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Ferrari em Lajes dia 26
Procedente do Rio Grande do Sul 

chegara a nossa cidade no próximo día 
do corrente o deputado federal Fer

nando Ferrari. O lider do PTB na Ca- 
mara Federal aceitou convite dos traba
lhistas locais para aqui proferir uma 
conferencia sobre nacionalismo e proble 
mas nacionais.

A chegada do deputado Ferrari está

prevista para às 6 horas da tarde, de 
vendo pernoitar em Lajes. O programa 
da permanência do conhecido homem 
público em nossa cidade está assim or
ganizado: Recepção à entrada da cida
de, jantar às 19,30 horas, conferencia ás 
20,30 horas, após audiências públicas; is
to no dia 26; e na manhã de 27 visitas 
a serviços públicos, especialmente ao Se

gundo Batalhão Rodoviário, e despedida 
ainda pela manhã.

O deputado Fernando Ferrari far- 
se-á acompanhar de sua esposa e de al
guns amigos, e de Lajes seguirá para 
Florianopolis, via Bom Retiro, na Capi
tal do Estado o lider petebista realizará 
outra conferencia na noite de 27.
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Parlo T r a l l l t t  Brasileiro
Eleição do novo Diretoiio

Por este meio convocamos os trabalhistas filiados ao 
Diretório Municipal de Lajes para se reunirem, no próxi
mo dia 22 do corrente mes, às 10 horas, na séde partidá
ria, à Praça João Costa, 42, Io andar, para elegerem o no
vo Diretório Municipal e o Conselho Fiscal.

José Baggio - Presidente 
Evilasio N. Caon - Secretário Geral

R o n d a  P o l i c i a l
Operário parece tra
gicam ente em um 
desmoronamento

Grave acidente ocorreu 
ontem aproximadamente as 
8 horas da manhã, quando 
perdeu a vida o operário 
Henrique Barbosa, de cor 
preta e com 30 anos de ida
de. Segundo detalhes forne
cidos a nossa reportagem, o 
inditoso operário trabalhava 
numa pedreira da firma Ro
sa Marcon, na localidade de 
Bominada Ladeado, quando 
em dado momento a mesma 
desmoronou, quasi soterran
do-o. Apesar dos seus cole
gas de serviço correrem em 
seu socorro, Henrique g a r 
bosa veio a falecer no mes
mo instante, não resistindo a 
gravidade dos ferimentos re
cebidos.

Incêndio destrói par
cialmente uma olaria

Violento incêndio verifi
cou-se numa olaria situada 
em Tributos, distrito de Cor
reia *Jinto e de propriedade 
do sr. Alfredo Rudorff. Con
forme dados colhidos pela

nossa reportagem, o sinistro 
teve origem no local onde 
estavam instalados o motor 
e as máquinas, tendo se de
senvolvido rapidamente. Ape
sar dos esforços empregados, 
apenas 30 por cento dos bar
racões e do material foi sal
vo, o que ocasionou um pre
juízo avaliado em aproxima
damente 3 milhões de cru
zeiros.

Cumpre ressaltar, aqui, a 
elogiosa atitude dos bombei
ros do 2> Batalhão Rodoviá
rio que, após sua chegada 
ao local, deram tenaz com
bate as chamas, evitando as
sim que os prejuízos fossem 
totais.

Tentativa de roubo do 
automovel do 

Comissário
Muito amavelmente foi re

colhido a Delegacia Regio 
nal de Policia (na parte de 
baixo), o indivíduo Cândido 
Rodrigues, residente nesta 
cidade, e que por cúmulo da 
distração tentou se apoderar 
do carro Hudson, ano 47, de 
propriedade do comissário 
de Policia Hercilio Cervi.

Rio Caveiras iaz mais 
uma vitima

Quando pescava no Rio 
Caveiras, próximo ao aero
porto municipal, desapareceu 
repentinamente o jovem Cus
tódio de Oliveira, com 19 
anos de idade, e residente 
nesta cidade. Após o ocorri
do, seus familiares e pes
soas conhecidas empreende
ram rigorosa busca no senti
do de localizá ío, vivo ou 
morto. Quarta feira a tar- 
dezinha, entretanto, o corpo 
do inditoso jovem foi encon
trado nas águas desse trai
çoeiro rio, tendo perecido a- 
fogado. Assim mais uma vi
tima faz o rio Caveiras, nes
te ano de 1959, que mal co
meçou.

Brincadeira de mau 
gosto resulta em  

cadeia
Foi preso na segunda fei

ra de carnaval, no Clube Re
creativo Juvenil, Alfredo 
Fernandes, filho de Alfredo 
José Fernandes que estava 
usando uma bisnaga de car-

Associação Comercial de Lajes 
Convocação

Convidamos os senhores associados, e ao Comércio em geral, pa
ra reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se, ás 10 
horas, do dia 15 do corrente mês, na Sede Social, à rua Presidente 
Nereu Ramos (Edifício Ribas t  andar) com a seguinte

Ordem do dia
lo) — Apresentar à Câmara de Vereadores de Lajes, sugestão so

bre o Projeto de Lei, que se acha em tramitação naquela 
Casa, com referência ao novo Horário do Comercio;

2ol — Discutir assuntos de ordem fiscal;
3o) — Outros assuntos de real importância da classe.

Lajes, 13 de fevereiro de 51959.
Ernani Rosa 

Presidente

O Papa Joio XXIII decla
rou que necessitará de pelo 
menos dois anos dc prepara
ção antes que possa ser con
vocado um Conrelbo Ecumê
nico, para estudar a forma de 
devolver ao seio da Igreja 
Católica os ortodoxos e os

protestantes.
Isto nos faz conjeturas, de 

que o Çon6elho que seria a 
reunião de todos os bispos 
catolicos de todo o mundo, 
será realizado em fins de 
1980 ou mais provavelmente 
em 1961

naval cheia de ácido de ba
teria. O referido indivíduo, 
com sua brincadeira de mau 
gosto causou grandes e inú
meros prejuízos, tanto mate

rial como fisicamente, uma 
vez que atingiu diversas 
senhoritas, algumas delas so
frendo graves queimaduras 
disseminadas pelo corpo.

Hoje, sabado às 4 e 8,15 horas o Amanhã, domingo às 16, 19 e 21,15 horas
Marajoara vai apresentar a espetacular produção

da Columbia

“  M I ^ A f l  S U I C I D A  ”

O Marajoara tem orgulho da apresentar a sober 
ba produção da Metro

S a n n u e  « s o b r e  a  T  e r r aI V l I O O t t U  O U i ü l U n

com: Leif Lorsen e desenas da harois da última
guerra!!!

Um Filme Real! Autentico!

Km/ d  I I U U V /  O v / U I  v  U  1 v l  1 U

com: Rock Hudson e Dana Winters

: F i m *  na Birita sobre a proleção mililar! !
Aguardem o filme do Carnaval deste ano _____ ___ _ _ _ _ _ _  ,

"QUEM ROUBOU MEU SAMBA"
I
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L i t e r a r i aecçao
Atividades das Edições Melhoramentos em 1958

Foi das mais intensas a ati 
vidade desenvolvida em 1958 
pelas Edições Melhoramentos, 
quer quanto à apresentação[de 
novidades, quer quanto a re
edições.

Ao inicio do ano, a editora 
lançava, uo setor de obras li
terárias, o romance “Rapsódia 
Húngara", de Zsolt Harsanyi, 
e incluia “O Ateneu", de Raul 
Pompéia, entre suas obras de 
série Ficção Nacional.

Em março apresentava “A 
Pequena História da Arte”, da 
autoria de P. M. Bardi.

Em abril »urgia, como uma 
capa plástica colorida, a 9a e- 
dição do “Cardápio Nacional", 
obra classica para o lar, redi
gida por C, Marcondes de Mel
lo Dias.

Em seguida era apresenta-

do o “Vacabulario Técnico", 
com 1.028 paginas* e magnifi- 
camente encadernado, conten
do os mais recentes termos es
pecíficos da indústria automo
bilística inglesa, francesa e a- 
lemã, com seus equivalentes 
em lingua portuguesa, adotan
do se. porém expressões típi
cas brasileiras. Este dicionário 
é da autoria de Francisco J. 
Buecken.

Em junho, as livrarias rece
biam a “História Diplomática 
do Brasil”, de Helio Vianna, e 
o livro “E Eles Verão a Deus. 
escrito por Kurt Pahlen em 
tôrno da vida do Aleijadinho.

Em agôsto, quatro Outras o- 
bras eram lançadas pelas Edi
ções Melhoramentos: “Fazenda 
Malabar” de Louis Bromfield; 
“O Milagre • de Lourdes”, de

Ruth Cranston; “Minha 'Famí
lia é Formidável”, de Kathryn 
Forbes, a “História Universal 
da Música”, de Kurt Pahlen, 
“Tupari”, de Franz Caspar, e 
‘ Nos Sertões do Rio Paraná", 
de Alcides Laffranchi.

O best-seller do ano foi o li
vro “E a Biblia Tinha Razã 
de Werner Keller, lançado em 
setembro. Volume com 368 pá
ginas, com numerosas ilustra
ções e mapas, esgotou-se em 
quinze dias a primeira edição 
seguindo-se imediatamente no
va tiragem. Ao encerrar-se o 
ano, esta obra atingia a ter
ceira edição.

Ainda em setembro, o escri
tor Francisco Martins assistia 
ao lançamento do livro "O Bu- 
gre-do-Chapéu-de-Anta”, déci
mo volume da coleção Taqua-

porq^e deslisc sôbre qucslqver piso

com

dispositivo adap tado na p ró 
pria base do aparelho, 
aesliza suavemente sôbre 
qualquer piso, a um simples 
toque, fac ilitando o lim pe
za e m udanta de local. 
Provido de prá tico sistema 
de fre io  para fixá-lo  no 
local desejado, SPRINGErt 
é agora o mais avançado 
dos re frigeradores nacio
nais. - E, c lém  deste novo 
dispositivo, (com patente 
requerida) SPRINOER ap re 
senta a inda:

•  9,5 pés cúbicos
•  Interior em côr azul lago 
e porta aproveitável
e novo fècho de engato suave 
e S anos de garantia
•  PfvÇo t>*m mais em conta

DISTRIBUTOR NESTA PRAÇA

A E L E T R O L A N D I A
Rua Coronél Córdova s/n — LAIES -  Santa Catarina

ra-Póca. .
Duas destacadas apresen 

ções assinalaram outubro: u™ 
romance. “O Amor Acima de 
Tudo", de Peai Huck. e a ex 
celente “Enciclopédia Média do 
Lar”, redigida, em cinco volu
mes, por uma equipe de cien
tistas, clínicos e higienistas. 
Em novembro: “Albert Schwei- 
tzer Uma Vida Exemplar , tra
ços biográficos escritos por Má
rio Waissmann.

Em dezembro ficou comple- 
tadi a 'História dos Estados 
Unidos da América”, da auto
ria de Morison e Commager, 
magnificamente apresentada em 
três volumes. No mesmo mês. 
surgiu um trabalho de Gusta
vo Barroso intitulado “ Nos 
Bastidores da História do Bra
sil ”.

As atividades das Edições 
Melhoramentos, no entanto es
tenderam-se a) outros setores. 
Entre as numerosas coleções 
de livros para crianças, surgi
ram 100 obras diversas, entre 
novidades e reedições. A série 
“Biblioteca Infantil” alcançou 
o centesimo volume.

As reedições foram múltiplas: 
ressurgiram'volumes das f i
bras Completas de Shakespea- 
re (tradução do académico 
Carlos Alberto Nunes e José 
de Alencar.

Conan Doyle, com Sherlock 
Holmes, constituiu permanente 
sucesso. As Edições Melhora 
mentos completaram a coleção 
de livros do famoso escritor, 
com a série Ficção Histórica 
e Contos e Novelas. São ao to
do vinte e seis volumes.

“Deuses, Túmulos e Sábios", 
moderno romance da Arqueo
logia, alcançou a sétima edi
ção, durante o ano passado.

No setor Pedagogia inicia
ram as Edições Melhoramentos

a apresentação das Obra. 
Completas de Fernando de a5 
Zevedo, com “A Cultura Bra. 
sileira". em três volumes, 
Educação e seus Problemas 
•Novos Caminhos e Novos 
Fins", “Princípios de Sociolo. 
gia”, “A Educação Entre Dois 
Mundos” e “Sociologia Educa
cional.

As obras do Visconde de 
Taunay também “estão senda 
reeditadas pelas [Edições Me
lhoramentos que após a divul- 
vagação daS “Memórias, lan
çaram em novembro, o “Diá
rio do Exército".

Na “Biblioteca Agronômica 
Melhoramentos” foi incluído o 
presente trabalho “Criação 
de Ovinos’ , da autoria do zo- 
otecnista Geraldo Nunes Viei
ra, e reeditados os livros “A- 
nimais da Fazenda Brasileira1', 
“Arboricultura Frutifera” e “A 
Oficina na Fazenda". A série 
“ABC do lavrador Prático' foi 
enriquecida com dezesseis títu
los. dos quais três foram de 
obras novas,

E isto sem mencionar o se
tor de obras didaticas, em que 
as Edições Melhoramentos 
mantêm valiosos| livros para 
escolas primárias ginásios, co
légios além do material com
plementar do [ ensino, consis
tente de mapas quadros e cer
tames educativos.

A característica peculiar das 
Edições Melhoramentos é o a- 
cabamento gráfico dos volumes 
A par da excelência do conteú
do das obras, ainda se distin
gue a editora pelo apuro com 
que apresenta e reveste Seus 
livros. A coleção Alencar, por 
exemplo, sem perda do aspecto 
popular, passou a ostentar [lin
das capas coloridas, com moti
vos nas figuras e enredos do 
grande escritor brasileiro.

P e n s ã o  = -
S o l d a t é l l i

Cosinha de l.a Ordem — Quartos de ta 
qualidade Higiene comprovada

Qllrço Ponto de Refeioàn
Igreja Sam^Cru?)0 d<r ^‘iva (Próximo a ^ruz) — Lajes - S. Catarina

Inventário da misé
tôda a América Latina* invent^rio da miséria se 
ração Pan-Americana ’ COmo *abalhoTrlEmim  
memore808 ' ^ ‘̂ e n sá v e ^ à T , 8eguida serem 

~  declar a ^0ntra 0 sub- 
mi.é d„s , " 1C0 Sch“ M‘- «Pre “e o C r J X “  ;
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Duzentos milhões de cruzeiros para reno
var escolas de engenharia

Vinte e unidades terào mais aparelhos para pesquisas — Au
mento ao total de vagas nas primeiras séries

Rio, (Agência Nacional) - As 
vinte e sete Escolas de Eà- 
genharia em funcionamento 
emjodo o território nacional 
serão beneficiadas com um i 
dotação d« duzentos milhões 
de cruzeiros, consignada no 
orçamento da União para a 
Comissão Supervisora do Pla
no dos Institutos (COSUPl) 
do Mioisténo da Educação e 
Cultura. Para estudar a real 
situação em que se encon
tram todas as unidades que 
deverão receber auxílios, o 
prof. Ernesto ,Luis de Olivei
ra Juoior, presidente da CO- 
SUPI, realizou uma viagem 
por todo o país, examinando 
as dificuldades isoladamente 
« quais os elementos capa 
zes de dar-lhes maior rendi
mento dentro do programa 
governamental de oferecer 
ao pais um maior número de 
engenheiros.

Diversas uuidadei sediadas 
em cidades do interior dos 
Esta los, como o caso do Ins
tituto de Eletrotécnica de I- 
tajubá (Minas Cierais), apre-

sentam um esforço no senti
do de formar engenheiros al
tamente especiasados. A CO
SUPl nada mais fará de que 
incentivá-los ao dar-lhes ver
bas para renovar sua ap^re- 
lgauem de pesquisa cientifi
ca e colocar os mestres a 
• lunos de cátedras fundamen
tais em regime de trabalho 
por tampo integral. A última 
Escola visitada pelo presiden
te da COSUPl foi a Politéc
nica de Juiz da Pora.

Triplicar o número de 
engenheiros

Para que as metas visadas 
pelo atual Govêrno possam 
ajingir seus alvos, no campo 
da educação dentro dos limi
tes da meta trinta, a COSUPl, 
tem em mente, ao fornecer 
recursos às 27 Escolas de En
genharia, ctpacitá-las para 
formar o triplo de profissio
nais nos próximos anos, bá
sicas do desenvolvimento e- 
conômico. Assim, com a do
tação global de duzentos mi-

lihões da cruzeiro*, a COSU
Pl deverá propiciar as alu li
das Escolas meios para reno
var seus laboratórios de Físi
ca, Qcimica e Geologia, além 
de melhorar na bibliografia 
técnica e instalação de novas 
salas para experiência e in
vestigações do setor tecnoló- 
gi-o. Dentro de mais alguns 
dias, a Comissão Superviso
ra do Plano dos Institutos 
completará a plano relacio
nado a êste assunto subme
tendo ás autoridades para a 
aprovação final e sua entra
da em execução - concluiu o 
prof. Oliveira Junior.’

Siga o símbolo de 
valor!
Peças e A cessó
rios «FORD»» leg í
timos.
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Novo advogado em Lajes
D l  O Ü S  DD A Cl  E  L  D E I E N 9T

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

em direito Comercial e defesas perante o Juri.

ESCRITÓRIO Hotel Provezani
Rua Marechal Deodoro, 99 — FONE — 233
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Só poderá ser conlre B « i  p m  
—  i i  a v is h  —

As estruturas metálicas que se erguem as 
pistas de esíalto que se estendem são uma 

afirmação de sua vitalidade
Rio. (Agência Nacional) — 

O representante-residente do 
Ministério da Educação e Cul
tura em Brasília no relatório 
que enviou ao titular da pas
ta analisando problemas edu
cacionais da nova capital, te
ve ocasião de fazer 8S se
guintes considerações no tó
pico intitulado “B asília, uma 
realidade’’.

"Só poderá ser contra Bra
sília quaru ainda não a visi
tou. É impressionante ver-se 
uma capital brotar do solo, 
em um planalto situado no 
coração virgem do Brasil. As 
estruturas metálicas que se 
erguem, as pistas de asMto 
que se estendem a multidão 
que formiga em tôrnu de ci- 
c ópicas construções, o tra
balho incessante, dia e noite, 
tudo traduz um dinamismo 
que evidencia a falsidade da 
asseração de que o “brasilei
ro é .ndolente’'. E verdade 
que paralelamente à cidade 
que cresce, agravam-se tam
bém seus múltipolos proble
mas. entre es quais • de e- 
ducação e cultura se situa co
mo um dos importantes, Bra
sília cresce, em média, cem 
habitantes por dia que proce
dem daS mais diferentes rigi- 
ões do país e alí se amalga
mam para constituir uma po
pulação heterogênea, estima
da em mais de 45 mil habi
tantes’’.

Planejamento pedagó
gico em duas fases

No capitulo denominado 
“Planejamento Pedagógico c 
Cultural de Brasília", o prof. 
Pena Marinho diz que o mes
mo deverá ser dividido em 
duas fases: a primeira, da e 
xecução imediata, e a segun
da de trabalho progreasivo. a- 
tendendo às necessidades 
que fôrem «urgindo. Eotre as 
didas que se impõem desde

agora está a feitura de um 
levantamento das [condições 
e necessidades educacional 
e culturais das populações 
que vivem na cidade bandei
rante, nos núcleos de obras 
e nos diversos acampamentos 
de trabalhadores. Escolas pri
márias de emergência se co
locam como outro ponto de 
vital importância pira aten
der a tôdas es crianças de 
sete a quatorze anos, comple
mentadas por classes notur
nas, para adolescentes e a- 
dultc8, e uma biblioteca pú
blica, que venha a servir de 
base para criar o hábito de 
ler. O rádio será outro exce
lente* veículo para o traba
lho educacional, de vez que 
atinge grandes levas huma
nas de uma só vez. Por is
so, deverá ser feita uma pro
gramação na Rádio Nacional 
de Brasília, com element >s 
fornecidos pelo Serviço Ra
dio educativo Nacional.

100 milhões pa
ra bolsas de 

estudos
O 8r. Juscelino Kubtscheck 

sancionou a lei que autoriza 
o Executivo a abrir, pelo Mi
nistério da Educação o crédi
to especial de 100 milhões ae 
cruzeiros, destinado à conce
ssão de bolsas de estudos a 
estudantes carentes de recur
so*, regularmeste matricula
dos em estabelecimentos par
ticulares de ensino reconheci
dos.

Não dê esmola con
tribua para a SLAN

Joalheria  WOLNY
DE

PAULO WOLNY BROER1NG
Jóias

Relógios
Canetas

Cristais porcelanas
nacionais e estrangeiras

G a ra n te o q u e  v en d e
Rua Marechal Deodoro 

n. 23
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Com prazer apresentamos a nova linha VEMA8
DKW - SCANIA VABIS - MASSEY HARRIS - FEGURSON

Auiomovel SEDAM Turismo 4 porias

Caminhonetas Perua

4 portas
com ou sem capota de aço Peças Genuinas

Assistência e Serviço

Oficina provisória &ciubed)eral (lado do Se" an* 
Instalações em construção: Av8nida Mal. Floriano

Consultem o novo plano de financiamento
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VEMAG Pioneira da indústria auto
mobilística na America

Latina
Caminhões de 10 e 12 tons.

SCANIA-VABIS

REVENDEDORES AUTORIZADOS:
- P A R A  -

t

Lajes
S. Joaquim  

Urubicy 
Bom Retiro

G era l d e  P éças e  M áq u in as  Ltda

Tratores
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Serviços Social Rural firma 
convênio com a Ascar

Visando levar de imediato sua ação ao meio rural a que se 
destina, o Conselho Regional do S:S H. firmou Convênio com aque 
la entidade por três anos.

A N I V E S  A R I  O S

PÔRTO ALEGRE, — Em 
ato simples, porém signifca- 
tivo para a vida da popula 
ção rural do nosso Estado, 
foi levada a efeito, na sede 
Federação das Associações 
Rurais do Rio Grande do Sul 
a assinatura do Convênio en
tre o Serviço’ Social Rural e 
a ASCAR.

O Convênio foi assinado 
pelos srs. Balbino de Souza 
Mascarenhas, presidente su
bstituto do Conselho Regio
nal do S S.R. no Rio Grande 
do Sul e Kurt Weissheimer, 
presidente da ASCAR.

Pelo documento ora firma
do, e que terá a duração 
de três anos consecutivos, o 
S.S.R. contribuirá com a im
portância de trinta milhões 
de cruzeiros. A ASCAR, por 
sua vez, desenvolverá uma 
ação coordenada com todos

os recursos prórios, neces
sários ao desenvolvimento 
dos trabalhos compreendidos 
dentro do espirito do citado 
convênio.

Entre o trabalho que será 
realizado pela ASCAR, no 
que diz respeito à organiza
ção e desenvolvimento co 
munitário do rurícula sul rio- 
grandense, ressaltam-se os 
seguintes:

a) Desenvolvimento de pro
jetos básicos de Economia 
Doméstica, a saber: Nutrição, 
Melhoramento do Lar, Saúde 
e Vestuário; b) execução de 
um programa médico-sanitá
rio, visando a prevensão de 
um programa médico-sanitá 
rio, visando a prevenção de 
doenças infecto-contagiosas 
e erradiação das doenças en
dêmicas; cl desenvolvimento 
de trabalhos com grupos de

trabalhos com grupos de a- 
dultos o . jovens (Clubes Ju
venis, etc); d) treinamento 
de líderes rurais; e) projetos 
de desenvolvimento e orga- 
nizaçãa de comunidades e f) 
desenvolvimento agro-pecuá
rio em geral.

Com esta união de recur
sos S.S R. — ASCAR, numa 
cooperação estreita, o rurí- 
cola de nosso Estado, terá 
uma assistência educativa 
integral para que não ape
nas aumente a produtividade 
de seu trabalho, mas eleve 
também o seu modo de vida 
à condição progressiva a que 
todo o ser humano tem di
reito (SIA).

Edição de ho
je 8 pgs.

Fezem anos hoje as seguin
tes pessoas:

O Sr. Aldo Athaide. socio 
da Qrafica 3 A;

No dia 15:
O sr. M a u t o  N e r b a s s .  rP 

alto comercio desta praça; o 
Sr Ulisses Ribas, diretor da

Congresso de Traba
lhadores em Brasília
RIO — O Primeiro Con

gresso de Trabalhadores a 
realizar-se em Brasília será 
promovido peia Federação 
Nacional dos Trabalhadores 
na Indústria Gráfica e se 
prolongará de 30 de março 
a 4 de abril próximo. O pre 
sidente daquela entidade, sr. 
Dante Pelacani, disse que o 
presidente Juscelino Kubi- 
tschek promoteu dar toda a 
ajuda ao conclave cujas ses
sões serão realizadas no Ho
tel Brasília. Os aviões da F. 
A.B. conduz rão do Rio e São 
Paulo a Belo Horizonte, 322 
delegados que participarão 
do Congresso.

important'» firma Bertuzzi, Ri- 
bss & Cia; a m»mn» Maria 
Ine-:. filha do sr. Luiz C .rios
Silva.

No dia 16:
O sr. Agost nho Mdlinverni 

Filho, pintor artístico.
No dia 17:
A 8ra. ZiLla Ribeiro, espo

sa do sr. Soli Keis; a sra. 
Cristina, esposa dos Sr. Os- 
CHf Schweitzer.

A todos os aniversariantes 
envi amos as nossas felicita
ções

A Federação Nacional de 
Jornalistas do Brasil está 
convocando para os próxi
mos dias 6 e 7 de março 
vindouro, os seus represen
tantes nos Estados para uma 
Convenção Nacional, durante 
a qual serão debatidos assun
tos do classe.

Participarão das reuniões 
que se efetuarão no perío
do de 5 a 9 daquele mês, os 
delegados dos representantes 
das entidades participantes 
-  Sindicatos e Associações 
de Imprensa, os quais deve
rão estar na Capital Federal 
no dia 5 de março. O terná
rio aprovado, e que foi pro
posto pela Federação Nacio
nalistas, é o seguinte: “Or
ganização Profissional e As
sociativa da Classe”.

Santa Catarina estará pre
sente a essas reuniões, a- 
través dos membros do Con
selho de Representantes da 
da Federação Nacional de 
Jornalistas e da diretoria do 
Sindicato dos Jornalistas 
Profissionais.

S .C . C r u z e i r o
Departamento Social 

AGRADECIMENTO
Queremos por meio deste agradecer aos nos 

gos sócios e exmas. famílias e a todos aqueles que tão 
brilhantemente colaboraram para que pudéssemos ter êxi
to nos bailes carnavalescos que nossa sociedade fez rea
lizar.

Outrossim, queremos também externar nossos sincero 
agradecimento aos clubes Io de Maio, 14 de Junho, Clube 
Recreativo Juvenil, Clube Excursionista Princesa da Serra, 
Centro Civico Cruz e Souza, que tão bem souberam nos 
acolher, por ocasião da visita que fizemos e estas socie
dades.

Lajes, 12 de fevereiro de 1959 
Mozart Pinheiro Wilson Ribeiro
Diretor Sociai Secretário
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Juizo do Direito da Primeira Vara da Comarca de Lajes
E D I T A L  D E  L E I L Ã O

J uizo de Direito da Primeira 
Varada Comarca de Lajes

EDITAL DE PRAÇA
O Doutor Clovis Ayres Ga
ma, Juiz de Direito da Pri
meira Vara da Comarca de 
Lajes, Estado de Santa Cata
rina, na forma da Lei, etc. 
Faz saber a todos os quan

tos o presente edital de Leilão, 
com o pra/o mínimo de vinte 
dias, dêle conhecimento tive
rem ou interessar possa, que 
no dia 7 do mês de março 
próximo vindouro, ás 10 (DEZ) 
horas, no saguão do edificio do 
Fórum desta cidade, o porteiro 
dos auditórios ou quem suas 
vezes fizer, levará a público 
pregão de venda e arremata
ção por quem mais der e me
lhor lance oferecer indepen
dente da avaliação de Cr$. . 
450.000 00 feita neste Juizo, o 
seguinte imóvel que foi penho
rado à Augusto Placki, indivi
dualmente, e a Firma Augusto 
Placki & Filhos nos autos das 
execuções que lhes movem Jo
ão Maria de Oliveira Borges

Julio de Oliveira Branco, Gu- 
se. Pappen & Cia. Ltda. e 
Claudio Scussiatto, a saber: — 
UMA CASA DE MATERIAL, 
assoalhada, forrada com dois 
pavimentos, com diversas por
tas e janelas, pintada de ama
rela, e RESPECTIVO TERRE 
NO, com as seguintes confron
tações: - Com a Av. Marechal 
Floriano, 0 metros; com a con
tinuação da rua São Joaquim, 
28 metros; com terrenos de Ra
ul de Castro Arruda 31 metros 
com terrenos de Antonio Duar
te da Silva, 18 metros e ainda 
com terrenos de Antonio Du

arte da Silva. 30 metros. — A 
referida casa foi construida 
por executado, estando o ter
reno pelo mesmo adquirido 
transcrito sob número 25.377, 
no primeiro Oficio do Registro 
Geral de Imóveis desta Comar
ca. E quem quizer arrematar o 
referido imóvel (casa e terre-

no), deverá comparecer no dia 
mes e hora, local acima men
cionados, sendo êle entregue a 
quem mais der e melhor lance 
oferecer independente da ava
liação, e depois dc pagos no a- 
to em moeda corrente, o pre
ço da arrematação, 
impostos e custas devidas. E 
para que chegue ao conheci
mento de tôdos, passou-se o 
presente edital para publicação 
na forma da lei. Dado e passa
do nesta cidade de Lajes aos 
sete dias de mês de Fevereiro 
do ano de mil novecentos e 
cincoenta e nove. Eu, Waldeck 
Aurelho Sampaio. Escrivão do 
Cível o datilografei, subscreví 
e também assino.

Clovis Ayres Gama,

Juiz de Direito da la Vara,

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civel.

O Doutor Clovis Avres Ga
ma, Juiz de Direito da Pri
meira Vara da Comarca de 
Lajea. Estado de Santa Ca
tarina, na forma da Lei, 
etc.
Faz saber a tôdos quantos 

o presente edital de praça, 
com o prazo mínimo de vinte 
dias, virem, dêle conhecimen
to tiverem ou interessar pos
sa, que no dia 6 (seis) do 
mês de Março próximo vin
douro, à« 10 (dez) horas no 
saguão do edificio do Forum 
desta cidade, o porteiro dos 
auditórios, ou quem suas ve
zes fizer, levará a público 
pregão de venda e arremata
ção por quem mais der e me
lhor lance oferecer acima da 
ivahação de Cr$ 150.000,ou 
feita neste Juizo, o seguinte 
imóvel que foi penhorado à 
Altino Francisco da Silva 
nos autos da ação executiva 
que lhe moxe Bomfilho Ber
toldo, a saber: - UMA GLEBA 
DE TFRRaS de campos e 
matos, com a área superficial 
de 1.170.000 m.2 (Um milhão 
cento e setenta mil metros 
quadrados), Com uma casa de 
madeira e suas benfeitorias, 
uma atafona de moer mtlho.e 
trigo, situado na margem do 
arroio do Tigre distrito de 
Cerro Negro desta Comarca, 
terras acidentadas com banha
dos vertentes pedra-ferro pró
prias para indústria agrícola, 
confrontando ao Norte, com 
terras de Raulino José Ribei

ro e out os; ao Sul com Fran
cisco Burges da Silva: a Les
te, com Ozóiio Vieira Branco, 
e a Oeste, além do Lageado 
do Tigre, com terra de Se
bastião Vieira Branco e de 
Herdenaute Antunes Vaz. 
Dito imóvel foi adquirido p-ln 
executado Altino Francisco 
da Silva, por compra feita de 
Am-ideu Vieira Branco e sua 
mulher, conforme escritura 
pública transcrita sob 'número 
1.442 no 2o Oficio do Regis
tro Geral de Imóveis, desta 
Comarca. - E qu»m quizer ar
rematar dito imóvel (terreno, 
casa, benfeitorias e atalortu), 
deverá con.pirecer, no dia. 
mês, hora e local acimá men
cionados sendo êle entregue 
a quem mais der e maior 
lance oferecer acima da ava
liação, e depois de pagos no 
ato, em moeda corrente, o 
preço da arrematação, impos
tos e custas devidas. - E pa
ra que chegue ao conheci
mento do tôdos paseou-ae o 
presente edital para publica
ção na forma da lei. - Dado e 
passado nesta cidade de La
jes, aos sete dias do mês de 
Fevereiro do ano de mil no
vecentos e cincoenta e nove, 
Eu, Waldeck Aurélio Sam
paio, Escrivão do Civel o da
tilografei, subscrevi e também 
assino.

Clovis Ayres Gama 
Juiz de Direito da la. Vara 
Waldeck Aurélio Sampaio 

Escrivão do Civel

o melhor,
o mais belo, 

o mais útil
presente a uma dona de casa

Uma iam osa e mundialmente desejada máquina automática 
de lavar roupa

B endix eco n o m at
t i n  I  t i n v e i s  João U m  1.1

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

Cr$ 2.300,00 por mês

CUIDADO COM A GRIPE
a  GRIPE, mesmo branda, exige desde o iní

cio assistência médica, a  desobediência a êste 
preceito é, quase sempre, a causa de numerosas 
complicações que, como a pneumonia, as bron
quites, a tuberculose, são responsáveis pela gran
de mortalidade atribuída àquela doença, a o s  pri
meiros sinais de gripe, procure o médico ou o 
Pôs to Saude.

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

comprando R EN N ER
AETDiSTmçÁoDE ' a boa roupa ponto por ponto

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

r n a r ,  RFNNFR - Dispõe, ainda, de variado sortimento de camisas sports, calças sports, calça
Ç . a s a  n c . n n c . t i  f  dOS, C h a p é u s .  QUALIDADE E DISTINÇÃO

RENNER -  veste o cavalheiro dos pés à cabeça com o máximo de qualidade e distinçãoj
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Ffl inclinado a enlrapr os iosiios aos M aladores
Vai abrir mão dos lugares que lhe cabe na direção dos orgãos da 

previdência social - Exposição petebista será levada

O Partido Trabalhista Bra
sileiro estaria disposto a abrir 
mão dos lugares que lhe ca
bem na direção doS orgãos da 
Previdência Social, de modo a 
entregá los a elementos técni 
cos. Essa disposição foi revela
da pelo proprio sr. João Gou
lart, no contato que manteve, 
antes de partir para S. Borja. 
com lideres sindicais.

Nessa ocasião, o vice-presi
dente da Repúolica discutiu 
com elementos ligados ao co-

ao chefe do governo
mercio e ao transporte, tam
bém. a possibilidade de uma 
participação maior dos segura
dos na direção dos orgãos au
tárquicos.

Propósito Presidencial
Essa disposição revelada pe

lo sr. João Goulart vem ao 
encontro do pensamento do 
proprio presidente da Repú
blica. De * fato »o conceder, 
meses atrás entrevista aos

C0«  LAGEANO
Ano XIX Lages. 14 de Fev. de 1959 109

0 Carnaval este ano:
Bastante animado nos clu

bes e regular nas ruas
Como nos anos anteriores, 

Lajes realizou o seu carna
val.

Não muito brilhante como 
os de outrora, mas assim 
mesmo a nossa cidade deu 
mostras de que o espirito 
momistico ainda impera em 
seu povo. '

A nossa reportagem este
ve presente em todos os se - 
tores carnavalescos, e pode 
comprovar que nos clubes o 
ambiente esteve bastante ani
madíssimo, o mesmo já não 
aconteceu nas ruas, onde 
talvez imperado por algumas 
chuvas caídas naqueles dias, 
não apresentou tudo aquilo 
que nós desejamos.

Os clubes 14 de Junho, Io 
de Maio, Princesa da Serra, 
Cruz de Souza, Juvenil e

Cruzeiro estiveram lotadissi- 
mos, notando-se que as gran
des sensações carnavalescas 
foram dadas pelos Clubes Io 
de Maio e Cruzeiro, princi
palmente este último que 
predominou sobre os demais 
em organização e disciplina.

A Radio Clube de Lajes, 
também brilhou neste carna
val, fazendo uma cobertura 
eficientissima, com postos 
de irradiação de todos os 
clubes da cidade, alem de 
efetuar vários schovvs na 
Praça João Costa e em seu 
palco auditorio.

Vamos agora aguardar o 
carnaval de 1980, esperando- 
se que o mesmo venha nos 
oferecer mais algumas sen
sações, como uma festa to
talmente do povo.

jornalistas políticos °m Brasi- 
silia, o sr. Juscelino Kubiischek 
anunciou o proposito de im
primir aos orgãos incumbidos 
de executar a política previ
dência uma orientação estrita
mente técnica. Embora adve- 
rindo que tal não significa 
qualquer afastamento do PTB 
afirmou pretender alhear as 
autarquias da influência da 
política desnaturadora.

Meses depois nos fins de ja
neiro governadores eleitos pe
la legenda petebista, reunidos 
em S. Borja com o sr. João 
Goulart, reafirmavam intenção 
idêntica, publicando mesmo um 
comunicado conjunto sobre a 
possibilidade da direção dos 
Institutos ficar em mãos dos 
elementos da classe.

Na aludida, reunião com os 
dirigentes sindicais, o sr. João 
Goulart mostrou que o PTB já 
não detem o controle total das 
autarquias.

No IAPI, IAPTC e IPASE, 
ponderou o vice-presidente da 
República, o PTB possui me
nos de cincoenta por cento dos 
cargos de direção, dos quais 
nem trinta por cento São de 
indicação partidaria, sendo u- 
ma parte apreciável constituída 
de elementos de confiança di
reta dos administradores, sem 
subordinação político partida
ria. Os outros cinquenta por 
cento têm sido reservados ao 
Govêrno, que tem indicado e- 
lementos de outros partidos 
ou mantido direitos antigos.

Foi aí, que o sr. João Gou
lart revelou o propósito do P 
TB de abrir as mãos de seus 
lugares a exemplo do que fez 
com o IAPM e IAPB, dirigidos 
por presidentes indicados pelas 
próprias classes. Face essa s i
tuação, o lider trabalhista pre
tende discutir o assunto com a 
Executiva Nacional, ou na 
Convenção Nacional marcada 
para fins do mês corrente, e 
e levar suas conclusões ao pre- 
dente Juscelino Kubitschek.

Provável a nomeação do«íx-
senador Carlos Gomes de 
Oliveira para a Embaix^. q 
em Honduras

O Ex Senador Carlos Go- 
mes de Oliveira, represen
tante de Santa Catarina no 
Palacio Monroe foi convida
do pelo Presidente da Repu
blica e pelo Ministro das Re
lações Exteriores para ocu
par uma embaixada.

O Sr. Carlos Gomes de 0 -  
livoira, está apenas aguar
dando o envio de mensagem 
presidencial ao Congresso, a- 
diantando se mais uma vez 
que aquela alta figura do 
trabalhismo nacional ocupa- 
rá a representação diplomá
tica em Honduras.

Granja-modelo Alemã surgirá 
em Brasilia

RIO — Encaminhados pelo 
Govêrno de Bonn ao n >sso 
país, chegaram a esta Capi 
tal e foram apresentados ao 
Ministro da Agricultura, pelo 
Embaixador da Alemanha 
Ocidental, os srs. Friedrich 
von Kesset e Cari Theodor 
Hinrichs, técnicos que vão 
examinar as terras próximas 
de Brasília, onde será cons
truída uma granja modelo.

A área doada pelo Govêr
no brasileiro é de, aproxi
madamente, 300 hectares, on
de serão alojadas cêrea de 
trinta famílias, brasileiras e 
alemãs. Depois de cinco ou 
seis anos os alemães retor
narão ao seu país e a gran
ja modêlo, com tôda a sua 
maquinaria será entregue ao

Ministério da Agricultura, co
mo uma homenagem do Go
vêrno alemão à cidade de 
Brasilia.

Ficou acertado, na audiên
cia com o ministro

Mario Meneghetti, que os dois 
ténicos alemães, acompanha
dos do adido agrícola da 
Embaixada germanica, se
guirão na próxima semana 
para Brasilia, por via rodo
viária, acompanhados, tam 
bém, de técnicos do Ministé
rio da Agricultura devendo 
fazer um estudo completo 
não só da terra, como do sis
tema alimentar da região e 
do elemento humano mais in
dicado para iniciar o traba
lho na granja-Modêlo referi
da.

Batalhão Suez estará 
dentro de

O regresso do Batalhão de 
Suez está acertado: os 550 
oficiais e praças brasileiros 
acantonados no Oriente Mé
dio, deverão retornar dentro 
de dois meses ou, o mais 
tardar, em junho.

— A decisão do Brasil já 
foi comunicada oficialmente 
ao sr. Dag Hammarskoeld,
secretário geral da ONU e

de regresso ao Bras 
dois meses
I os entendimentos finais e 
hão quase ultimados.

Da economia em divisi 
fortes, o regresso do Bat 
llião Suez representará do 
milhões e quinhentos mil d 
lares — que o Brasil de 
pende com as despesas c 
transporte marítimo, gasolii 
e veiculos, que per conta < 
cada país que envia tropi 
para a Faixa de Gaza.

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

Â Joalharia Mondadori *joias e uma
variedade de artigos para presentes

Façam uma visita e verifiquem essa estrondosa l ia u i-  
daçao nunca vista em nossa cidade M

Redução nos preços mesmo de abafar.
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