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PTB aceitou apoio dos Partidos do
Não haverá qualquer compromisso político

Governo
A semana que passou foi 

de grande movimentação po
lítica na Capital do Estado 
em face das eleições para a 
Mesa da Assembléia Legisla
tiva. O PTB que desde os 
primeiros dias passou a plei
tear a presidência do Legis
lativo recebeu propostas de 
apoio por porte do Partido 
Social Democrático e dos 
partidos que integram as

bancadas do Governo.
Diversas reuniões foram 

realizadas pelas direções par
tidárias afim de acertarem 
pontos de vistas. O PTB reu
nia-se com a presença de to
dos os membros da Comissão 
Executiva, dos novos depu
tados, e ainda do senador 
Saulo Ramos e deputado Dou- 
tel de Andrade, vindos do Rio 
especialmente para acompa

nhar as gestões.
Após prolongados estudos 

e debates, em reunião reali
zada sexta-feira à noite, por 
maioria de votos, decidiram 
os lideres trabalhistas acei
tar a proposta feita pela UD 
N para compor a Mesa da 
Assembléia.

O entendimento formaliza
do não abrange qualquer ou

tro compromisso além da re
ciprocidade de votação para 
os cargos da Mesa, distribuí
dos a presidência, a primeira 
vice-presídencia e uma su- 
plencia de secretaria ao PTB 
e os demais à UDN.

Caberão ainda ao PTB as 
presidências das Comissões 
de Justiça e de Finanças e 
ainda da Comissão Perma

nente.
O PTB manterá sua inde

pendência, na forma das de
liberações da última Conven
ção, situando-se os seus re
presentantes no Legislativo 
sem qualquer compromisso 
com outras agremiações, já 
que o ajuste com a UDN se 
relaciona sómente com a Me
sa da Assembléia.

Teor do Protocolo Parlamentar
É do seguinte teor o pro

tocolo firmado pelos deputa 
dos para a eleição da Mesa 
da Assembléia: «As bancadas 
do Governo e do Partido 
Trabalhista Brasileiro resol
veram firmar o presente com 
promisso para as eleições 
que se verificarão na As
sembléia Legislativa do Es
tado, a partir de Io de feve
reiro de 1959, comprometen
do-se todos os signatários do 
presente a votar da maneira 
abaixo especificada». Se
guem se após os nomes dos 
candidatos aos diversos car
gos na Mesa e nas Comis 
sões.

As eleições são processa
das em diversas votações. No 
dia da instalação dos traba
lhos numa votação é eleito 
o Presidente, em outra ses
são são eleitos os demais

membros da Mesa. No dia 
imediato é eleita a Comissão 
Permanente, que dirigirá a 
Assembléia durante as férias 
parlamentares. E na primei
ra sessão ordinária são elei
tos os membros das Comis
sões técnicas. Assim, as vo
tações tiveram inicio no do 
mingo e poderão se prolon 
gar até abril quando será 
iniciado o período normal de 
reuniões, ocasião em que se
rão eleitos os membros das 
Comissões Técnicas, quais 
sejam as de Justiça, Finan
ças e outras.

O mencionado protocolo 
não contém qualquer outra 
cláusula e foi assinado por 
todos os deputados que a- 
poiam o Governo e pela ban
cada do PTB, devidamente 
credenciada e autorizada pe
la alta direção partidária.

Braz Alves Presidente da 
Assembléia

A Mesa da Assembléia Le
gislativa para o corrente ano 
ficou assim constituída: 

Presidente - Braz Alves 
(PTB); Io Vice - W a l t e r  
Roussenq (PTB); 2o Vice-

Mario Brusa (UDN); Io Se 
cretário - Eduardo Santos 
Lins (UDN); 2o Secretário - 
Tupi Barreto (UDN); Suplen
tes José Waldomiro Silva 
(UDN); Paulino Burigo (PTB)

Miranda Ramos entregou 
o Governo

O deputado José de Miran
da Ramos, presidente da As
sembléia Legislativa na le 
gislatura anterior, e que ha 
via assumido a chefia do 
Executivo, transmitiu o cargo 
ao governador Heriberto Hul- 
se na sexta-feira última. O 
deputado Miranda Ramos

quando exercia as funções 
de governador foi homena
geado pelo PTB com um jan 
tar realizado no Coqueiros 
Praia Clube. Esta foi a pri
meira vez na história políti
ca do Estado que o traba- 
lhismo esteve no poder.

Eleições em Florianópolis
Ainda este ano serão pro

cessada eleições para esco
lha do futuro Prefeito da Ca
pital do Estado. Com a re
núncia do sr. Osmar Cunha 
completará seu mandato o 
sr Dib Cherem, que chefiará

o Executivo Municipal por 
alguns meses. O PTB deverá 
disputar o pleito com candi
dato próprio, tudo indicando 
que o concorrente seja o Dr. 
Dib Mussi, diretor geral do 
SAMDU em Sta Catarina

ACORDO PTB-PSD EM BRUSQUE

PSD e PTB firmâram um 
acordo no Município de Brus
que, estabelecendo um rodí
zio na presidência da Cama
ra Municipal e recebendo o 
PTB o apoio do PSD para 
seu candidato a Prefeito em

1960. O candidato trabalhista 
deverá ser escolhido entre o 
deputado Braz Alves e o Dr. 
Francisco DaPLigna, verea 
dor eleito e atual presidente 
do Diretório Trabalhista.

M m  N, Caoii Assembleia não será convoca* 
eleiio lidei do PTB da em fevereiro

A nova bancada do Parti
do Trabalhista Brasileiro á 
Assembléia Legislativa esco
lheu, por unanimidade seu 
lider o deputado Evilasio N. 
Caon, representante da Re 
gião Serrana. A escolha do 
novo lider foi ainda ratifica
da unanimemente pela Co 
missão Executiva Regional 
do partido.

Até o momento não exis 
tem sinais de que a Assem
bléia Legislativa venha ser 
convocada extraordinária-

Retornou sábado último da 
Capital do Estado, acom
panhado de sua exma. espo
sa e da esposa do deputado 
Evilasio N. Caon, o sr. José 
Baggio, diretor desta folha.

Srtas. Mirian e

É com justas alegrias, que 
registramos ontem, dia 3, a 
passagem dos aniversários 
natalícios das gentis senho
ritas Mirian e Lilian Hoes- 
chel, diletas filhas do Sr. Wal
ter Henrique Leopoldo Hoes- 
chel e de sua digna consor
te d. Vicentina Hoeschel, da 
alta sociedade lajeana.

As distintas nataliciantes, 
que são dotadas de uma sim
plicidade impar, aliadas as

mente, pelo menos no mês 
de fevereiro. Os trabalhos 
normais do Legislativo terão 
inicio em abril próximo.

O presidente do Diretório lo 
cal do PTB seguirá para 
FioVianópolis afim de parti
cipar das demarches para a 
eleição da Mesa da Assem
bléia Legislativa.

Lilian Hoeschel

suas belezas primaveris, go
zam de grande conceito em 
nossos meios sociais, onde 
se sobressaem como figuras 
principais de nossa elite.

Noticiando este acontec:'-' 
mento, apresentamos as feli 
zes aniversariantes, os no6 
sos votos de um futuro rizo- 
nho repleto de felicidadee, 
juntamente com os seus dile
tos pais e irmãos.
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Eleita a mesa da Camara para o 
exercício de 1959

Como estava previamente 
marcada reuniu-se ontem, pe
la primeira vez no ano tran
sato, a Camara de Vereado
res. Ocupou a presidência 
dos trabalhos, de acordo com 
o regimento interno da Casa, 
o vereador mais idoso, Sr. 
Miguel Baby Sobrinho, elei
to pelo distrito de» Anita Ga- 
ribaldi, tendo convidado para 
secretário o dr. Aron Kipel, 
do Partido Trabalhista Bra
sileiro. Após recolher os di 
plomas dos edis que sé fi
zeram presentes, o presiden
te da Mesa suspendeu a reu
nião por alguns minutos vi
sando a preparação da ei-

ção da mesa da Camara, a 
qual dirigirá os seus destinos 
durante o corrente ano.

Depois de todos os repre
sentantes do povo do muni
cípio terem votado, verificou 
se o seguinte resultado: para 
presidente - Licínio de Cor 
dova; vice presidente Dor- 
valino Furtado; lo secretário 
— Otacilio Granzoto; 2o se 
cretário — Antonio Dorval 
Mac -do.

Dos treze vereadores que 
compareceram a urna seis 
votaram em branco, sendo 
que os outros elegeram a Me
sa da Camara para o decor
rer de 1959.

U n  lio  lt-
n »  Kiftl

Rodeada de alegrias pelos 
seu familiares e pelo seu vas
to circulo de amizades, viu 
transcorrer segunda feira u1- 
tima, a sua efemeride natali 
cia, a distinta senhora d. llu 
za Lemos Kipel, lea i osn 
do Sr. Dr. Aron Kipel, abali 
zado medico aqui radicado <■ 
Vereador do Partido Traba 
lhista Brasileiro.

Aos muitos cumprimentos 
que por certo recebeu na 
quela data, juntamos os nos 
sos apresentando a d. lluza 
Lemos Kipil ós nossos votos 
de muitíssimas felicidades.
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Se Ouvires
Rubens Loureiro

(De Maringá)

Se ouvires mmha voz ua ®adruSad®
Cantando uma ca máo triste e d 
Recorda-te da voz apaixonada 
Que tanto ja cantou na tua vida.

Encosta no leu frito, sossegada,
Com teu esposo feliz a te beijar.
Se éfr perguntar quem canta, amada,
Diz-lhe: é um ébrio de amor, triste a chorar.

Diz-lhe: quem canta é um pobre abandonado,
Canta d" amor. ciúme ou de saudade.
Deixa que ci>nte o desgraçado,
Pois temos nós, no amor felicidaue.

S e c ç ã o  L i t e r a r i a
.aronomandos em cinco escolas recebem

Fazem anos hoje as ^se
guintes pessoas:

O Sr. Alfredo Montenegro, 
socio de A Pérola de Lajes; a 
sra Zenita Sombra, esposa do 
Maj >r José Pinto Sombra, re
sidente no Rio de Janeiro; 
Lauri, filho do sr. Aristides 
ADtunes dos baritos; a sra. 
Edito Paim Costa, esposa do 
sr. Romeu Costa.

No dia 5:
O sr. Aníbal Leal Narcizo, 

comerciante nesta praças a 
sra. Maria Cristma, esposa do 
sr. Merino Malinverni; a srta. 
Maria Helena, filha do sr. Ne
né B-nthien.

No dia 6:
A sra. Sevenna Melia es-

posa do sr. Joaquim Melin 
Filho, do alio comercio desta 
praça; O sr. Tito Varela Ra 
mos, comerciante aqui resi
dente.

A todos os nataliciantes en- 
vimos os nossos parabéns.

Aniversario 
de casamento

Completaram no dia 28 de 
Janeiro p.p., vinte e seis anos 
de uma feliz união conjugal, 
o distinto casal Ari da Coita 
Avila e D. Zulmira Bianchinl 
Avila, da alta sociedade 1h 
jeana, onde desfrutam de gran 
de conceito.

Ao feliz casal, enviamos as 
nossas móis sinceras congra
tulações.

entro Catarinense 
no Paianá

Conforme oficio circular 
que recebemos, foi empossa- 
d.i recentemente a nova dire
toria do Centro Catarinense 
no Paraná, o qual obedecerá 
a seguinte orientação:

Presidente de Honra: Sr. 
Heribcito Hulse, Governador 
de Santa Catarina.

Presidente: Engenheiro Ori- 
val Féres, Vice Presidente: 
Engenheiro Venerit > da Cunha; 
Io Secretario: Moacir Moreto 
Vieira; 2* Secretario: Bacha
rel Rui Eorville; Io ijTesourei- 
ro; Pedro Carvalho Ramos; 
2o Tasoureiro: Dercilio Vieira 
Camargo; Io Orador: Bacharel 
Horacio Cabral, 2o Orador: 
Paulo Henrique Furtado.

Mui cordialmente agrade* 
cornos o oficio recebido, e de
sejamos a novel diretoria do 
centro Catarinense no Para
ná muitas felicidades em sua 
nora gestão.

Em cinco eso las superio
res <e a.ncultura foram cou- 
feridos, durante as solenida
des de formatura dos agrôno
mos de 1958, os Prêmios “E- 
di ões Melhoramertos” ao mais 
destacado Ouno de cada tur
ma. O prêmio consiste em u- 
ma coleção cmpleta e lu- 
xLosam* nte encadernada do6 
livros integrantes da séria “Bi
blioteca Agronômica Melhora
mentos”.

Na F.scrla Nacional de A- 
gronomia, da Universidade 
Rural, do Ministério da Agri
cultura, foi contemplado, em 
festa de 21 de dezembro, o 
estudante Luiz de Gonzaga 
Sampaio do Rego Monteiro. 
Em Lavras (Minas Gerais), o 
premiado foi o «luno José Au
rélio Vilela, da Escola Supe
rior de Agricultura daquela 
cida ie. Em Viçosa, o Prémio 
Melhoramentos foi entregue 
ao j vem Renato M irtms Ma
rinho, da Escola Superior de 
Agricultura da Universidade 
Rural do Estado de Minas Ge
rais .

Em Piracicaba (São Paulo).

0 Prêmio foi conferido ao a- 
gronorrando An>ô io Carlos 
Dias d* Toledo, da E-cola Su
perior de Agricultur “Lu z 
de Queirós”, da UuL ersidade 
de São P'U o, que o recebeu 
•as mão» do Prof. Edgard A. 
Qraner, durante a s leoidade 
de formatura realizada a 8 de 
jan-iro de 1959.

Em Pôrto Alegre, o Prêmio 
Melhoramentos coube ao •- 
gronoma: do Bnedieto Rosai 
Acauan da Escola < e Agrono
mia da Uuiver-i a le do Rio 
Grande do Sul.

60 cruzeiros, saldo no 
cofre da Prefeitura de 

Nova Iguacú
RIO. (Meridional) — Infor

ma-se que em Nova iguaçú, 
no Estado do Rio, o sr. Arru
da Negreiros, qur tomou pos>t 
sábado último, encontrou nos 
cofres da municip lida le ape
nas 60 cruzèiros. Ao assomar 
a porta da prefeitura, depois 
da solenidade 'e tran-mia- 
sã , um popular entregou 
umi vasst u a ao sr. Arruda

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 economal
Comércio l  Momóveis João Büalim í l

Rua Mal. Deodoro 301. 29
Condições especiais de venda com pequena entrada e APENAS

Cr$ 2.300,00 por mês
Neg-ei ros.

SENSACIONAL !
[| Reuna o útil ao agradável, comprando agora sua VIGORELLí
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em suaves prestações e recebendo inteirarnente grátis um lindo I  
= ^ = = = —  corte de tecido BANGU1 -—  |
aproveite a excelente oportunidade que está oferecend j I

F E R N S U Õ E S  t  C I A .
QUINTINO BOCAIUVA 80 „

__ „__ ___ _____________ ____________  5 DE NOVEMBRO 231
5ç^1l 1- II Dóq t .
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Juizo de Direito da Primeira Vara da Comar
ca de Lajes

Falência do Espólio de
W a i w  Fritisc# ik Oliveira

e d i t a l
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 Waidemar Fran
cisco de Oliveira, proferiu a 
seguinte sentença'. «Vistos, etc 
A fls. 81 êste Jui o 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 
nêancia 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 com 
cordatária deixou de efetuar o 
pagamento regular d i presta
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 Waidemar 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 Loj»s 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 do 
pedido de concordata. Nomeio 
o ex-comissário Amléoi 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 Ja.) Clovis Ay
res Gama. Juiz de Direito da 
la. Vara» - Assim, na forma 
do artigo 16 do Decreto-lei n 

j 7.651, de 21.6.45, é 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- 

j paio, Escrivão do Civel, o da
tilografei e subscrevi.

Clovis Ayres Gama 
Juiz de Direito da la Vara

Siga o símbolo de 
valor!
Peças e A cessó
rios «FORD» leg í
timos.

Depois do 
quebra-quebra
BELO HORIZONTE, — 

A Coap determinou o 
congelamento dos preços 
dos ingressos dos cine
mas do interior do Es
tado, tendo em vista os 
acontecimentos de U- 
berlândia.

Dom Hélder Câmara, Arce
bispo Auxiliar do Rio de Ja
neiro, esteve,

em conferência com o 
Ministro Mário Meneghetti, a 
quem expos o plano-piloto 
de reforma agrária, que se
rá levado a efeito pela Igre
ja na Fazenda de Nossa Se
nhora da Conceição de Co
rumbá de Goiás, pertencente 
à Arquidiocese de Goiânia.

Atendendo ao apêlo de 
Dom Hélder, em favor da 
cooperação técnica do Minis
tério, o Sr. Mário Meneghetti 
prometeu constituir, dentro 
de 48 horas, um Grupo de 
Trabalho, integrado de es
pecialistas do Ministério da 
Agricultura, Serviço Social 
Rural e Instituto Nacional de 
Imigração e Colonização. O 
mencionado Grupo verificará 
inicialmente, se as terras ser
virão para a localização de 
favelados. Caso chegue a 
uma solução positiva, estu
dará o total de grupos fami
liares a instalar; distribuição 
das áreas destinadas a habi 
taçõe8 e cultivos; obras in
dispensáveis à mudança e os 
tipos de produção mais in
dicados. Virá, por fim, a fa
se de execução.

O Arcebispo-Auxiliar do 
Rio de Jaueiro, falando à 

reportagem, mani
festou a esperança de que, 
om março vindouro, já co
mecem a transportar-se as 
famílias para Goiás.

GOVERNO EIGREJA 
Depois de salientar o apoio 

e boa-vontade demonstrados 
pelo Ministro da Agricultura 
acentuou Dom Hélder Câma- 
ra:,

É desejo da Igreja, não a- 
penas propagar a sua dou
trina social, mas, igualmente 
dar o exemplo de aplicação 
das suas idéias. Estamos ab
solutamente convictos de que 
iniciamos um movimento que 
terá a maior repercussão na 
vida das nossas populações 
inclusive porque outras ini

ciativas acompanharão êste 
exemplo. Ninguém ignora 
que urge integrar o traba
lhador rural numa vida ver
dadeiramente humana e cris
tã, e precisamos fazê-lo con
cretamente, sem demagogia 
e excessos burocráticos. Não 
comprendemos reforma agrá
ria como a simples doação 
de um pedaço de terra: êsse 
fato deve ser complementa
do pela assistência espiritual 
e moral, que ficará a cargo 
da Igreja, e de assistência 
econômico financeira e téc
nica, de que se incumbirão 
os órgãos governamentais.

Todos têm de empenhar-t e 
nessa mis3ão, que, ou se â 
de todos ou de ninguém - 
concluiu Dom Hélder Càma-
ra.

A s  repartições e o G i r m v a l
O gabinete civil da presidência da República expedi j  

aos ministro de Estado e dirigentes dos órgãos subordinados 
à Presidência da República uma circular comunicando haver 
o presi tente d . Rêpública resolvido que seja observado o 
seguinte expediente na semana de carnaval: dia 7 sábado 
das 9 às 12 horris; aia 9 segunda feira ponto facultativo, sal
vo nas repartições cujo serviço a juízo dos respectivos che
fes seja considerado indiapenaavel; dia 10 terça-feira ponto 

focult iti >; di i U q uarta-feira inicio dr» expediente às I2*hrs.
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Inscrito no R. G. do Sul e S. Catarina
Formado em 1.945, pela Faculdade de Diraito de Porto 
Alegre — Advoga no Civel — Crime — Comércio e Jus
tiça Trabalhista — Inventários — Arrolamentos - Desquites. 
Cobranças sem despesas para o credor. Especialize dos 

em direito Comercial e defesas perante o Juri.

ESCRITÓRIO Hotel Povezani
Rua Marechal Deodoro, 99 — FONE — 233
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J o a l h e r i a  WOLNY
DE

PAULO WOLNY BROER1NG
Cristais porcelanas

nacionais e esiranegiras
Jóias

Relógios
Canelas

G arante
Rua Marechal Deodoro 

n. 23

LAJES — S. Catarina
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Com prazer apresentamos a nova linha VEMAG
D K W  - S C A N IA  V A B IS  - M A S S E Y  H A R R IS  - F E G U R S O N

4a P ágina

Automovel SEDAM Turismo 4 portas

Caminhonetas Perua

Jipe 4 portas
com ou sem capota de aço Peças Genuínas

Assistência e Serviço

Oficina provisóra: ?!££dciu&d)eral <lado d° se«™® 

Instalações em construção: A v ,nidaM a, Floriano

Consultem o novo plano de financiamento
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V E M A G - Pioneira da indústria auto 
mobilistica na America

Latina
Caminhões de 10 e 12 tons.

SCANIA-VABIS

REVENDEDORES AUTORIZADOS:
-  P A R A  - 

Lajes
S. Joaquim

y

Urubicy 
Bom Reitro

Motores ‘Motal’ 
Diesel de 5 -  7 e 

12 H. P.
Í3H M Í I

Tratores

G eral de Péças e M áquinas Ltda
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Secção ESPORTIVA
Direção de SILVEIRA. JUNIOR

0 Palmeiras devolveu ao lajes os 3 á 1
Descnrolou-se domingo a tar

de no Estádio Municipal da 
Ponte Grande, o eacontro a- 
mistoso entre as equipes do 
Lajes F. C e da S. E Palmei
ras, jogo este que veio a en
cerrar-se com a justa vitoria 
do onze esmeraldino por 3 á 1

devolvendo assim ao Lajes o 
escore do primeiro jogo, que 
fora vencido a um mês pelo 
milionário.

O Palmeiras fez por mere
cer este marcador pois a sua 
equipe foi a que melhor se 
movimentou no gramado, o

mesmo não aconteceu com o 
Lajes, que jogou atabalhoada
mente.

Adilsom movimentou o es
core no primeiro tempo para 
o Palmeiras, sendo que no pe
ríodo derradeiro Rui e Guri

completaram o marcador para 
o alvi verde e Martins II ano
tou o tento de honra para o 
Lajes.

As duas equipes jogaram 
assim con-tituidasl Palmeiras. 
Esero Moacir e Wanei; Nino 
Alceu e Fiorisnaldo; Rui, Guri

Rogério, Adilson e Orlando.
Lajes: Martins I Nfereu e 

Pocai; Dadá, Cardeal e Edio; 
Martins II, Wilsinho, Luizinho, 
Jacaré e Chimbica (Ulisses).

Na arbitragem esteve o sr 
Artenis Freitas com uma 
guiar atuação.

re-

Semi goleado o Estrelado desta vez contra o 
Vera Cruz em Bom Hetiro — 5 a 2 o escore
No ultimo domingo, o S C. 

Cruzeiro excursionou á cidade 
de Bom Retiro, onde deu com

m i  i i r r t f o ^ o d õ :
viário tem no
va Diretoriaaos 11 e Negrão aor 23 mar

caram mais trez goal para o 
Vera Cruz, enquanto isto Tio

bate contra o Vera Cruz F.C. Mano descontava para o Cru- 
daquela cidade. zeiro aos 32, encerrando se as-

Não foi feliz o estrelado nes- sim este intermunicipal em 
te jogo, pois viu se baqueado Bom Retiro com o escore de 
por 5 á 2. um escore até cer- 5 para o Vera Cruz e 2 para 
to ponto aberrante, mas veio o Cruzeiro
espelhar realmente o que foi o As duas equipes jogaram 
jogu. assim constituídas: Vera Cruz:

O quadro do Vera Cruz de- Pedrinho. Wilson e Paulinho; 
senvolveu ‘.uma grande atua- Salvio, Neneco e Walmir; Babá 
ção, o suficiente para fazer Saul, Negrão. Mundinho e Ri-
curvar o Cruzeiro pelo escore 
de 5 á 2, o qual foi impotente 
para conter a avalanche de 
gols, devido a sua atuação a- 
biixo da critica, onde apenas 
se salvaram as figuras de 
Cláudio, Nelson e Carlinhos. 
Os demais constituiram se num 
amontoado de jogadores desor
denados.

No onze local apreciamos as 
figuras de Wilson. Neneco, 
Babá e Ridi.

O escore foi aberto por in
termédio de Ridi aos 16, ten
do o mesmo jogador aumenta
do para o Vera Cruz aos 26.

Deco descontou para o Cru
zeiro aos 29, encerrando-se as
sim o escore da 1* fase.

No período derradeiro Mun 
dinho aos 7, o mesmo jogador

di
Cruzeiro: Claudio, Zé e Car 

linhos; Nelson, Lauvir e Ze - 
quínha; Wilsinho (Aires), Juba 
Ozair (Tio Mano), Deco e Di-
co.

Como arbitro funcionou o 
Sr. Dulfe Venancio com uma 
clogiavel atuação.

A renda somou a quantia 
de Cr.$ 9.630,‘K) uma grande 
arrecadação para uma cidade 
com menos de 5 mil habitan
tes.

Em cumprimento ao oficio 
recebido do Grémio Esportivo 
Rodoviário formado por fun
cionários das oficinas do 2.° 
Batalhão Rodoviário, damos a- 
baixo a relação da nova di- 
ret ’ria deste clube, eleita em 
26 de Janeiro pp, e que ficou 
assim constituída:

Presidente de Honra: Tenen
te Roberto Leal de Meirelles 

Presidente: Mariano Pires 
Lopes

Secretario: Wilson Ribeiro
Tesoureiro: João Carlos Leão 

Filho
CoDselho Fiscal: Helmuth 

Heinz Niggemann, Fiorisnaldo 
Freitas e Reny Xavier.

Apresentamos a novel dire
toria do Grémio Esportivo Ro
doviário os nossos voto de 
muitas felicidades e que este 
clube consiga grandes vitorias 
no ano de 1959.

Em virtude dos festejos 
carnavalescos, não haverá 
j"*gos no próximo domingo.

Facil vitória do Arco Iris sobre o 
Arabutã de Capinzal

Tivemos domingo a tarde no < mente vencido pelo Arco íris 
Campo do Ginásio, a realiza- por 3 á U, após estar ganhan- 
ção do encontro amistoso, que do por 2 á 0 no primeiro off 
reuniu os quadros do Arco I time. 
íris desta cidade e do Arabu
tã de Capinzal.

Este jogo, que não apresen 
tou muita emoção, foi facil-

Ivandel 2 e Jango foram os 
construtores do marcador des
ta justa v toria do Arco Irir.

Faça rico o solo pobre
Há celtas coisas que a gen

te deve ouvir bastant“ para 
assim aprender bem. Não faz 
mal, portanto, repetir que ums 
terra pobre, se abandonada, 
pode tornar mais pobre ainda 
o eeu dono. Uma terra pobre, 
porém, não é uma terra par- 
dida. Ela pode ser recupera
da e ficar rica de novo se 
lhe fôr restituída, pela adu- 
bação, aquilo que lhe foi reti
rada pelo uso excessiv».

Muitas são as formaa de a- 
dubação.

Uma delas é a aduba- 
ção vérde, que consiste em 
cultivar determinadas plantas 
e, depois, incorporá-las ao so
lo, ainda imaturas, para enri
quecê-lo principalmente de 
matéria orgânica e de ele
mentos uutritivos. As plantas 
preferidas para essa aduba 
Ção, indicadas também pela

facilidade de cultivo, são as 
leguminosas, devido à capa
cidade quê possuem de reti
rar o nitrogênico (elemento 
nutritivo indispensável ao en
riquecimento do solo) do ar e 
fixá-lo nos nódulos de suas 
raizes.

Vários benefícios podem 
ser obtidos pela adubaçào 
verde: enriquecimento do so
lo. especialmente de nitroge- 
nico; aumento do teor de ma
téria o gânica do solo, tornan 
do-o mais fofo, poroso e facil 
de ser trabalhado: auxilio efi
ciente no combate à erosão.

Em solos muito pobres, a 
adubaçlo verde deve ser 
completada por uma aduba- 
ção miueral fosfo-poíássira. 
Assim o solo se enriquece 
dos três elemzntos nutritivos 
principais: nitrogênico, fósfo
ro e potássio.

liLJUJr

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

comprando T5ENNER
a boa roupa ponto por ponto

A roupa RENNER tem tudo que V. deseja: Belos padrões, talhe mo
derno e a tradicional DURABILIDADE RüNNER.

Casa RENNER * Dispõe, ainda, de variado sortimento de camisas sports, calças sports, calça
dos, chapéus.

ALTA QUALIDADE 
E DISTINÇÃO

RENNER -  veste
Qualidade e distinção

o cavalheiro dos pés à cabeça com o máximo de qualidade e distinção!
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Presidente Jusceliao é o m i r  p é õ Igípq
RIO, (G.) — Chegou dia 

31 a esta capital o pe
troleiro “Presidente Jus- 
celino”, que o atual go- 
vêrno mandou construir 
nos estaleiros holande
ses para a frota nacio
nal de petroleiros. A no
va unidade, que entrou 
na Guanabara dia 31 

teve grande recep
ção, pois a aguardavam

na barra para escoltá-la, 
numerosas embarcações. 
O “Presidente luscelino” 
é o maior petroleiro até 
agora incorporado á 
FNP e o primeiro de uma 
série de super-tanques 
encomendados em obe
diência ao programa de 
expansão da nossa frota 
de petroleiros.

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.

A indústria Brasileira precisa de especia
listas em mecanica

Plano do Governo manda criar tres institutos especializados em 
mecânica para o programa de 1S59

Rio, (Agência Nacional) - A 
indútria brasileira, |dado o 
seu progresso nos último 
três anos, vam necessitan o 
de um grande número de es 
pecialist-ís em Mecânica, não 
só na parte do operariado es
pecializado, como também na 
dos técnicos de alia prepara 
ção, responsáveis pelo plane- 
nejamento de trabalhos em 
linhas racionais e homens 
capazes de introduzir as mo 
dificações necessárias nos di
versos maquinismos utiliz-id« s 
para que o desenvolvimento 
econômico atinja seu alvo o 
mais ceoo possível.

Acompanhado de perto tô- 
da essa série de modificações 
estruturais na indústria, o 
Ministério de Educação e Cul

tura deliberou en’regar à 
Comissão Supervisora do Pla
no dos Institutos (COSUBI) a 
a missão de organizar insti
tutos de pesquisas tecnológi
cas capazes de ajudar a mar
cha para o desenvolvimento 
tão desejado. Assim, a aludi
da entidade programou a ins
talação de três grandes insti
tutos pa a o setor de Mecâni
ca, pa a os quais dedicará a 
dotação de oitenta milhões de 
cruzeiros iniciais.
Em Curitiba e em Be

lo Horizonte
Em declarações prestadas à 

impren-a, o prof. Oliveira Ju
nior, ptesidente da COSUPI, 
disse que já tem seu plano 
relativo e Institutos da Me

cânica devidamente estudado, 
guardando a aprovação das 

autoridades superiores. Os lo
cais que servirão de sede aos 
mesmos já estão selecionados 
Curitib?, que terá dois: um 
de Mecânica Agrícola; e Be
lo Horizonte, que contará 
com um de Mecânica. As in
vestigações cieiitíficós que 
estes novos órgãcs universi
tários propiciarão n Jmdhar s 
de estudantes serão sentdas 
muitos rapidamente, atravep 
de resultados poeitivos no se
tor do aprimoramento de má
quinas e de descoberta de a- 
p relhos e peças capazes ae 
tornarem determidas ativida- 
dea ainda mais racionaliza
das.

p o r g g y e  d e s l i s a  s ô b r e  q u e l l e ?  p i s o  

c o m

iI
dispositivo adaptado na pró

pria base do aparelho, 
aesliza suavemente sôbre 
qualquer piso, a um simples 
toque, facilitando a limpe
za e mudança de tocai.

Í Provido de prático sistema
de freio para (ixá-lo no 
local desejado, SPRINGER 
é agora o mais avançado 
dos refrigeradores nacio- 
■ais. • E, além deste novo 
dispositivo, (com patente 

[. requerida) SPRINGER apre
senta ainda:

T

• 9,5 pés cúbicos 
• Interior em cOr aiut lago 
• porta oproveltável 
• novo lèclto de engato suave 
• S anos de garantlo 
• preço bem mols em conta

II

1
I

Industria TeXtil em Santa 
- —  Catarina — —

No útimo Censo, o Estado 
de Santa Catarina aparecia 
em oitavo lugar no pais 
quanto ao valor da produção 
industrial, então de 2,6 bilhões 
üe cruzeiros. Os três grupos 
mais importantes eram os 
das indústrias de produtos a 
limentares (1.685 estabeleci
mentos e produção da ordem 
de 785 milhões de cruzeiros) 
indústria da madeira

(1547 estabe
lecimentos e produção da 
ordem de 485 milhões de 
cruzeiros) e da indústria têx
til (77 estabelecimentos e 
produção da ordem de 405 
milhões de cruzeiros). Ainda 
quadto ao valor da produção 
a industria têxtil catarinense 
colocava-se em sétimo lugar 
to Brasil, manufaturando pou- 
o mais de 2% do total na

cional.
Dados mais recentes colhi 

(i is pelo IBGE e relativos ao 
.mo de 1953 indicavam a e 
xistência, em Santa Catarina, 
i.e 1( 6 estabelecimentos têx- 
tcis, com a média mensal de 
10.182 operários e uma pro
dução Je 965 milhões de cru 
zeiro8. A quase totolidade

dêsses estabelecimentos (97) 
utilizavam cinco pessoas ou 
mais; distribuiam-se por di
versos municípios, dentre os 
quais se destacavam Blume
nau (20 estabelecimentos têx
teis, 3.813 operários, produ
ção de 414 milhões de cru
zeiros em 1953), Brusque (21 
estabelecimentos, 2 171 ope 
rários, 286 milhões de cru
zeiros) e Joinville (20 esta
belecimentos, 1.718 operários, 
145 milhões de cruzeiros).

O município de Blumenau 
já foi objeto de monogrofia 
do Conselho Nacional de Es
tatística e na mesma coleção 
acaba de ser lançada a re
ferente a Brusque. De acor
do com êsse trabalho, o mu
nicípio de Brusque apresen
ta cêrca de 30% do valor da 
produção têxtil do Estado, 
sendo essa Indústria, no mes
mo tempo, a principal base 
econômica da comuna. Brus 
que é uma cidade de pouco 
mais de 10 mil habitantes; 
em 195D, o município tinha 
32.351 habitantes. Nela foi 
instalada a primeira fiação 
de algodão de Santa Catari
na, fato que se deu em 19 )8

Corte no orçamento da República
RIO, — O presiden- 

;e da República introduziu 
um corte de 35 bilhões no 
orçamento da República, dan- 
io assim cumprimento a seu 
plano de economia, Por êste 
plano, caberá ao Ministério

da Fazenda distribuir em 
quantias mensais as verbas 
dastinadas a cada um dos 
demais Ministérios. Só nas 
pastas militares, haverá uma 
economia de 5 bilhões e 50 J 
milhões de cruzeiros.

C am panha co n tra  o analfabetism o
DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA

A  E L E T R O L A N D I A
Rua Coronél Córdova b/h LAJES Santa Catarina

RIO'— O Departamen
tos Nacional de tüduca- 
ção está convocando os 
voluntários para a cru
zada brasileira contra o 
analfabetismo. Brevemen

te êsse depártamento de
verá distribuir material, 
didático para o progra
ma de erradicação do 
analfabetismo.
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A Industria nacional está
 ̂ d  ci  ̂ci 0

Primeiro Ônibus MERCEDES BENZ. de fabricação 80 por cento Brasileira', trafegou em nossa
r-luV.o I passeio, oferecendo todo

primeiros da série e fabrica- A lm o ço  n o  y i u o e  conforto e segurança de via- 
dos atualmente em média de C o n c o rd ía  gem seja em que circunstan-
6 por dia. Nesse mister, pa- _ __. , do leias forem. Nessa marca rit-

designado "

“Rápido nas subidas, segu
ro nas curvas" é o que pode 
dizer do novo ônibus Merce 
des Benz que leva na fren
te a estrela simples mas sig
nificativa de qualidade em 
cada vez maior quantidade. 
Descrever as características 
deste ônibus, lançado há pou
co no mercado brasileiro e 
de fabricação 80 por cento 
nacional, seria um pouco 
snspeito, dada a nossa con
dição de beneficiários de 
uma obra prima como essa 
que muito virá beneficiar a 
nossa economia interna. Bas
ta dizer que o novo Merce
des fabricado em São Ber
nardo de Campo, Estado de 
São Paulo, é tão manejável 
como um carro de passeio, 
de tão rápido e fácil manejo | 
que seria capaz de ensinar 
qualquer leigo a dirigir, por 
mais “cabeça dura’’ que fos
se.

Características de 
veículos

A construção de um ônibus 
tão rápido e de facil manejo 
como um automóvel foi con
seguida com o novo tipo. 
0-321-H, linha Mercedes Benz 
Neste verdadeiro automóvel- 
coletivo, com motor trazeiro,

foi empregado pela primeira 
vez o sistema de construção 
integral Mercedes Benz - o 
que equivale a dizer pela 
estrela triangular dos produ
tos no genero de fama cem 
por cento mundial A estru
tura inferior rígida e resis 
tente contra torções é ligada 
à carroceria, formando uma 
unidade estável. Pêso redu
zido e grande aproveitamen 
to da carroceria fazem do 
tipo 0-321 H um veículo alta
mente vantajoso para as em
presas de transportes coleti
vos. Para o passageiro, esse 
ônibus de linhas elegantes 
proporciona o máximo con
forto e a rapidez de um car
ro de passeio em viagens 
realmente repousantes.
Produto nacional tem 

de ser conhecido
Compreendendo que todos 

os brasileiros devem conhe 
cer um produto que é oiten
ta por cento seu, com gran
des economias de divisas pa
ra o país, os diretores da 
Mercedes Benz do Brasil S/A 
resolveram fazer uma excur
são por toda esta terra de 
Santa Cruz, empregando pa
ra esse fim os moderníssimos 
ônibus Mercedes Benz, os

ra a zona sul foi 
um desses moderníssimos o 
nibus, sob o comando dos 
snr. Franz Roosen, gerente 
de vendas da Mercedes Benz 
do Brasil S/A e Johan Bro
der, inspetor regional da 
mesma firma, acompanhados 
de suas exmas. esposas.
Mercantil Delia Rocca, 
Broering, uma firma 

que sabe servir
Sob a direção do sr. Pe

dro Delia Rocca, diretor pre-

Por especial KentíleM do cm s^  apradável comoda e
sr. Curt Schroedei ’ , Ronz altamente produtiva o refe-sionário da Mercedes Ben alW che ,̂ou Lajeg
em Rio do Sul, as caravanas 
de Lajes e do ônibus tipo 
O-321-H-além de grande nu
mero de convidados - foram 
condignamente recepcionados 
no tradicional Clube Concór
dia, quando fez uso da pala
vra o sr. Franz Roosen, ge 
rente de vendas da Mercedes 
Benz do Brasil. Após o ága
pe, que decorreu em meio a 
maior alegria de cordialida
de, a caravana regressou a

sidente, e Mario Vargas, di- Lajes, confortalmente insta-

CORREIO UGEANO
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O Clube 14 de junho em combinação com o Clube de 
Ferias Mogambo homenagearão o reinado de “ Momo ” de 
1959.

Os bailes estão programados para os dias 7 8-9-10. 
Assim distribuidos:

Dia 7 — Sábado às 22 horas horas Abertura dos Festejos 
Carnavalescos e homenagem à rainha e Princesa 
do Clube 14 de Junho.

Dia 8 — " à s  22 horas continuação dos Festejos com Ho- 
, menagem à Rainha e princesas do clube de Fe

rias Mogambo.
Dia 9 — Segunda feira às 22 horas — Baile

Dia 10 — Terça feira às 22 horas continuidade aos 
festejos com as ultimas homenagens ao Reinado 
de “Momo”.

Nota: Os ingressos aos Associados serão entregues di- 
àriamente na secretaria do clube 14 de Junho.

Os Ingressos para as pessoas estranhas ao quadro So 
ciai serão fornecidos até às 18 horas do dia 7 (sábado)

Observação: Sómente terão acesso aos bailes senhori
tas Filhas de sócios ou dependentes, sendo que neste sen
tido será nomeado uma comissão para impedir a entrada 
de moças e Moços alheios ao quadro Social.

As mesas estarão à venda a partir de quinta feira na 
secretaria do Clube ou com a Diretoria do Clube de Ferias 
Mogambo.

É terminantemente proibido cheirar lança perfume nos 
bailes).

retor-gerente, a Mercantil 
Delia Rocca Broering S/A 
tem desempenhado papel de 
relevada importância em nos
so mundo comercial, propul
sionando assim com sua ele
vada parcela o progresso de 
Lajes. Concessionária da 
Mercedes Benz em toda a 
região serrana, Mercantil 
Delia Rocca Broering S/A 
não tem medido sacrifícios 

nem poupado esforços no 
sentido de que a firma re
presentada se eleve cada 
vez mais no conceito dos 
que ainda ignoram os bene
fícios que a mesma tem tra
zido à nossa pátria. Desta 
maneira, sabedora de que o 
ônibus de passageiros quasi 
cem por cento de fabricação 
nacional se dirigia para nos
sa cidade, formulou diversos 
convites para esperá-lo na 
vizinha cidade de Rio do 
Sul e, assim, cada um com
provar pessoalmente as qua
lidades desse veiculo exce
pcional.
A Caravana de Lajes

Composta dos srs. Pedro 
Delia Roccajdiretor-presiden- 
te de Mercantil Delia Rocca 
Broering S/A, tenente José 
Francisco da Cunha, repre
sentante do comando do 2o 
Batalhão Rodoviário, Martim 
Picolli, diretor proprietário 
do Expresso Lages de Trans
portes Ltda., Waldevino Vi 
eira de Souza, diretor pro 
príetário da Empreza Auto 
Viação Rex Ltda., Iracildo

Clube 14 de Junho
As Diretorias 

Clube de Ferias Mogambo

lada no referido ônibus que 
está sendo alvo dos mais e- 
logioso8 comentários.

Um regresso feliz
Rodando suavemente, raes 

mo nos trechos 
mes da estrada 
do Sul nos conduz a Lajes, 
o moderno e novíssimo ôni
bus da Mercedes encantou 
plenamente a todos que nele 
viajaram pela primeira vez.

as 19 horas, apus diversas 
paradas nos lugares mais in 
teressantes e pitorescos do 
percurso.

Jantar no G rande Ho* 
tel Lcjes

Como ponto final da pro
gramação do dia 2 próximo 
findo, foi oferecido pela con
cessionária da Mercedes Benz. 
em Lajes, firma Mercantil 
Delia Roca Broering Ltda. 
um lauto jantar no restau 
rante do Gfande Hotel Lajes, 
que contou cora elementos 
de projeção no nosso mundo 
social e comercial, inclusive 

mais ingre-lde outras classes de alto re- 
que de Rio levo. Após o ágape, foram 

rodados filmes interessantís
simos a respeito da fabrica
ção dos carros marca Mer
cedes Benz, seleção rigorosa 
critério e máximo cuidado

Harmonioso nas curvas, pron- empregado para que os mes-
to a desenvolver grande ve 
locidade em qualquer terre
no, o ônibus tipo 0-321-H de
monstrou que é mesmo ma
nejável como um carro de

mos mantenham sempre a 
mesma preferencia nos se 
tenta e poucos países do 
mundo em que são fabrica- 
cados.

Fato inedifo na Aviação 
Brasileira

A morte ao que parece, es
teve de ferias e nada quiz com 
alguns aviadores brasileiros, 
na semana que pa&sou. No es
paço de poucos dias, trez avi 
ões tiveram que realizar espe 
taculares aterrisagens forçadas 
Porem, nos trez casos, os pilo
tos conseguiram sair se mara 
vilhosamente, sem sofrer 
mínimo arranhão.

um

O primeiro caso, verificou-se 
com um pequeno avião militar, 
que procedia de São Paulo 
com destino ao Rio de Janeiro 
e Que por uma imperfeição no 

Almeida, Francisco Buzzato,' m°tor’ teve Que aterrizar for- 
da Estação Rodoviária e jor-. eadamente na rodovia entre as 
nalistas Névio Fernandes, re- duas c,dades- 
dator-chefe deste bi semaná
rio, Estevam Borges, envia
do especial da Radio 
de Lajes, Gerson Bosco dos 
Santos, representante da Ra
dio Diário da Manhã e repor 
ter fotográfico Orlando, do 
Foto Lider, foi organizada u- 
ma caravana que partiu des | 
ta cidade as 7 horas da ma
nhã, em ônibus especial, ten
do chegado em Rio do Sul 
poucos minutos antes do me
io dia. Recepcionada pelo sr 
Mario Vargas, que se encon
trava naquela cidade especi 
almente para esse fins acompa 
nhado dos srs. Franz Rosen, 
Johen Broder e exmas. famí
lias, a caravana de Lajes di
rigiu-se em seguida para a 
visita ao moderníssimo, con
fortável e super-luruoso ôni
bus Mercedes Benz, de fa- 
cricação 8ü por cento nacio
nal .

Posteriormente, o mesmo ca- 
so ocorreu com um outro avião 

i luüe que voava sobre os suburbios

do Rio. Surprendido com 
uma pane no motor o aparelho 
teve que descer em um campo 
de futehol. A aterrizagem deu- 
se com tal precisão que o pi
loto passou o avião por den
tro de um dos arcos, sem si 
quer tocar nos postes internos.

O ultimo caso verificou se 
domingo a tarde, também no 
Rio de Janeiro Um pequeno 
aparelho ficou sem combustí
vel em pleno vôo e começou 
a pe der altura M.is também 
tão hábil c feliz foi o seu pi
loto, que conseguiu aterrizar 

na pista de grama do 
Jockei Clube Br .isileiro. O fei
to constituiu-se num espetácu
lo extra, gratuiio, vctdadeiio 
brinde a milhare* de pessoas 
que assistiram ás corridas do
mingueiras.

Na próxima edição daremos na ínie 

gra o discurso pronunciado pelo Deputa

do Evilasio Nery Caon. üder da bancada 

do PTB na Assembleia Legislativa de nos

so Estado, discurso esse que deíine a po

siçao do PTB catarinense na política es 
tadual-
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