora o mais cvorçodo 
dos refrigeradores nacio
nais. - E, além deste novo 
dispositivo, (com patente 
requerida) SDRINGER apre
senta ainda:

ESTOCOLMO, — 
Scania Vabis, a grande fábri
ca suéca de caminhões e 
ônibus, está terminando a 
execução de um pedido de 
mais de 450 ônibus, recebi
do de companhias de trans
porte coletivo de Atenas. Is
to significa que a emprêsa 
suéca obteve a maioria dos 
pedidos feitos até agora, de 
700 ônibus, previstos Jentro 
do programa de substituição 
de todo o antiquado parque 
da capital grega.

O transporte por ônibus 
em Atenas, está a cargo de 
numerosos proprietários par 
ticulares, que possuem um 
total de 1.300 veículos. Estes 
proprietários formaram 6 gru
pos, quatro dos quais parti
cipam da transação que com
preenderá, ao todo, 900 ôni
bus. Os dois grupos restan 
tes já haviam começado am- 
teriormente a renovar suas 
frotas, adquirirão mais de 61 
veículos Scania-Vabis.

Presidente inaugura modelo de 
usina atômica

O Presidente Juscelino Kubitschek inaugurou no sa
guão da Escola Técnica do Exército a exposição de mo
delo de uma usina atômica de 12.580 KW, trazida ao Bra
sil pela General Eletric S.A., como parte de um progra
ma de divulgação sôbre o emprêgo de energia nuclear na 
produção de eletricidade.
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ANIVERSÁRIOS:
Fazem anos hoje as seguin

tes pessoas:
A era. d. Aime, esposa do 

Sr. Wilmar Gerente presiden
te em Florianópolis; ò sr. Ci- 
rilo Mario de Campos,- a sra. 
d. Maria, esposa do sr. Catu- 
lo de Sá, residente em Curi- 
tibanos; o sr. Floriano Lopes 
Aguiar .

No dia 29:

O sr. José Antunes Ramos, 
Administrador do Mercado Pu

blico; O menino Nilton Juve
nal lilhe do Sr.Eustalio Silva.

No dia 3I>,

O sr. Anastacio Gonçalves 
Araújo,- o jovem ClBudio 
Humberto, filho do W aldo da 
Costa Avila. criador neste 
município.

O dr. Getulio Antunes V i
eira, advogado do for# local.

A todos os aniversariantes 
os nossos cumprimentos.

Contrato de casamento
Contrata am casamento no 

dia 18 do corrente, o distinto 
jo em 8 anerges Melo Avila, 
filho da Viuva d. Enoé Melo 
Avila, com a prendada senhn- 
rita Iri-, dilet.< filha do sr. 
Alcides Antonio Galv*ni do 
comercio local e de sua dig
na esposa.

Aos simpáticos noivos en
viamos as nossas congratula
ções.

Grande baile carna
valesco no Sport Clu

be Cruzeiro
O Sport Clube Cruzeiro fa

rá realizar em s-us salões no 
proximo sábado, um grande 
baile carnavalesco, o qual se
rá abrilhantado por uma gran
de orquestra especialmente 
contratad o N est. noite s^rá 
encolhida a r dnba do Carna 
vai estando concorrendo » e- 
te titulo cerca . de 5 candi
datas.

— V I A G E M  —
ivansile  balbi

Vendi o passaporte 
com que da vida presenteou 

o meu destino.

Na estação do desengano, 
comprei nova passagem.

Levava uma bagagem pesada: 
eu mesma . . .

O trem queimava distancia.
enfumaçava o ar com seus conflitos. 

Deu um apito longo e parou.
Desci pensando que fosse o fim.

Era o inicio de outra viagem 
Sem fim . . .

Aumento de número de 
deputados no Paraná

A V IÃ O  ESTAVa  d e 
s a p a r e c id o  DESDE 

6a. FEIRA
Rio, 26 Um avião da FAB 

que se encontrava sem con
tato com a Base Aérea dos 
Afonsos, desde sexta feira 
última, voltou a falar ontem, 
informado que devido ao mau 
tempo fôra obrigado a pou
sar em Pimentel Barbosa, no 
interior goiano, não havendo 
vitimas, nem danos materiais.

O aparelho era pilotado 
pelo major aviador Paulo 
Malta Rezende e havia dei
xado Goiânia dia 17 último 
com destino a Aranan. Des
de sexta-feira passada ces- 
sára contato com a Base.

Curiiiba — As críticas for
muladas pela imprensa con
tra a aprovação do requeri
mento de urgência para o pro- 
j-to que eleva de 40 para 60 
o número de caaeiras no le
gislativo estadual, provocou 

não só a 
renúncia do deputado Julio 
Xavier, suplente da bancada 
trabalhista, que se retirou de- 
de8encantado o desiludido da 
vida parlamentar, como tam
bém um loDgo discurso do 
deputado Oscar Lopes Mu

nhoz, do PSD, que blém de 
manifestar contrário às “ des
pedidas políticas em vida” , 
criticou o lefcndo p ojeto. A- 
pesar de se manifestar, re
presentante pessedist;* con
trário aos projetos que bene
ficiam sòmente um < u outro 
setores do funcionalismo, de
fendeu à aprovação do p r o 

jeto que vis t aumemar os 
vencimentos da mfgi6ti»tura e 
dos membros do Ministério 
público”.

Juízo de Direito da Priméira Vara da Comarca de Lajes
*

Falência do Espólic 
, de

Waldemar Francisco de Oliveira

O dr. Clovis Ayres Gama. 
Juiz de Direito da Primeira 
Vara da Comarca de Lages, 
Estado de Santa Catarina, na 
forma da lei, etc.

Faz saber a todos quantos o 
presente edital virem, dele 
conhecimento tiverem ou inte 
ressar possa, que, na falência 
do Espólio de Waldemar Fran
cisco de Oliveira, proferiu a 
seguinte sentença'. «Vistos, etc 
A fls. 81 êste Juizo concedeu 
concordata preventiva à repre
sentante do espólio de W alde
mar Francisco de Oliveira. 
Posteriormente o Sr. Comissá
rio, pelos fundamentos da pe
tição de fls , 175, representou 
□o sentido de ser decretada a 
falência da concordatária. Esta 
não constestou o pedido no 
prazo legal de 24 horas Tudo 
o que bem examinado: Verifi 
ca se destes autos que a con 
corda tária deixou de efetuar o 
pagamento regular das presta-

EDITAL
ções a que se obrigara nestes 
autos. Nos ^termos do artigo 
150 da Lei de Falência, deve 
ser revogada a concordata, di
go deve ser rescindida a con
cordata e decretada a falência 
nos termos do artigo 151, pa
rágrafo 3o, da mesma Lei Pe
lo exposto: Declaro aberta a 
falência, digo. declaro aberta 
hoje, às dez horas, a falência 
do espólio de Waldemar Fran
cisco de Oliveira, que é repre
sentado pela inventariante Ge- 
ny Cruz de Oliveira, e a quem 
pertencem duas lojas de ar
marinhos, tecidos, perfumarias 
e outros artigos, conhecidos 
como Lojas Oliveira, sitas nes
ta Cidade à praça Vidal Ra 
mos. Fixo o prazo digo fixo o 
termo legal da falência em 
sessenta dias anteriores a 15 
de fevereiro de mil novecentos 
e cincoenta e sete, data em 
foi entregue a êste Juizo o 
pedido de concordata. Nomeio 
o ex-comissário Amélio Nerco-

lini para o cargo de Sindico 
da falência. Marco o prazo de 
vinte dias para os credores an
teriores ao pedido de concor
data e não sujeitos aos seus 
efeitos, bem como os posterio
res ao mesmo pedido, apre
sentarem declarações e docu
mentos justificativos de seus 
créditos Afixem se e publi
quem-se os competentes editais 
e façam-se as devidas comuni 
cações. P R I .  Lajes, 24 de ja 
neiro de 1959 |éa.) Clovis Ay
res Gama. Juiz de Direito da 
la. Vara» - Assim, na forma 
do artigo 16 do Decreto-lei n. 
7.661, de 21 6.45, é expedido o 
presente edital - Dado e pas
sado nesta 'cidade de Lages, 
aos vinte e seis de janeiro dc 
mil novecentos e cincoenta e 
nove. Waldeck Aurélio Sam
paio, Escrivão do Civel, o da
tilografei e subscreví.

Clovis Ayres Gama 
Juiz de Direito da la Vara

q u a l i d a d e
A  PREÇO JUSTO. . .

comprando
c boa roupa ponto por ponto

A roupa RENNER tem tudo que >■ deseja: Belos padrões, talhe mo
derno e a tradicional J RABILIDADE RENNER.

_  oitmtsjfr - Dispõe ainda, de variado sortim ent» camisas sports, calças sports, calça 
Casa f dos, chapéus

RENNER -  veste °  cavalheiro dos Pés à cabeça com °  máximo de qualidade e distinção!

alta qualidade
E DISTINÇÃO

QUALIDADE E DISTINÇÃO

I
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R o n d a  P o l i c i a l
Grave conflito em Bocaina do Sul 

resulta 3 vitimas
Dois irmãos fazem justiça na hora, matando os assassinos do 

pai — Todo o conflito girou em torno de um primeiro —
Presos os criminosos

seu

Conflito de proporções fu
nestas teve lugar segunda 
feira, as 8 horas da manha, 
no lugar denominado Serra 
do Mineiro, distrito de Bo
caina do Sul. Quando traba
lhavam em um pinheiro, der
rubado em terrenos de sua 
propriedade, Hermenegihi 
Pessoa Arsenio, com 58 anos 
de idade, e mais seus dois 
filhos Juvenal e Argemiro 
Pessoa foram abordados pe
los irmãos Arlindo e Antom > 
Córdova de Liz, os quais ha
viam derrubado a referida 
árvore sem o consentimento 
dos seus proprietários.

Logo ao chegar no local 
onde pai e filhos trabalha
vam diligentemente, Arlindo 
Córdova de Liz arrancou de 
uma arma que trazia consi
go e, sem maiores explica
ções, alvejou Hermenegildo

pai ser agredido daquela 
maneira inexperada, Juvenal 
Pessoa também puxou do re
volver e atirou em Arlindo, 
acertando-o em duas regiões 
do corpo, o que o prostou 
sem vida ao solo. Por sua 
vez, ao contemplar o doloro
so quadro, Antonio Córdova 
de Liz, irmão de Arlindo, a- 
vançou em Juvenal Pessoa 
com um machado, quando foi 
posto fora de combate, a ti
ros de revolver, por Arge 
miro Pessoa, finalizando-se 
assim o grave conflito que 
resultou tres vítimas.

Presos os criminosos
Logo após tomar conheci

mento do fato, o m a j o r  
Aminthas Melo, delegado re
gional de Policia, tomou as 
providencias necessárias en
viando para a localidade de

Pessoa, o qual morreu ins- Serra do Mineiro uma escol 
tantaneamente; vendo seu | ta composta de 8 praças do

Esgotada em nossa cidade a obra Dr. Jivago
Chegou á vários dias em 

nossa cidade uma remessa 
de 13 volumes da obra Dr. 
Jivago, do escritor russo Bo- 
ris Pasternak, tendo os mes
mos se esgotado no espaço 
de poucas horas.

A sua Livraria, sita á rua 
15 de Novembro, local em 
que estava á venda a referi 
da obra, já solicitou

à Editora competente a 
expedição de mais alguns 
volumes.

Dr. Jivago, foi um livro 
que causou grande celeuma 
na literatura mundial pois o 
seu escritor Boris Pasternak 
foi agraciado com o prêmio 
Nobel de Literatura >de 1958, 
e isto suscitou viva repulsa 
do governo Soviético, que 
além de tentar expulsá-lo do 
paiz, obrigaram no a abdicar

do seu prêmio.
É uma obra de grande al

cance social, onde o autor 
revela em seus minimos de
talhes alguns pormenores de 
assuntos condizentes ao co
munismo.

Dr. Jivago é um livro que 
merece ser lido por todos a- 
queles que se deliciam com 
boas leituras, pois agrada e 
sensibiliza as atenções do 
leitor.

Abono só em março
A Direção Geral da Fa

zenda Nacional distribuiu u- 
ma nota à imprensa, escla
recendo que o pagamento do 
abono provisorio referente 

aos meses de ja
neiro e fevereiro do corren 
te ano, será efetuado junta
mente com os vencimentos 
de fevereiro.

destacamento local comanda
da pelo sargento Dagmarino 
Santana, o qual teve como 
auxiliar direto o cabo Araldo 
Rui da Conceição. Partindo 
desta cidade no mesmo dia 
em que se desenrolaram os 
acontecimentos, a mesma re
gressou ontem poucos minu
tos antes do meio dia e con
duzindo os dois criminosos 
Juvenal Pessoa e Argemiro 
Pessoa, os quais se entrega
ram à policia não oferecen
do a mínima resistência

Ainda o caso do ca- 
daver encontrado no 

poço
Conforme foi noticiado há 

poucos dias, quando transi
tava nos fundos da Boate 
Veraneio Hotel a mulher 
Maria Andrelina de Souza 
descobriu, por mera casua 
lidade, um cadaver boiando 
em um poço abandonado si
tuado naquele local. Tratava- 
se dos restos mortais de Ge- 
nival Vargas, empregado da 
firma Comercial Soutefen e 
que desde sabado não com
parecia ao trabalho. Já em 
adiantado estado de decom
posição, o cadaver de Geni 
vai Vargas foi submetido a 
uma autópsia, feita pelo dr. 
Celio Ramos e dra. Wilma 
Machado Carrilho, tendo a 
mesma revelado que a «cau
sa mortis» do inditoso mo
ço foi o afogamento, não a- 
presentando o mesmo fratu
ra externa de espécie algu 
ma. Apesar disso, a requeri
mento de sua família, as vis 
ceras de Genival Vargas, 
mais conhecido na intimida 
de por Geninho, vão ser en
viadas a Florianópolis para 
ser feito nas mesmas meti 
ticuloso exame toxicológico 
para esclarecer a verdadeira 
causa de sua morte.
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Conforme oficio .TuTiova dire-
fo r ir q u fd W g iS  M  « « t f » » ,  da mesma no biênio 1959/60,

CONSELHO FiSCAL: ^ *
npQnnrtiva: Dr. Edezio Nery Caon, Dr. 

Junta Disciplin P Batista Tezza, Edu Alaor Le
mos e Jonas Ramos

gTjpkgĵ rpBg; Athos Ataide e Dr. Wolny Delia
Rocca: .

Desejamos a novel diretoria da LSD, muitas felicida
des e que sua gestão seja coroada de grandes êxitos.

LA R  EM F E S T A
Encontra-se em festas des- . batismal receberá o no-
. /v Q /-< /-v n A P ro n ro  n m r  ‘ . . . .de o dia 8 do corrente, o lar 

do Sr. Francisco Santos Ma
chado e de sua digna con
sorte, com o nascimento de 
um robusto garoto, que na

me de Eraldo Machado.
Nossas felicitações ao dis

tinto casal, extensivos ao pe
queno Eraldo.

SR. ADOLFO OLINGER
Festejou mais um aniver- 

sario natalicio, á 25 deste, 
0 sr. Adolfo Olinger, agente 
postal telegráfico dos Cor
reios e Telégrafos desta ci- 
de.

O distinto aniversariante

desfruta de um largo circulo 
de amizades, sendo por isso 
muito cumprimentado naque
la data.

Nossas felicitações ao fe
liz nataliciante, com votos 
de muitas felicidades.

Participação de Nascimento

Aldo Neves
e Vera Nevès

Participam aos parentes e pessoas de suas re
lações o nascimento do seu primogênito JOSÉ CARLOS, 
ocorrido no dia 23 do corrente na Maternidade Tere- 
za Ramos.

Lajes, 23 de Janeiro de 1959
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S E N S A C IO N A L  !
Reuna o útil ao agradável, comprando agora sua V1GORELL1 I 
em suaves prestações e recebendo inteiramente grátis um lindo

corte de tecido BANGUl -
aproveite a excelente oportunidade que está oferecendo
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QUINTINO BOCAIUVA 80 ,5 DE NOVEMBRO 231
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