
Terça feira a posse dos novos vereadorr *
Na próxima terça fei

ra dia 3, deverá ser ins
talado o novoperiodo le
gislativo, com a posse 
dos vereadores eleitos á 
3 de Outubro.

Deverão tomar assen-

to na Câmara Municipal 
os seguintes vereadores: 
do PSD: Manoel Antunes 
Ramos, Oscar Schweitzer 
Nilton Rogério Neves, 
Antonio "Macedo, Otaci- 
lio Granzotto e Dorvali-

ino Furtado, da UDN: A l
varo Ramos Vieira, Mi- 

Iguel Babi Sobrinho, La- 
Idir Cherubini e Cesar de 
Araujo Goss, do PTB: Dr. 

I Aron Kipel e Dr. Do- 
jmingos Valente Junior,

do PDC: Licinio de Cor-1 p ira  a formação da i *s- 
dova. Ima, uma vez que é pro-

A composição da futu
ra mesa ainda é uma in
cógnita, acreditando-se 
que não haverá acordo

ivavel a participação le 
todos os panidos“na ;,e- 
sa, pelo uienos no o 
ano desta legislatura.

Oito governadores f /f |f l» J f
serão em possados h o j e l ^ ^ l «  Wl£

Oito governadores es
taduais serão empossa
dos hoje, de acordo com 
os termos das constitui
ções dos respectivos es
tados.

Chagas Rodrigues do 
Piauí, Cid Sampaio de 
Pernambuco, Luiz Gar 
cia de Sergipe, Carlos 
Lindeberg do Espirito 
Santo, Roberto Silveira 
do Estado do Rio, Car
valho Pinto de São Pai 
lo, Leonel Brizola do Rio 
Grande do Sul, e José 
Feliciano de Goiás.

Dos citados governa
dores, trez pertencem ao

PTB, dòis à UDN, 
ao PSD e um sem 
tido .

dois
par-
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Encerramento e eleição 
da Mesa no Senado 

Federal
Hoje será realizada no Se

nado Federal, a 'sessão de 
encerramento da atual legis
latura, com discursos de des
pedidas dos Senadores, que 
terminam o seu mandato.

Amanhã tomarão posse os 
novos Senadores, eleitos à 3 
de Outubro, e segunla feira, 
será procedida a eleição da 
nova Mesa.

O PSD, como partido ma
joritário, fará o Vice-Presi
dente e o 3o Secretário, já 
estando pacificamente esco
lhidos os nomes dos Srs. Fi- 
linto Muller e Gilberto Mari
nho, respectivamente. A  la 
Secretaria caberá ao segundo 
partido em bancada. Até a 
g o r », parece que há um em 
pute entre o PTB e UDN, 
caia um com 17 senadores 
Assim só a eleição decidirá. 
A UDN tem como candidato 
o Sr. Freitas Cavalcanti (a- 
tual 2o secretário) e o pòsto 
de lo  secretário. O partido

Faltam ainda ser em
possados o Sr. Juraci Ma
galhães da Baia, por ser 
somente á 7 de Abril a 
data constitucional da 
transmissão de Governo, 
o sr.GilbertoMestrinhodo 
Amazonas por haver na 
Justiça Eleitoral, penden
tes de Julgamento, recur-
' )S j naque- j para maior esclarecimento
ie estado do norte, e o ST. dos nossos prezados leitores, 
Parcifal Barrozo do Ce- j  daremos em sintese o noire 
ará, cuja posse será & 25 do8 noV08 deputados estadu- 
de Marco Ia*8, due tomarão assento na

v ' I Assembleia Legislativa, inici
ando assim mais um periodo 
legislativo, que irá até 1963: 
da União Democratica Nacional 
Eduardo Santos Lins, RuiJHul 
se, Albino Zeni, Dario Geral
do Sales, Mario Olinger, A- 
fonso Ghizo, Laerte Ramos 
Vieira (Lajes), Tupy Barreto, 
Mario Orestes Brusa, Romeu 
Sebastião Neves, Evaldo A 
maral, José Waldomiro Silva 
Ademar Ghisi, Frederico Ku
erten, Francisco Canziani, e 
Benedito Carvalho; do Partido 
Social Democrático'. Orlando 
Bertoli, Waldemar Sales, Ba
hia Bitencourt, Walter Vicen
te Gomes, Pedro Zimmer
mann, João Estivalet Pires, 
Ivo Silveira, Jota Gonçalves 
Osni de Medeiros Regis (La
jes), Lecian Sloviuski, Egydio 
Lunardi, Ivo Montenegro, An
tonio G. de Almeida, Oscar 
R. da Nova; do Partido Tra 
balhista. Brasileiro: Walter Rous- 
senq, Evilasio Nery Caon
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Novos Deputados da Assem
bleia Legislativa do Estado

que não alcançar a la  Se 
cretaria, ficará com a se
gunda A quarta Secretaria, 
destinada ás pequenas ban
cadas, deverá caber ao Sr. 
Novais Filho do PL. Os dois 
suplentes da Mesa (um do P 
TB, outro da UDN) serão, 
respectivamente, os Srs. Ar 
lindo Rodrigues trabalhista 
fluminense, e Heribaldo V ie i
ra novo senador udenista por 
Sergipe.

LIDERANÇA

O sr. Lameira Bitencourt 
PSD Pará será o novo lider

da Maioria.
A UDN, resolveu recondu

zir nu liderança o Sr. João 
Vilasboas, tendo como vice- 
lider o sr. Rui Palmeira.

Na bancada do PTB a lide
rança não está definida. O sr. 
Lima Teixeira vem'trabalhan- 
do ativamente para conse
gui-la.

(Lajes) iAgostinbo Mingnoni, i fão; Rubens Nazareno Neves 
Walter Oliveira. Braz Joa-1 (Lajes).
quim Alves, e Paulino Buri-) Desta maneira a nosso Mu- 
go; do Partido Social \Progres { nicipio estará representado 
sista: Manoel de Menezes e no legislativo estadual com 4 
Wolney Colaço de Oliveira; deputados, numero suficiente 
do Partido de Representação para batalhar pelas justas 
Popular: Quirino Alfredo Fia- causas do no66o povo e da 
ch; do Partido DemocratajÇris- nossa terra.

r

Seaj nada haver 
de carater oficial entre 
entre os partidos situa 
cionistas, podemos reve 
lar com absoluta segu
rança. que o nome do(sr. 
Osvaldo Aranhã está sen
do olhado como um dos 
poucos capazes para ga
rantir a continuação da 
aliança entre PTB e PSD 
ás próximas eleições pre
sidenciais.

0  antigo presidente da 
Organização da Nações 
Unidas, possuem amplas 
areas de influencia nas 
hostes pessedista e pe- 
tebistas, e aglutinaria 
ainda a metade das for
ças da UDN.

C nome do sr. Osval
do Aranha encontra gran
de receptividade entre os 
chamados grupos nacio
nalistas

SR. «CHILES MENEGASSI
Em serviço de inspe

ção nesta zona, esteve 
em visita a nossa reda
ção, o Sr. Achiles Mene-

ceituada firma Geral de 
Peças e Maquinas Ltda, 
de assuntos concernentes 
a linha de veículos fabri-

gassi, Inspetor da Minu- cados por aquela firma,
ano S/A - -  DKW - Sca
nia Vabis, afim de tratar 
junto aos seus represen
tantes nesta praça, a con

que é a pioneira da in
dustria automobilística do 
país.

0  presidente Juscelino 
Kubstschek assinou de
creto, no Palacio Rio Ne
gro em Petropolis, trans
ferindo para a reserva, 
no pôsto de Marechal, 
o General Henrique Ba
tista Dufles Teixeira Lott, 
atual ministro da Guerra.

Apesar, disso, o Mare
chal Lott permanecerá 
na pasta da GuQrra.

Pagamento do salario míni
mo: inflexível o titular 

do Trabalho
«As medidas estão to

madas. u ministério do 
Trabalho não recusará. 
Ainda é tempo dessa mi
noria patronal reacioná
ria reexaminar sua reso
lução mandando pagar o 
salário minimo aos seus

neiro ultimo. É o apelo 
que faço» — declarou o 
ministro Fernando No- 
brega ao ser interroga
do sôbre o inicio da fis
calização pelo Sindicatos 
e ministério do Trabalho 
do cumprimento da lei

empregados como deter- que instituiu os novos
mina o presidente da Re 
púhlica de^de 1* de Ja-

niveis salariais.
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ANIVERSÁRIOS
Fazem anos hoje:

O Sr. Alfeu Jose de Oli
veira Ramos, o fSr. Petronio 
Siqueira Paes, «ocio da Péro
la de Lajea.

No dia r  de Fevereiro
O sr. Antonio Pilar, far

macêutico. a srta. Cleuza Te- 
rezinha, filha do Tenente Jo
sé Hercilio Ribeiro:

No dia 2:
O sub tenente Fermino Al

ves do 2o Batalhão Rodovia- 
rio; a sra. Ruth Strugo, espo
sa do sr. Remulo Daminelli, 
residente em Curitibanos; a

sra. d. Irma Vieiro da Silvei
ra, esposa do sr, Plínio Sil 
vetra, funcionário do 2o Ba
talhão Rodoviário; A srta. I- 
nezita Neves, filha do sr. Cí
cero Vieira da Costa Neves, 
fazendeiro neste município;

No dia 3:
O sr. Luiz Waltrick Filho, 

fazendeiro neste município: o 
sr. Aldo Varela, funcionário 
do IAPTC, de Florianópolis, 
o sr- Rubens Schmidt, funcio
nário do Banco loco. |

A todos  ̂os aniversariantes 
os nossos cumprimentos. .

1 m m lar o r u -

PARA O SEU ALBUM

A Minha Mãe
PAULO  BOM FIM

Eu meu caminho, 
tua sombra.

Eu minha 
tua luz.

sombra,

Em
teu

minha luz, 
destino.

Em meu destino, 
tua vida.

Em minha vida, 
teu princípio.

Em meu principio, 
tua eternidade.

Regresso na próxima semana
Rio — ü embaixador 

Amaral Peixoto deverá 
chegar ao Brasil nos pri
meiros dias da próxima 
semana, deixando em de
finitivo as suas funções 
de representante do Bra
sil junto ao govêrno de 
Washington. O lider pes- 
sedista já enviou mesmo 
sua bagagem, via maríti
ma, para o Brasil.

Segundo apurou a re
portagem o embaixador 
Amaral Peixoto reassu
mirá, imediatamente, a 
chefia do Diretorio Na
cional do PSD com a fi
nalidade de preparar o 
Partido, tendo em vista 
a sucessão presidencial.
Um de seus primeiros a- 
tos seria, na conformida- 
dade de ainda seria a- 
proveitada para a de
monstração de fôrça co
mo reforma dos Estatu
tos, impri forte tendên
cia existente no seio da 
agremiação majoritária, 
convocar para março ou 
abril, uma convenção na
cional que serviria não 
apenas como mindo-lhes 
um sentido renovador.

Os círculos ligados ao 
embaixador Amaral Pei
xoto — nos quais colhe
mos a noticia acima — 
não revelam até que pon
to os rumores sóbre o 
descontentamento com a 
ausênc a permanente do 
presidente titular do Par
tido influiram no seu a- 
nimo no sentido de re
gressar de vez ao Brasil

De fato, sabe se que 
nos movimentos que se 
esboçam no PSD visando 
à dinamizá-lo o proble
ma de uma chefia per-

—  M o v im e n t o  visando a  renovaçao

manente atuante pre
sente é dos que mais vi
nham sendo suscitados. 
E falta de noticias sôbre 
os propositos políticos do 
embaixador Amaral Pei
xoto cheg u mesmo a 
movimentar círculos par
tidários no sentido de 
promover a sua substi
tuição no alio comando 
pessedista. Falou-se mes
mo nessa ordem de idéi
as, nos nomes dos srs.

Ulisses Guimarães e Vi
eira de Melo enquanto
outros sustentavam a cou 
veniência da efetivação 
do sr. Benedito Valada
res ou da eleição do sr. 
Filinto Muller, sendo que 
a indicação do lider ma- 
togrossense teria por fi
nalidade preparar cami
nho para uma composi
ção com as forças políti
cas que se opõem ao go
vêrno.

Futebol de Salão
MEIRELES: O  artilheiro da  tarde com 3 

tentos
Realizou se segunda Feira ultima na quadra do ? ’ 

Batalhão Rodoviário, uma grande partida do Futebol mo
derno, que é o do salão, entre a equipe fofmada pelos 
OFICIAIS do 2o Btl Rv X C. P. 0 R. (São Paulo) quando 
em visita nesta Cidade, ao 2o B, Rv.

A partida que teve inicio as 18,00 horas, sendo bas
tante movimentada, de igual para igual, até quase no final 
da primeira fase. em que os visitantes marcaram seu 1“ 
tento, findando assim com a vantagem aos paulistas pelo 
escore minimo.

Na segunda fase, pelo preparo fisico, dos jovens pau
lista, esperavam os torcedores uma reação melhor dos 
paulista, mais isto não aconteceu, pois os oficiais do 2° B. 
Rv nesta fase, mesmo cansados reagiram demonstrando fi
bra, e atacando com perigo na meta contraria, em que 
ESTRELA com técnico da equipe recuando para defesa, 
mandando MEIRELES para ao ataque, tornou-se o mesmo e 
artilheiro da tarde marcando 3 tentos para sua equipe, ca
bendo outro ao atacante LOPES. Chegando ao final da 
contenda com um justo empate de 4 tentos.
Marcaram para o 2o B.Rv. - Meireles 3, Lopes 1

« Para os Paulistas - Paulo 2. Manolo e Braga.

Os quadros jogaram  assim constituídas:
2o B. Rv C.P.O. R.(São Paulo)

Ney Chafic
Tarouco (Cunha) Meireles Paulo - Manolo

Estrela - Lopes Castor - Bra (Roma Oile) (Yabut)
( IS ASO)

TARO l CO deixou a cancha aos 10 minutos do inicio, não 
voltando mais por contusão sofrida.

JUIZ. BONELE (Paulista) com boa atuação

I

Edição de loje II páginas

SENSACIONAL !
Reuna o útil ao agradável, comprando agora sua V1GORELLI 
em suaves prestações e recebendo inteiramente grátis um lindo  ̂
<==“ =“ = = ”  corte de tecido BANGU! -—
aproveite a  excelente oportunidade que está oferecendo

F E R N A N D E S  i  C I A .
QUINTINO BOCAIUVA 80

15 DE NOVEMBRO 231

è
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P a l m e i r a s  X  L a j e s
em interessante amistoso

Ura interessante jogo amistoso está marcad' 
para amanha a tarde no Estádio Municipal da 
Ponte Grande quando estarão se defrontando as 
equipes princjpais do Lajes F. C. e da S. E. Pal
meiras.

Este jogo  será um tipo revanche, pois que a 
um mês o milionário derrotou o periquito por 
3 a 1, esperando-se para isto que este jogo 
consiga arrastar uma boa assistência ao Estádio 
da municipalidade.

Na preliminar estarão cotejando os elencos 
do Avenida contra os aspirantes do Palmeiras.

EDITAL DE PROTESTOS
Célio Batista de Castro, Oficial de Protestos em Geral da 
Comarca d - Lajes, Estado do Santa Catarina, na fôrma 
da lei. etc.
Faz Saber que encontram-se em seu Cartório, para serem 

protestadas por falta de pagamento, três duplicatas números 
46366 46599 e 46599A, vencidas em 21-8-58, 9-9-58 e 9-10-58. 
nas importâncias respectivamente de Cr$ 13.097,40. Cr$ 9 019,60 
e Cr$ 9.O00.00 tôdas emitidas pela INDUSTR IA  E COM ERCIO  
DE TECIDOS A N A U A T E  A T A LLA H  S/A contra o Senhor MO 
USTAFA K H ALAF.

Pelo presente intimo o senhor Moustafá Khalaf. a com
parecer em meu Cartório, à rua Coronel Córdova, 375, nesta 
cidade de Lajes, Estado de Santa Catarina, a fim de pagar o 
valor das duplicatas acima caracterizadas ou dar suas razões 
de recusa, notificando-o desde já do protesto caso não compa
reça no tríduo legal.

Lajes. 31 de janeiro de 1959 
Célio Batista de Castro 

Oficial de Protestos

Brasil teria um 4* Cardeal: 
Dom Lombardi o indicado

A T E N Ç Ã O :

0 Leilt Ninha não é vendido 
A e R «  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 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

2* Salão do Grupo de Artistas Plásticos 
—  de Florianópolis — =

RIO, - Não tenho qualquer 
informação a respeito e nem 
posso prever, caso se con
cretize a notícia, quem será 
o escolhido de S. Santidade o 
Papa João XXIII, pois a indi
cação depende única e ex- 
clusivam^nte de sua vonta
de — declarou o Nún
cio Apostólico do Brasil, D. 
Armando Lombardi, sôbre 
possibilidade de ser eleito o 
4.0 Cardeal brasileiro.

A niticia, que movimentou 
a opinião pública, foi trazi

da da Itália pelo sr. Barreto 
Pinto, chefe do Escritório 
Comercial Brasileiro em Ro
ma.

Rainha Isabel será  
recebida pelo Papa
VATICANO — (U. P, I.) 
— Confirma-se na Cida
de do Vaticano que o 
Papa receberá a rainha- 
mãe da Inglaterra, du
rante sua viagem a Ro
ma, de 20 a 25 de abriL

O Grupo de Artistas Plásti
cos de Fpolis (GAPF), fará i- 
naugurar dia 28 de fevereiro 
p v.. o seu 2o Salão Anual, 
nos dependências do Museu de 
Arte Moderna. Além dos com
ponentes do Grupo, poderão 
tomar parte e concorrer à prê
mios artistas catarinenses não 
filiados ao promotor do certa
me, uma vez aceitos seus tra
balhos pela Comissão de Sele
ção especialmente constituída. 
Os prêmios ao 2o Salão Anual 
variam de Cr$ 2.000,00 a Cr$ 
10.001 ',00 em dinheiro, menção 
honrosa, prêmio aquisição, me
lhor conjunto e outros. Os in
teressados residente no interi
or poderão solicitar por carta 
as fichas de inscrição e demai-i 
informes ao seguinte endereço 
Secretaria do GAPF —  Museu 
de Arte Moderna — Rua Te
nente Silveira 69 — Florianó

o melhor.
o mais belo.

o mais útil
presente a uma dona de casa

U m a íam osa  e m undialm ente dese jada  m áquina automática
de la v a r  roupa

B e n c l i x  e c o n o m a t

Comércio de Automóveis João Buatim 5.1
Rua Mal. Deodoro 301. 29

Condições especiais de  venda  com pequena entrada e A P E N A S

Cr$ 2.300,00 por mês

polis. Damos abaixo os requi
sitos e normas do referido Sa
lão :

a) O Salão Anual do GAPF. 
que se destina a exibir traba
lhos de artistas catarinenses, 
compreenderá as seguintes 
secções:

1 — Pintura, 2 — Escultura, 
3 —  Arte Decorativa, 4 —  De
senho, 5 —  Gravura;

b) Os artistas candidatos à 
inscrição de trabalhos deverão 
remetê los à secretaria do 
GAPF, até o dia 14 de feve 
rairo do corrente ano. acompa
nhados da ficha de inscrição 
devidamente prrenchida e assi
nada;

c) Fica limitado a cinco (5), 
no máximo, o número de tra
balhos apresentados pelos ar

tistas. em cada se cção;
d) As obras deverão ter a- 

presentação condigna;
e) Os trabalhos enviados se

rão submetidos à Comissão de 
Seleção, e o GAPF ‘ não res
ponde por quaisquer despesas 
de envio e reenvio nem assu- 
mindo a responsabilidade de 
danos eventuais;

f) Dentre os artistas que en
viarem trabalhos ao 2o Salão 
Anual, serão escolhidos os no
mes que receberão convite pa
ra ingressar no GAPF, sendo 
que esta escolha recairá na- 
quêles cujo nível artístico os 
possibilitem fazer parte do 
Grupo.

Florianópolis, janeiro de 1959 
Pedro Paulo Vecchietti 

Secretário da GAPF

Rio Foi encaminhada ao 
Congresso menaagem presln- 
dencial propondo a criação 
da Siderúrgica de Santa Ca
tarina S. A-

(SIDF.SC), que promoverá 
a criação de uma usina side
rúrgica naquele Estado, ex 
piorando as industrias a ela 
bscrover ações os Institutos, 
Autarquias, hociedades de E- 
conomia Mista Estados, muni
cípios e particulares.

O Ministério da Fazenda 
dará garantia ao Tesouro Na 
até o montante 25 milhões d* 
dólares nas operaçees de !i 
nanciamento externo.

Durante cinco a ios a Em 
présa gozará de isenção de 
de impostos e taxas de impor
tação e coosumo

Na sua mensagem, o presi
dente diz que instalação de 
uma uzina constituirá um dos 
esteios para a indústria car
bonífera catarinense, criando 
também farilid d j s para a 
expansão ao parqu- slderur 
g>co nacional

tala Catarina
A Usina siderúrgica em 

questlo está planejada para 
atingir, em sua primeira fase. 
uma produção de 135 mil to
neladas anuais de ferro guza, 
com que serão produzidas 100 
mil toneladas de laminas le
ves de aço. O empre dimen- 
to contribuirá para o progres- 
so industrial do eu! do pais, 
atendendo a procura <le pro
dutos de aço de Santa Cata
rina, Rio Grande do Sul e 
Paraná.

A produção de combustível 
de qualidide metalúrgica im
põe a produção simultânea 
de *ii)'>8 de carvão de quali
dade inferiot, cuja colocação 
tem sido um obice ao desen
volvimento da industria car- 
bon fer,<. Dai a Iniciativa da 
<ta construção de uma usina 
termoeletrica em Capivari de 
Baixo, da qual resultou a lei 
3./19 de março de 1957. Esc» 
asma deverá oonsumir 231.703 
t n. ladzi anuais de cirváo de 
baixa qualidade.
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Instala-se no Brasil a industria do zinco
Ri ■, (Agência Nacional) - 

Com o financiamento de du
zentos milhões de cruzeiros 
concedidos pelo Banco Na
cional do Desenvolvimento 
Econômico à Cia. Mercantil 
e Industria Inga foi dado o 
primeiro passo passa a ins
talação da inlústria do zinco 
no pais. A eraprêsa qu< já 
tem etn funcionamento uma 
usina pilôto com produção 
reduzida • ficará capacita i ■

para uma produção inicial de 
7:200 toneladas anu is de zin 
co em lingotes, produção es
sa que será acrescida poste- 
teriormente para 15.000 tone
ladas.

A emprêsa apoiada pelo 
BNDE é portadora de paten
te de um processo de extra
ção de zinco de minério cons
tituída de ou contendo silica- 
to de zinco, tendo organiza
do um projeto para produção

Seção ! iteraria

de zinco por êsse novo 
processo tecnológico que im
porta num inv 6timente total 
de Cr$ 400 milhões, dos quais 
o BNDE concorrem» com 
Cr$ 200 milhões. O BNDE, 
entretanto, como condição pa
ra sua colaboroção financei
ra ao empreendimento, exigiu 
q ie  os empreendedores cons
truíssem préviamente uma 
U ina nilôto. E>te já 6e en- 
contr em funcionamento com 
uma produção de 5.000 quilos 
mensais. A usina que a em
proa está “ construindo paia

produção, pela primeira vez, 
de zinco **m lingotes no bra
sil está situada na Ilha da 
Madeira, no Município de 
Iguaguaí, no Estado do Kio, 
Alen do investimento em 
cruzeiros a firma deverá ain
da importar equipamento no 
valor aproximado de um mi
lhão de dólares.

Economia de divisas
Segundo os mais novos da

dos estatísticos, o consum« 
aparente de zinco no Brasd 
ascrnde a aproximadamente

25 mil tonplad»s, correspon
dente ao zinco em lingotes 
19500 toneladas) Essa procu
ra, entretanto, está compri- 
mid.', podendo-se prever as 
necessidades do mercado in
terno em 34.600 toneladas.

O empreendimento financia
do pelo Banco concorrerá as
sim iricialmente com 2l% do 
total da procura e postenor- 
mento com 39u/o- Tomando os 
pr> ços médios de import çáo 
de zinco no último trénio pu- 
d-s^e e*ta ordem <1e cinco 
milhòes de dólares,

Juizo d© Direito da Primeira Vara da Comarca de Lajes

Falência do Espólio 
de

Intitula-se «A  T R A G É D IA  
D O  K O R O SK O » o livro agora 
lanç ido pelas Edições M elho

ramentos

A í «Edições Meihoramen 
tos» prosseguindo to lança- 
me to das obras Je Canan 
Do te, acabam de publicar o 
pen i timo volume da série 
«Coi os e Novelas Fantásti
cas , intitulado «A  Tragédia 
do Korosco», São três as sé
ries dessas obras, sendo as 
out-iN duas a série «Sherlo- 
ck Holmes». «A  Tragédia 
do Korosco», tradução de 
Raul de Polillo, compõe-se 
de dez emocionantes capitu 
los. A obra foi inspirada por 
uma viagem emprendida pe
lo Autor ao próprio local on
de se desenrola a tragédia, 
na época em que deflagrava 
um levante muçulmano con

tra os protetorados britânicos 
da África do Norte. Tòda a 
atmosfera do Alto Nilo foi 
transmitida à novela: O calor 
escaldante, as môseas zum- 
bidoras, os rochedos negros 
nos confins da areia do de
serto. O principal intento de

Conan Doyle, nesta obra, na 
opinião do seu biógrafo 
John Dickson Carr, foi para
lelamente ao desenvolvimen
to da história desenvolver 
uma tese sôbre crenças re
ligiosas.

Através das reações dos 
personagens: o casal de ca
tólicos irlandeses, o velho 
coronel anglicano, a ameri
cana presbiteriana e o fran 
cês agnóstico, diante da im
posição de um emir fanático, 
que os coloca entre o dile
ma de se converterem ao 
maometismo ou morrem tras
passados por uma espada, 
Conan n Doyle cria um con
flito na consciência de cada 
um, fazendo-os reviver, com 
a intensidade do sofrimento,

as religiões que professam, e 
a compreender melhor o la
do real da vida. Movimenta
ção, emoções inerentes á a- 
ventura, interessante desfilar 
de idéias sôbre o alturismo 
sobrepondo se ao orgulho 
humano, eis, em síntese, a 
palpitante essência de «A  
Tragédia do Korosco».

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 Walde 
mar Francisco de Oliveira. 
Posteriormente o Sr. Comissá
rio, pelos fundamentos da pe
tição de fls , 175, representou 
no sentido de ser decretada a 
falência da concordatária. Esta 
não constestou o pedido no 
prazo legai de 24 horas Tudo 
o que bem examinado: Verifi 
ca-se destes autos que a con 
cordatária deixou de efetuar o 
pagamento regular das presta-

EDITAL
ções a que se obrigara nestes 
autos. Nos termos do artigo 
156 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 WTaldemar 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 Irgal 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 dc 
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 |(a.) 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, c expedido o 
presente edital - Dado e pas
sado nesta cidade de Lages, 
aos vinte e seis de janeiro de 
mil novecentos e cincoenta e 
nove. Waldeck Aurélio Sam
paio, Escrivão do Civel, o da
tilografei e subscrevi.

Clovis Ayres Gama 
Juiz de Direito da la Vara

o m p r e  q u a l i d a d e
PREÇO JU S T O . . .

Estas
marcas

comprando
ALTA QUALIDADE 
E DISTINÇÃO a boa roupa ponto por pont°

A roupa RENNER tem tudo que V. deseja: Belos padrões talh< 
derno e a tradicional DURABILIDADE RENNER.

Dispõe, ainda, de variado sortimento de camisas sports, calças sports
dos, chapéus. F

QUALIDADE E DISTINÇÃO
-  veste o cavalheiro dos pés à cabeça com o máximo de qualidad

Casa RENNER
ROUP*

RENNER
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Duzentos mil cruzeiros para a melhor 
obra sôbre Clóvis Beviláqua

Rio, (Agência Nacioual) —  
O melhor trabalho que for es
crito sôbre V  e a obra de 
Clóvis Beviláqua, de acordo 
com a alínea “b” do cilo de 
primeiro da lei número 3.426, 
de 10 de julho do ano em cur
so, terá o lucro de duzentos 
mil cruzeiros. Esta iniciativa é 
uma das muitas previstas êste 
diploma legal para os festejos
do centenário do grande juris- ducação e Cultura

ta cearense que serão celebra
dos a 4 de outubro de 1959, 
em todo o Brasil. Além do 
prêmio em dinheiro, o vitori 
oso nesse concurso fará jús à 
publicação de seu trabalho, de 
acôrdo com o artigo quinto da 
mesma lei, por intermédio da 
Comissão Geral das comemo
rações, que é presidida pelo 
Clóvis Salgado, titular da E-

0  Trator automático pode 
revolucionar a agricultura

Técnicos do Departamento 
de Mecanização Agrícola da 
Universidade de Reading, In
glaterra, e da Associação de 
Pesquisas Elétricas, em su- 
cessivcs trabdhos de aperfei
çoamento, conseguiram que 
um trator, sem motorista, saís
se sòzlnho, do pátio da gran
ja pertencente à Universida
de. Em seguida, a máquin», 
que c controlada automática- 
mente, atravessou os dels por
tões, dirig u-se ao campo e 
ali efetuou uma série de ooe- 
rações pré letermio uJas. Tan 
to oa entrada como nn saída, 
submeteu-se hos  sinais c o 
muns de trátego e tocou a bu
zina em certo ponto, e-colhi
do aotes.

Essa prova com o chama
do “ trator id-al’’, independen 
te da supervisão humana, re- 
resenta o início de um pro
jeto capaz de Jrevoluclonar a 
agricultura em todo o mundo.

Perspectivas ilim itadas
Segundo os esclarecimentos

do sr, J.A.C Gibb, professor 
de Mecanização Agrícola da 
Universidade de Keading, o 
controle resulta de um siste
ma que permite atribuir à má
quina um conjunto de servi
ços prés-estabelecidos. Isso 
permite a substituição do tra- 
torista nos trôbalhos habituais 
de reboque, em rotas norma
is, e o contrôle de operações

perigosas, como, por exemplo 
a aplicação da unição gama, 
tudo com diminutas despesas 
de funcionamento. Com a con
tinuação das pesquisas, es- 
pera-se criarum sistema com
plementar, destinado a tare
fas variadas, como aragem, 
cultivo, semeadura, pulveriza
ção e colheita.

Na opíuião do Prof. Gibb, 
as perspectiv is são ilimitadas. 
Os especialistas britânicos 
procuram aperfeiçoar, cada 
vez mais, o projeto, que re
presenta um novo instrumen
to para aum ntar a eficiência 
e a pr dutividade agrícolas 
no mundo inteiro

Cresce a industria automobilística
A s  fábricas estabelecidas no pais lançarão, 
âste ano. no m ercado a  produção prevista de

150 mil veiculos
Rio, (Agência Nadionul) —  

A indústria automobilística do 
Brasil entrará, êste ano, em 
■ua íase decisiva, atingindo o 
nível dos pai-es grandes, pro
dutores mun liais. Com uma 
p odução prevista em mais de 
150.')00 veículos, de acôrdo 
ooti o "Anuário estatístico 
(do 1BGC (** tição de 1958 as 
fábricas e-tabelecid-8 em 
n '88o piís I .içarão no mer
ca lo orátíc mente o dobro do 
número i> ogramado para 1958 
(87.830) veiculos) ou o quio- 
tupl • a i t .tal de 1957 (30.700) 
veiculos. A parte que corres 
ponde à fsbricação predomina 
rà fortemedte sobre a que se 
refere â montagem, ativida
de à que até bem pouco tem
po se dedicava exclusivamen
te o setor de material do 
transporte de nesso parque 
industrial.

Dos cam inhões aos  
carros de passageiros

Mais de um terço dos veí 
culos de auto-propulsão bra
sileiros será constituído de 
caminhões, para cuja produ
ção (57.380) deverão contri-

Além desta laurea, prevê 
ainda a referida lei a distribui
ção de dois outros prêmios, 
entre os concorrentes ao mes
mo setor, sendo oferecidos 
cento e cinquenta mil cruzei
ros ao segundo colocado e vin
te mil ao terceiro. Na alínea 
os do artigo terceiro, outra 
previsão que visa a estimular 
estudantes está assinalada pois 
ela manda que sejam instituí
dos prêmio- a ser distribuídos 
aos universitários de todo o 
país, a respeito dos melhores 
trabalhos apresentados sôbre 
a vida e a obra de Clóvis Be
viláqua. em cada Universida
de ou Faculdade de Direito i- 
soladamente. A  Comissão G e
ral já iniciou seu trabalho prá
tico, estando na subcomissão 
destinada a propôr medidas ob
jetivas, como coordenador ge
ral o prof. Guilherme Canêdo 
de Magalhães. Pois outros no
mes faz em parte desta sub
comissão: os srs. José Renato 
Santos Pereira e Nehemias 
Gueiros.

A c o n t e c cu, 5 í m !
Walter Sheets, um ameri

cano de 24 anos de idade, 
solicitou a sua inclusão na 
infantaria da marinha, como 
soldado profissional, tendo si
do recusado por ser casado 
e pai de três filhos.

A Marinha Americana só 
aceita soldados profisBicnais 
solteiros. Em combinação com 
a esposa • de pleno acôrdo 
mútuo, dela se divorciou e 
assim entrou para o serviço 
militar. Algum tempo casou se 
novamente com sua mulher!

Em Turin um homem foi 
internado no hospital. Um o- 
no atras havia engulido o •- 
lho de vidro de sua mulher, 
que ela tinha guardado em 
um copo de agua durante a 
noite. Os médicos onstata- 
mar que o «lho anda “ viajan
do no corpo do homem, des
de aquela data.

Nos trens de luxo canaden
ses a comodidade chegou a 
tal ponto que os passageiros, 
encontram nos carros apare

lhos de televisão, em cujas 
telas podem ser vistos as pas
sagens por onde o trem pas
sa dispensando, assim, aos 
viajantes o trabalho de olha
rem para fora das janelas.

Por ocasião de um entêro 
em Saharampur (Índia) o mor
to levantou-se repent.namen- 
te e pediu ãgua. Depois de 
ter tomado um copo, caiu no
vamente no caixão e de6ta 
vez... para ficar morto mesv 
mo.

Uma corrida entre um trem 
de passageiros e cavalos teve 
lugar em Oregon onde os 
passageiros andavam se quei
xando que o serviço entre &■ 
cidades de Rosemburg e Eu- 
gene era muito demorado. E 
tinham razão porque, mesmo 
perdendo, ficou provada a 
morosidade do trem; em uma 
distância de 100 quilômetros 
apenas conseguiu uma vanta
gem de 7 minutos.

»  U l l  M I L
porque d'-sffilR5c3 sôbre qua!quer piso

com

P

buir a General Motors (20.190) 
a Ford (15.030), a Mercedes 
Benz (14.350) e a Fábrica Na
cional le Mjtores (4.200). Ou
tra parcela importante será a 
le automóveis de passsg«ir >8 
(42.050), par . a qual, a W  »1- 
kswugen (9000), a Mercedes 
Benz (9.00J) e a Sinca (b.000) 
deverão concorrer com as 
principais quotas. Outras mar
cas, e-ptocialmente de origem 
européia participará con 
quantidades apreciáveis, sen
ta de provar, contudo, que os 
planos de produção s»jam alu
da modificados e ampliados.

Com o cumprimento dessas 
previsões, a indústria de vei
culos a motor no Brasil esta
rá colocada entre as dez mai
ores dc mundo, passando à 
frente de vários países tra
dicionalmente produtores. Com 
base nos dados divultados p^- 
la Anuário Estatístico da ONU 
referentes ao ano de 1956, 
nossa produção automobilísti
ca virá imediatamente depois 
da dos Estados Unidos, Ale
manha Ooidental; Grá-Bre- 
tanha, frança, Canadá, URSS, 
Italia e Austrália.

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

•  t,S  pé» cubico»
•  Interior «m c6r a iv l logo
•  po ria  jp ro vé ltâ vé l
•  novo lécho do engate tuavo
•  S ono» do garantia
•  p ro (o  bem mau em coala

DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA

E L E T R O L A N D I A
Rua Coronél Córdova s n — LAJES — Santa C a a r in a
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Redução do preço do café moido de quase
«i '  •  ...« iHontfl .Tuscelino Kuhi-

RIO «Os brasileiros dentro 
dt poucos dias, vâo adquirir 
café em pó a preços muito 
m<is. baixos que os atuais. 
Em alguma6 regiões do país, 
• (redução será quase de 50%. 
No Rio e na maioria dos Es
tados, o preço por quilo será 
de CrS 40,00».

Estas foram as palavras do 
sr, Renato da Costa Lima. 
presidente do IBC à impren
sa coniirmando entrevista di
vulgada quinta-feira última. 
Anunciou a generalização das 
medida constantes da resolu- 
çã n. 126, qne beneficiou al
guns municípios de São Pau
lo, inclusive a Cap.tal, Outra 
resolução baixada pelo IBC 
determinou 8 venda a baixos 
preços de cafés do govérno 
para permitir a aquisição do 
produto até pelas classes me
nos favorecidas.

— O café — continuou o 
sr. Costa Lima, tornou-se, 
hoje em dia, quase indispen
sável à alimentação do ho
mem, pois cientifi. amente es
tá provado que é excelente 
adjutório na digestão dos de
mais alimentos. Além disso, 
pela influência que exerce na 
acuidaJe mental e no revigo-

50v. para o pais
ramento das energias físicas, 
vale por fator precioso no 
aumento da produtividade em 
qualquer setor de trubslh >. 
Se acrescentarmos a isso que 
a preciosa bebida elimina 
grande parte do efeito do 
fumo e mesmo do chá fica 
bem claro que o "nosso café 
deve ser tomado por todos e 
a tôda a hon. Por isso. o sr. 
presidente da República de
cidiu subsidiar o produto, com 
abatimento de 37,5%, de mo
do o tomar o pó inteíramente 
e bolsa dos mais necessita
dos.

Disse ainda o presidente 
do IBC que, segundo foi a- 
provado pela Junta ‘ Adminis
trativa do Instituto em sua 
reunião doste mês, o café 
em poder do govérno será 
vendido em todos 06 Estados 
pelo preço de compra menos 
37,5%, crescida naturalmente 
d s despêsas de trete e ou 
tras. isso explica porque o 
c fé em São Paulo custará 
46 cruzeiros e no Rio apenas

40 cruzeiros. Lá, o preço de 
Cumpra pelo govérno — é do 
1.600 cruzeiros aqui’ é de 1.200. 
Na primeira unidade, o in- 
lustrial para 1.000 cruzeiros 
por saca; no Distrito Federal, 
paga apenas 750 cruzeir >s. 
Disse ainda o sr. Costa Lim t 
que o café mais caro de São 
Paulo é de qualidade supe
rior.

— Desejo que isso fique 
bem claro, pois a diferença 
de preço náo constitui discri
minação. O café adquirido 
pelo IBC em Slo Paulo, no 
Paraná e no Sul de Minas de 
melhor qualidade e, portanio, 
bem mais caro.

A cêspeito do inicio dessa 
venda a preços baixos, es
clareceu o sr. Ren «to da Cos
ta Lima que. em São Paulo, 
os cafés serão entregues i  
indústria e que o 
produto estará à venda, a 46 
cruzeiros o quilo, a partir de 
l.o de fevereiro.

— Em cada Estado -- in
formou — o órgão local do
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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 
Alegre — Advoga no Cível — Crime — Comércio e Jus
tiça Trabalhista — Invantarios — Arrolamentos - Desquites, 
Cobranças sem despesas para o credor. Especializados 

em direito Comercial e defesas perante o Juri.

ESCRITÓRIO Hotel Provezani
Rua Marechal Deodoro, 99 — FO NE  — 233
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IBC fixará a data, de comum
acôrdo com as torrrfaçoes. 
Aqui no Ri.*, possivelmente, o 
Cofé a 40 cruzeiros o quilo es
tará à disposição dos^cariocas 
na primeira qumz^na de fe
vereiro.

Interrogado se espera que 
com o preço mais baixo o 
comumo aumente bastante 
no pais, resdondeu o presi
dente do IBC:

— Nuturalmente, deve au
mentar. O brasileiro gosta 
muito de café. Não bebe mais 
porque é 'caro. |Além disso, 
muita coisa in feior se vende 
por ai como <• fé puro. I endo 
café puro, gostoso e baixo 
preço, o brasileiro beberá 
mais. Vamos ajudar isso com 
uma campanba do esclareci
mento e educativo, procuran
do levar as donas de casa a 
fazer café co n cuidado, evi
tando beber e servir a outros 
o prod ito mal feito, requen- 
t; do ou em garrafas térmicas. 
O café é uma bebida exepcio- 
nal, simboio de cortesia. De
ve ser servido recém-prepa- 
rado. Do contrário, náo é 
propriamente café, espanta os 
amigue, É o que o IBC pre
tende evitar, executando as 
determinações emanadas do

presidente Juscelino Kubi 
tscbek e do ministro Lucas 
Lopes.

Para ultimar providências 
sôbre a ipróxima baixa do 
preço do café torrado e moi
do nesta Capital, estiveram 
no Instituto Br «ibiro 
do café os srs. Eurico Bor
ges G dinho, presidente, 
.Vloócir de Carvalho e Da ke 
lie Matos do Sindicato da In
dústria de TorrefíÇâo e Moa
gem.

Recebidos ‘ pelo sr. Ren.tn 
da Costa Lima, prfS dente do 
IBC, e pelo sr. Juveial Aires 
s e u .chefe de gabin> te, os j , u- 
didos industriais m nifestaram 
inteiro apoio às me lidas to
madas pelo presidente da Re
pública e ^pelo ministro da 
Fazenda para colocar cafe 
ao alcance da bôlsa popular, 
incrementando as-im o c< n- 
sumo do produto no país. 
Concordaram, outrossim. em 
começar a venda ao público, 
ao preço de 40 cruzeiros o 
quilo, a partir do 12 de feve 
reiro próximo.

Atendendo a um apêlo do 
p*es:dente do lBC, os indus- 
riais prometeram realizar 

propaganda do produto, de 
modo a favorecer a um maior 
volume dc vendas e a cola
borar com o esforço que o 
govérno realizará, por inter
médio da autarquia cafeeira. 
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ESTCOOLMO, — Scania-Vabis, a grande fábrica sué- 
ca de caminhões e ônibus, está terminando a execução 
de um pedido de mais de 45o ônibus, recebido de com
panhias de transporte coletivo de Atenas. Isto significa 
que a empresa suéca obteve a maioria dos pedidos feitos 
até agora, de 700 ônibus, previsto dentro do programa de 
substituição de todo o antiquado parque da capital grega.

O transporte por ônibus em Atenas, está a cargo de 
numerosos proprietários particularss. que possuem um 
total de 1.300 veículos. Estes proprietários formaram 6 
grupos, quatro dos quais participam da transação que 
compreenderá, ao todo, 900 ônibus. Os dois grupos res
tantes já haviam começado anteriormente a renovar suas 
frotas, adquirirão mais de 60 veículos Scania-Vabis.

Jo a lh e r ia  WOLNY
DE

PAULO WOLNY BROER1NG
Jóias

Relógios
Canelas

Cristais e porcelanas
nacionais e estrangeiras

Rua M arechal Deodoio  
n. 23

■-----  LAJES — S. Catarina
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Direção

Abaixo damos a relação dos 1935 América e Botafogocampeões cariocas de futebol: 1936 — Fluminense e Vasco1906 — Fluminense 1937 — Fluminense1967 — Não foi designado 1938 __ Fluminense1908 — Fluminense 1939 — Flamengo1910 — Botafogo 1S40 — Fluminense1911 — Fluminense 1941 — Fluminense1912 — Paissandú 1942 ____ Flamengo
1913 — América 1943 — Flamengo
1914 — Flamengo 1944 — Flamengo
1915 — Flamengo 1945 — Vasco
1916 — América 1946 — Fluminense
1917 — F umimnse 1947 _ Vasco"
1918 — Fluminense 1948 — Botafogo
1919 — Fluminense 1949 — Vasio
192Ü — Flamengo 195/ ____ Vasco
1921 — Flamengo 1951 ____ Fluminense
1922 — Améric i 1952 — Vasco
1923 — Vasco 1953 — Flamengo
1924 — Vasco e Fluminense 1954 — Flamengo
1925 — Flamengo 1955 — Flamengo
1926 — São Cnstovão 1956 — Vasco
1927 — Flamengo 1957 — Botafogo
1928 — América 1958 — Vasco
1929 — Vasco •

1930 — Botafogo NOTA —  Nos anos em que
1931 — Américct aparecem dois campeões hou-
1932 — Botafogo ve cisão.
1933 — Bangú e Botafogo Em 1933 34 e 35 o Botafo-
1934 — Vasco e Botaf< ;o go foi carapeão amador

Serio compromisso do Arco 
íris frente o Arabutã de 

Capinzal
Conforme havíamos infor

mado era nossa ultima < dti- 
ção a S. E. Arco íris, p iro- 
cinará a vinda á nossa cida
de da forte equipe do Arabu
tã de Capinzal, hoje convide 
rada uma das melhores e- 
quipes do oeste catarinense

O Arco íris que no ultimo 
domingo venceu o Cruzeiro 
por 3 á 2, espera conquistar 
uma grande vitoria para o 
esporte lajeano, e para isto 
está otimamente preparado, 
pois para tanto, realizou in
tensos preparativos durante 
a semana.

Por sua vez o quadro de 
Capinzal, vem procedido de 
grande fama, pois constante

mente consegue otimos re
sultados frente a equipes de 
Joaçaba e Concordia.

Este jogo será realizado no 
Campo do Ginásio, com ini
cio fixado para as 16 horas, 
contrariando assim uma medi 
da do Conselho Nacional de 
Desportos, que não admite 
jogos de futebol nesta epoca 
do verão antes das 17 horas.

Estão bastantes errados os 
dirigentes do Arco Íris, em 
marcar este jogo para as 16 
horas, pois este calor sene- 
galesco rouba muitas ener
gias dos seus atletas e que 
muito influirá seus em rendi 
mentos técnicos.

C O bB E IO  LA G E  A N O 7a F á g m a

E s p o r t i v a
de SILVEIRA JUNIOR

Cruzeiro em Bom Retiro
O S. C. Cruzeiro que vem zinho município 

de duas derrotas consecuti
vas frente ao Fluminense e 
Arco íris, respectivamente,

ae Bom ne- 
tiro, ocasião em que dará 
combate contra o quadro do 
Vera Cruz, um dos bons con

deverá no dia de amanhã juntos do futebol serrano, 
preliar amistosamente no v i-1 A delegação estrelada dei

xará a nossa cidade na ma
drugada de amanhã em ôni
bus especial e sua delega
ção estará composta de 16 
pessoas.

O quadro da SE. Palmei
ras jogou amistosamente no 
domingo ultimo na vizinha 
localidade da Fabrica de Pa
pel Olinkraft, dando comba
te ao quadro do mesmo nome 

Ao final dos noventa mi
nutos veriTicou se um justo 
empate de 0 á 0.

O Palmeiras atuou algo 
desfalcaldo de seus melhores 
valores como Alfredo, Wan- 
derlei, Vicente e Rui.

Na preliminar os periqui
tos lajeanos foram vencedo
res por 3 á 1.

S iga  o símbolo de 

valor!
Peças e A cessó 
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.

- Não haverá o amistoso
C R U Z E I R O X  L A J E S

Conforme estava entabola- 
do verbalmente, não mais 
será realizado o amistoso a- 
manhã a tarde no Estádio 
Manicipal da [Ponte Grande,

entre o Cruzeiro e o Lajes.
A não realização deste a- 

mi8toso é devido a excursão 
que o Cruzeiro fará amanhã 
a Bom Retiro.

Avenida e Olaria na Pon
te Grande

Está quaze concretizado a 
realização de um jogo  amis- 
tsso amanhã cedo no Está
dio Municipal da.‘Ponte Gran-

de, entre o Avenida e o 0- 
laria, ambos pertencentes ao 
Departamento Varzeano de 
Futebol.

0  Pinheiros concretiza jo
go amistoso

O Pinheiros tem pratica- 
mente assentado um jogo a- 
mistoso no proximo dia 15 
de fevereiro contra o S. C. 
Cruzeiro, num amistoso que

estaria marcado no Estádio 
Municipal da Ponte Grande, 
e que marcaria a estreia do 
A lvi Verde na temporada 
presente.

A Delegação para o jogo em Bom Retiro
A delegação do S. C. Cruzeiro para o jogo de amanhã 

em Bom Retiro, será formada da seguinte maneira: Chefe: 
Névio Fernandes; Supervisor: Ivandel Amaral. Atletas: Clau
dio, Juarez, Zé, Nelson, Zequinha, Juba, Wilsinho, Ozair, 
Déco, Zuza, Dico, Jairo, Miltinho, e Aires.

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

_ _  ,  « a  J 1  * Está torrando todos os seus artigos numa monumental li-A Joalnena Monflation — -  e uma
F açam  um a visita e verifiquem essa estrondosa liqui

d ação  nunca vista em nossa cidade.
Redução nos preços mesmo de abafar.
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Il Major M s  Melo iaz u  S z
Atitude das mais lisongei- 

ra8 vem de tomar o major 
Amintas Melo, Delegado Re
gional de Policia, contra a 
malandragem que atualmen
te está imperando em nossa 
cidade.

Por ordem expressa do ti
tular da Regional, estão sen
do tomadas medidas energi 
cas de repreensão à malan-

drugem e aos l&Jrõ s q ie 
costumam agir de v\sz en 
quando em nossas residên
cias e casas comerciais.

Conforme nossa leporta- 
gem poude comprovar, foram 
presos na manhã de ontem 
diversos individuos sem pro
fissão, suspeitos de roubos, 
inclusive diversos menores.

Supõe-se que estes últimos
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Faleceu o Senhor Eugenio Au
gusto IMeves

Faleceu na tarde da ulti
ma quarta feira, dia 28, nes 
ta cidade, o benquisto cida
dão Sr. Eugênio Augusto Ne
ves, mais conhecido por Ge- 
gê Neves, figura destacadis 
sim a e n nossos meios so
ciais < politicos.

Cor. :ão magnanimo, alia 
do a > a posição de homem 
humar ario e trabalhador, o 
Sr. Eu enio Augusto Neves 
era a i rado por todos aque
les qo" tiveram oportunidade 
de co iecê lo

Ocu uva com grande ga- 
lhard 1 a Presidência de Hon
ra do Diretório local da

União Democrática Nacional, 
e outrora ocupou a presidên
cia de varias sociedades re
creativas.

Deixa a prantear a sua 
morte a distinta dama dona 
Bernardete Krebs Neves, bas
tante relacionada em nossos 
meios.

O seu sepultamento deu-se 
na manhã de quinta feira, 
para o Cemiterio Cruz das 
Almas, com grande acom
panhamento.

Correio Lajeano, pesaroso, 
envia a família enlutada as 
suas mais sentidas condolên
cias.

Fa sca eletrica produz duas 
— - mortes —

Trágico acidente verificou- 
se as 17,30 horas da ultima 
quarta feira no lugar deno
minado Boqueirão, nesta ci
dade, par ocasião das chu
vas produzidas naquela tar
de.

Encontravam-se em um 
galpão de sua propriedade, o 
jovem lvo Miguel com 18 
anos de idade, o menino João 
Miguel, filhos do Sr. Prezali- 
no Miguel de Oliveira, e o 
seu genro Sr. Doco de Tal 
com 22 anos de idade, tra- 
tuido de alguns animais, 
q i ind • imprevistamente uma 
faisca eletrica caiu sobre o 
galpão, matando o jovem lvo 
Migu '1 e i sr. Doco de tal, 
e produziu lo gra/es ferimen

tos no menino João Miguel.
O raio matou ainda alguns 

animais, verificando-se com 
isto um prejuízo incalculável 
para o Sr. Prezalino Miguel 
de Oliveira, que alem de 
perder dois entes queridos, 
sofreu danos generalizados 
com a destruição do seu gal
pão e varias criações, f

Ponto facultativo nos 
dias de Carnaval

O presidente da Repúbli
ca determinou que seja pon
to facultativo nas repartições 
públicas federais, autarquias 
e pura-estatais nos dias de 
segunda e terça feira de 
Carnaval.

Premido pala 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  custar 
Cr$ 18000.

A Direção

Consagrada vitória do Bra
sil sobre os Estados Jnidos

slo os responsáveis pelos rou 
bos verificados ultimamente 
em nossa cidade.

Segundo 'declarou nos o 
Major Amintas Melo, a poli
cia continuará agindo no sen
tido de coibir a malau ira 
gem, trancafiando individuos 
suspeitos, e mais ainda aque
les sem profissão, que se 
instalam nelos bares.

Preliando ontem a noi
te em Santiago do Chile, 
em mais uma rodada do 
campeonato Mundial de 
bola ao cesto, o Brasil 
conseguiu uma espeta
cular vitoria sobre os 
F.stados Unidos Dor 81 á

Lar em festa
E contia se em fest» desd 

o dia 23 do corrente, o ler 
do nos^o paslicular amigo >r 
Aldo Neves, correto funcio
nário da agrncia local du 
Banco Inco de sua digna es
posa d. Vera Neves da socie- 
d ide local com o nascimento 
do seu íilbo Jusé Canos, o- 
corrido na Maternidade Tere
za R-imos,

Nossos parabéns ao feliz 
casal, com votos de muitas 
felicidades.

Pio Xü foi re- 
aimante um 

Santo
Cidade do Vaticano — O 

Papa João XXIII declarou: 
«O Papa Pio XII foi realmen 
te um santo». O novo Pontí
fice disse a um numeroso gru 
po de peregrinos, que rece
beu em audiência geral, que 
estava certo da santidade de 
Pio XII. Nos círculos do Va
ticano, interpretou-se esta 
declaração do Santo Padre 
como um claro indicio de que 
acolherá com simpatia um 
imediato inicio do processo 
de rigor para a canonização 
de Pio XII.

Menino Nilton 
Juvenal

credencia a disputar o 
ti tu 1 u máximo, uma vez 
que a Russia por ques-

O Papa João XXIII 
convocou os prelados 
catolicos de todo o mun
do para um Concilio E- 
cumênico (Universal) que 
se reunirá no Vaticano 
ainda este ano, afim de 
debater os atuais pro
blemas da humanidade e 
atrair os protestantes e 
outras seitas cristãs ao 
seio da Igreja Católica

Contando com a pre
sença do Sr. João Gou
lart e de a tas autorida
des civis, militares e e- 
clesiasticas, verificou-se 
hoje as 15 horas no Pa- 
lacio Piratini em Porto 
Alegre, a solene transmi
ssão de cargo do Gover
nador do Rio Grande do 
Sul, ao Sr. Leonel Bri

tões políticas desistiu do 
seu confronto com a Chi
na Nacionalista 

Hoje os brasileiros es
tarão se confrontando 
contra o Chile, no match 
decisivo, e que poderá 
marcar a nossa consa
gração, com a conquista 
do campeonato mundial 
de basketball.

Apostólica Romana.
O Santo Padre não a- 

nunciou a data exata do 
Concilio, mas sabe-se 
que estarão presentes 
pelo menos 1.500 cardeais 
Bispos, Chefes de ordens 
religiosas e outros prela
dos, com direito de par
ticipar destes importan
tes congressos da Igreja.

zola do Partido Traba
lhista Brasileiro.

Na ocasião da posse 
falou o Sr. Ildo Meneghet
ti que na ocasião deixa
va a chefia do executivo 
rio grandense, tendo em 
seguida o sr. Leonel Bri- 
zola agradecido com u- 
ma vibrante oração.

A V I S O

O Papa convocou um
Concili *» Ecuménico

Leonel Brizola tomou posse hoje

Aniversariou quinta feir<-. 
ultima dia 29, o menino Nil
ton Juvenal filho do sr. Eus- 
talio Silva e de sua dign.t 
esposa d. Venina Silva.

Ao ensejo do seu natalício 
Nilton Juvenal recepcionou 
a todos os seus amiguinho'- 
que o foram cumprimentar 
com uma mesada de petis 
cos e bebidas.

Nossas felicitações ao pe 
queno aniversariante com 
votos de muitas felicidades,

Extinção dos Escritóri
os Comerciais do Bra

sil ou corte de 50% 
nas despesas

lnforma-se que o presiden
te da República já deu ins
truções ao ministro do Tra 
balho quanto a certos órgãos 
do seu ministério, particu
larmente os Escritórios Co
merciais no exterior. Uma de 
duas soluções será adotada: 
ou o corte de 5'»% nas des
pesas desses escritórios, ou 
o que parece mais viável, a 
extinção de alguns deles, 

Essa extinção abrangeria 
os escritórios comerciais do 
México, Paraguai, França, 
Espanha e Suiça, produzindo 
uma economia anual de 600 
mil dólares.

A Delegacia de Ensino da 5* Região com séde nesta ci
dade, avisa a todos os senhores Inspetores, Diretores, profes
sores e demais funcionários subordinados a ela, que acaba de 
receber o seguinte telegrama da Secretaria da Educação e 
Cultura: «Professor Cesar de Araújo Góss - Delegado Ensino - 
Lajes - Deveis comunicar Inspetores. Diretores, Professores e 
demais funcionários subalternos esta Secretaria que vencimen
tos e gratificações corrente ano serão pagos sem empenhos até 
Junho pt Todo fim mès deverão ser remetida esta Secretaria 
duas cópias folhas pagamento, ficando suspenso pagamento fal 
ta remessa referidas folhas pt Saudações Victor Peluso - Se
cretario Educação e Cultura» pt
Assim tôdas as autoridades escolares deterão remeter as cópias 
das folhas de pagamento a esta Delegacia, que fará remessa 
das mesmas à Secretaria da Educação e Cultura 

Lajes, 28 de Janeiro dc 1959
Cesar de Araújo Góss 
Delegado de Ensino

O ^a raa/ il sste ano será bastante
Como tivemos oportunida

de de noticiar em edição an
terior, o Carnaval este ano 
está fadado a um completo 
fracasso, tanto nas ruas co
mo nos clubes recreativos.

Vários fatores, como a si
tuação atual do custo da v i
da, tem influído para que o 
carnaval de 1959, seja um 
dos mais fracos de tintos 
quantos já se reaüzaram emLajes. .

Os ninho* _ ximo festejo momistico.
irlo  estender somentína*Hría P?r siaal iniciar-se»á a0 Jer somente a.duas'ximo domingo

noites, as apresentações c 
navalescas, e muito • d< 
farão apenas uma noite.

Do modo que se nota 
ambiente em nossa cidad< 
prenuncio que se tem é 
o carnaval tende a desápt 
cer aos poucos, princi] 
mente em nossa cidade, F 
quanto pouco ou quaze n 
se houve comentar do * 
ximo festejo momistico,

______ »A r\r
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