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Presidente do PTB esclarece a razão
entendimentos com a UDN

dos
Para esclarecer o público 

das razões que levaram o P 
TB a entrar em entendimen
tos com a UDN na composi
ção da Mesa da Assembléia 
Legislativa Estadual, o sr. A- 
cácio Santiago prestou de
clarações â imprensa, dizen
do inicialmente :

—  Não há, absolutamert3. 
qualquer acordo, politico en 
tre a UDN e o PTB. Apenas 
um entendimento de âmbito 
exclusivamente parlamentar 
para a composição da Mesa 
do Poder Legislativo foi feito 
entre o PTB e os partidos 
componentes da Frente De
mocrática, UDN PSP e PDC. 
E acrescentou o Presidente 
do PTB Estadual:

—  Porém, êste entendi
mento não passará dessa ór
bita da Assembleia e nem 
importará em compromissos 
do nosso partido com o Go- 
vêrno.

DE A  GAZETA DE(FPLOLS) DE 6 2-1953

O PTB — fiel 
lança

de Ba-

Os fatos ocorreram da se
guinte maneira, como o diz 
o próprio sr. Acácio Santiago: 

—  O PTB por contar com 
uma bancada de 6 parlamen 
tares tomou a posição de par
tido “ fiel de balança" nas de
cisões da Assembleia. Assim, 
achamos oportuno entrar em 
demarches com as demais a- 
gremiaçães, possibilitando um 
entendimento amplo e inde
pendente da situação políti
ca do novo parlamento Esta
dual. Era justo pois que ao 
PTB cabendo a decisão, ca
ber-lhe-ia, igualmente uma 
posição de mando a altura 
da sua expressão política. E 
nunca nos afastamos desta 
posição conseguindo final
mente compor a Mesa do Le 
gislativo em comum acordo 
com a UDN o PSP e o PDC.

Descontentamento 
com PSD

O Presidente do PTB, sr. 
Acácio Santiago, mostra-se 
visivelmente descontente com 
a direção do PSD Estadual 
pela desconsideração que 
vem dando aos trabalhistas. 
E assim se expressa

__ O PTB aceitou fazer
êsses entendimentos com a 
UDN porque o nosso partido 
foi desconsiderado pelo PSD 
em vários Municipios, inclu
sive na situação política des

ta Capital, quando da opor
tunidade da substituição do 
sr. Osmar Cunha a quem os 
trabalhistas ajudaram a ele
ger Prefeito, em 1955. Acres

centa-se — continuou o pre
sidente do PTB — que a U 
DN desde o inicio colocou se 
a favor de qualquer candida
to lançado pelo meu partido

num reconhecimento da po 
sição que desfrutavamos Não 
fez exigências de especie al 
guma, desejando apenas dar

continuidade aos planos de 
1958 que elegera o sr. Mi
randa Ramos para a Chefia 
do Legislativo.

(Continua na 3a. página
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Deputado 

Evilasio Caon
Com a fiualidide de 

organizar a recepção que 
farão os municipios de 
São Joaquim. Urubici, 
Bom Retiro ao deputado 
federal Fernando Fer
rari, no proximo dia 27 
do corrente na cidade 
de Bom Retiro, seguio

hoje para aqueles muni 
cipios o deputado Evila
sio Caon lider da ban
cada do PTB, com as
sento na Assembléia Le
gislativa de nosso Esta
do. O regresso do mes
mo está previsto para a- 
manhã a tarde.

Fernando Ferrari
O Diretório Municipal do Partido Trabalhista 

Brasileiro convida o povo em gera! para assistir 
a conferencia, de carater público e apartidário, a 
ser proferida dia 25 do corrente, com inicio às 
20,30 horas, no Salão Nobre do Instituto de Edu
cação, pelo Deputado Federal Fernando Ferrari, 
sobre “ Nacionalismo e Problemas da Atualidade 
Brasileira” .

Calor no Rio provoca moites

SR. ULISSES 
RiBAS

Regressou de Porto A- 
legre aonde submeteu-se 
a delicada intervenção 
cirúrgica o sr. Ulisses 
Ribas do alto comercio 
desta praça. SS. que se 
encontra em sua resi
dência em franca con- 
valecencia tem estado 
sempre cercado de seus 
amigos.

Destas colunas dese
jamos ao mesmo um 
pronto e rápido restabe
lecimento.

RIO —  Intenso calor está 
matando. Estão sucedendo nes
ta capital casos fatais de inso
lação cada dia que passa, Ain
da ontem mais dois ocorreram.

sendo um deles em Cop?ca- 
bana e outro na Penha. As vi
timas foram a septuagenária 
russa Mareia Krafirt e Marci- 
lio dos Santos, de 66 anos.

Já na semana anterior, sete 
pessoas haviam tombado sob 
a canícula para não mais se 
erguer. Sobe, portanto, a qua 
se uma dezena o número de 
vitimados pelo calor no Rio 
nos últimos dias. A tempera
tura não apresenta sintomas 
de melhoria, pelo menos até o 
próximo mês, revelai os técni
cos.

na w i r
Informa-se dc São Paulo que 

entre os elementos janistas ar 
ticula a formação para funcio
nar no setor parlamentar, de

um bloco visando a combater 
o sr. Adhcmar de Barros na 
aventualidade de o chefe po
pulista vir a candidatar-se a 
qualquer cargo eletivo Esse 
bloco seria um revide àquele

outro articulado pelo sr Car
valho Sobrinho, com a finali
dade de mostrar a verdadeira 
personalidade do sr. Jânio Qua
dros e, ao mesmo tempo fazer- 
lhe o cerco na Camara. Aliás 
a formação desse Bloco anti 
Janio Arnaldo Gchdeira, que 
será dificuldades que terá em 
fazer defesa do sr. Adhemar 
de Barros

Vereador
DR, ARON KIPEL

Regressou acompanha
do de sua exma. senho
ra, de um periodo de 
ferias onde esteve em 
visitas as praias do sul 
de nosso Estado, bem 
como as do vizinho Es 
tado Gaúcho o vereadoi 
Dr. Aron Kipel lider do 
PTB no Legislativo Mu
nicipal.

Amanhã ás 8,15 Horas — no Cine M A R A J O A R A
U N ir O  CONCERTO da ORQUESTRA SINFÔNICA DE ACORDEÕES - do Rio de JANEIRO 
UNI sob a direção do Professor KARL SCHULZ

Na TELA — Exibição do magnifico filme da METRO:

T O D O S  A P A R I S
com GENE KELLI — BARBARA LAAGE e MICHAEL RtDGRAVE

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



fv-mwi :pnr. ■ • ■■ í?»*;;::.. • "  .« n tW P I"

18 2 59 CORREIO LAGEANO
2a. Página

de cem' milhões em um triénioEscolas Normais receberam m a is - - - - - - - - -  m
Esforça se o atua), governo para fornecer os meios necessários para me

do nosso magistério primário
Rio, (Agência Nacional) — dos Pelagógicos visa cdocar sete cruzeims. de 

O atual Governo nos seus as unidades escolares de to- depreende que existe oinja
con lições de una saldo de quase cento e

onde de mil e novecentos cruzeiros, normais

três anos de ação. já envhu do o país em
para dezenove unidades da 
Federação, a dotação de cen
to e vinte milhões, novecen- 
tis e vinta e nove mil, du
zentos e noventa e qu itro 
cruzeiros. Cr.$ 120.929.951,09), 
destinada á melhoria d.i rêde 
de escolas n »nnais. Tal pl i io, 
que V'tn senl> realizado oe- 
lo Instiíuio Niciunal de Estu-

f 'rmar um magistério primá
rio com bases técnicas de a- 
côrdo com as reais neces
sidades da nossa oooulação.

Os auxílios concedidos no 
período do atual Governo, se- 
gun io informações colhidas 
pelas reportagem no INEP, 
sobem a duzsatos e oito mi
lhões, cem mil e seicentos e

I f a l i a  F rü tiii oi Estrangeiro
Paris — O balanço da 

atividade do “Comité 
Francês da Elegância” 
em 1953 se materializou 
por três .“ tournées” em 
três continentes: África 
Negra, de Daker ao Gap; 
América do Sal, Rio de 
Janeiro a Caracas; Euro
pa, de Lisboa a Basiléa.

Mais de 100.000 pesso
as admiraram as criaçõ
es de modas francesas. 
a  elegância francesa foi, 
na América do Sal, a- 
presentada no Brasil, Ve
nezuela, Colombia, Perú, 
onde os mais prestigio
sos modelos dos criado
res franceses foram a- 
presentados. Artigos sur
giram, a respeito, nos 
mais importantes jor
nais e nas mais lidas 
revistas, deram-se diver
sas emissões rádio e te
levisão, seguindo-se re
cepções, jantares, “ co
cktails” . No Rio de Ja
neiro, o “Comité” foi re
cebido na Prefeitura Mu
nicipal e em Caracas e 
Lima os próprios Presi
dentes da República re-

ceberam em audiências 
privada os membros do 
“ Comité” .

No Polo Sul
Paris — Noticia-se que 

partiu da Tasmania ru
mo da Aitarcica o n ivio 
polor “ N JtSEL” , couiu- 
zinio os m3 nbros d i no
no in'ssïo fraucêsa ao 
P o l) Sul,

Fazei lo parte da mis
são, seguiu o grande ex 
plorador Paul-Emile Vic
tor. a  nissão permane
cerá este a io  em Terra 
Âdhlia, cujo mana vai 
ser por ela levantado.

Médico francês em 
Londres

Londres — O “ Board 
of Studies in Humi i  A- 
natomy" da Universida
de de Londres, convidou 
o vir a esta capital o Dr. 
B. Halpern, do Hospital 
Broussais, de Paris. O dr. 
Halpern fará uma comu
nicação sobre suas pes
quisas relativas ao siste
ma reticulo-endotelial, no 
“ King’s College” .

quatorze mibões de cruz i- 
ro8, que já estão compromis
sados, tendo-se em vista que 
os convênios firmados enire 
. INEP e os Estados Viumci- 
pio8 e entidades privadas, o- 
bedece • um principio de as 
dotações serem entreguem 
três parceias, le acordo com 
o aouamento das obras.

Dotações por Estados
D? acôrdo com o quadro 

de nonstrativo elaborado pe
lo Programa de Col iboração 
Finaoceiro do INEP, em 1958, 
os Estados e Territórios Fe
derais beneficiados foram os 
seguintes, pela ordem decres
ceste 1) Minas Gerais, 21,8 
milhões: 2) São Paulo, 16.5 
milhões; 3) Ceará, 15,8 milhões
4) Pernambuco, 16,1 milhões
5) Paraiba, 10 milhões; 6) Rio 
Grande do Sul, 7.7 milnões, 
7) Sergipe, 7 milhões 8) Ala
goas, 5.8 milhões, 9) Rio Gran 
le do Norte; 5 milhões; 10) 
DUtrito Federal, 4,5 milhões;
11) Mato Grosso, 3,2 milhões
12) Santa Catarina, 3 milhões
13) Goiás, 1252 mil; 14) Ptaui 
rneio milhão; 15) Espírito 
Santo 314 mil; 16) Amazonas; 
trezentos mil. 17) Maranhão, 
duzentos e cinquenta mil; 18) 
Bahia, um milhões; 19) Ter- 
rilorio Federal de Rmdônia, 
833 mil e setecentos cruzeiros.

Para o exercício financeiro 
le 1959 agora iniciado, ape- 
n is onze unidades da Fede
ração apreseotaram saldo, 
sendo o Distrito Federal o 
vanguardeiro, çoa quarenta 
milhões de cruzeiros seguido 
dos Estados de São Paulo, 
nom vinte milhões novecen
tos e quârenta e quatro mil e 
quinhentos cruzeiros; Minas 
Gerns, com 18 milhões; Per- 
mmbuco, 9,5 milhões; Rio 
Grande do Norte. 5 milhões ? 
Baia 4,5 milhões 4,5 Sergipe, 
milhões; Paraíba 850 mil; Mato 
Grosso, 225 mil; e Espírito 
Santo, cento e vinte e três

No ano em curso prsssegui 
em rítimo mais acelerado, o 
trabalho relativo àt escolas

de acôrdo com o 
mograma elaborado pelo mi
nistro do Educaçãe, prof. 
Clóvis Salgado.

Taizo de Direito da Primeira 
Vara da Comarca d9 Loçjes 
Estado de Santa Catarina

F a lê n c ia  da J .  S IQ U E IR A  
AVISO DE LIQUIDAÇÃO

Pelo Senhor Manoel Lino de Jesus, sindico da Falên- 
eia de J. E. Siqueira, foram apresentadas as contas da li- 
auidação da referida falêdcia.
Q Nos termos do paragráfo segundo o artigo numero ses
senta e nome do Decreto-lei número 7.981, de 21 Junho de 
1945, (Lei de Falências) ditas contas se acham em meu 
cartório, durante dez dias, à disposição da tirm i talida e 
dos interessados, que poderão impugnálas, quen ido.

Cartorio do Civel e Comércio em Lages, Santa Cata
rina, aos dezesete dias de fevereiro de 1959.

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civel e Comercio

O campeonato sul-ame- ta de todos os campeões
ricano de footboll a ser 
levado a efeito em Bue-

sul americanos:
1917 — em Montevidéu,

nos Aires, é sem dúvida campeão Urugc i; —  1919 
o primeiro grande tor- no Rio de Janeiro, cam-

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

neio internacional do a- 
no, em que o nosso 
“ scratch” de footboll ten 
tará nova conquista. Es
ta é a 20.a vez que é 
disputado o certame con
tinental. O Brasil que 
conquistou apenas 3 sul- 
americanos, e todos no 
Rio de Janeiro, tentará 
agora pela primeira vez 
levantar o tituio fora 
dos seus dominios. A 
Argentina é a maior de
tentora de centros sul- 
americanos, tendo ven
cido oito vezes, enquan
to que o Uruguai apare
ce em segundo com 6 tí
tulos. Os demais perten
cem ao Peru (1), Para
guai (1). Devemos salien
tar contudo que êsses 
titulos são exclusivamen
te em certames oficiais.

Eis a relação comple-

É  u .
Rua Mal. Deodoro 301.

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

peao, Br a s i 1; — 1930, 
Valparaiso, campeão: U- 
ruguai; 1921, Buenos Ai
res, campeão Argentina; 
1922, Rio de Janeiro, cam
peão, Brasil; 1923, Monte
vidéu, campeão. Uruguai; 
1924, Montevidéu; cam
peão, Uruguai: 1925 Bue
nos Aires, campeão, Ar
gentina; 1926 Santiago, 
campeão Uruguai; 1927 
Lima, campeão Argenti
na: 1929 Buenos Aires, 
campeão Argentina; 1936 
Buencs Aires, campeão 
Argentina; 1939 Lima, 
campeão Peru; Montevi
déu  ̂ campeão Uruguai; 
1947, Guaijurus. campeão 
Argentina; 1949 Rio, cam
peão Brasil; 1953 Lima; 
campeão Paraguai; 1955 
Santiago, campeão Ar
gentina; 1957 Li ma, cam
peão Argentina.

C E E D l T A I 0 n p E 5 A R I 0  D E  L A J E S

A finalidade da ritQ IdS* 
vação da reforma dos Esmtn?CaÇâ° ' será a 'apr°' 

. Só poderão vofar ™ ° ra vigentes- m
quites com a Sociedade°S b0uos <lue estiverem

LajeS’ J o ã o e TneV u eir0 de  1959 d°ao José Martins
Presidente
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Batalhão Suez permanecerá
no seu atual posto

Reconsiderou o governo brasileiro sua decisão sôbre a volta da tropa
RIO, —  Resolveu o Brasil Brasil Dão retirasse seus sol- 

—  reconsiderando sua deci- us 801
são inicial — que o contin
gente brasileiro, integrante 
do Batalhão de Suez (manti
do pela ONU na fa^xa de Ga
za), permaneça naquela looal 
por tempo inde terminado.

inicialmente, o Governo bra
sileiro havia dado u n prazo 
de três meses para i manu
tenção da tropa na Força de 
Emergência, respon lendo «o 
apêlo formuiado por Dag Ham- 
mankjold. Secretário - Geral 
da ONU, no sentido de que o

RIO —  O CNP, de Jacôrdo 
com o Instituto de 'Açúcar e 
de Álcool, pretende aumen
tar o teor do álcool anidro, 
atualmente empregado na 
gasolina, passando de õ por 
cento para 13 por cento. Co
mo se sabe há muito êsse 
produto vem sendo adiciona
do à gasolina como agente 
antidetonante com a vanta
gem de aumentar o teor de 
octanas como sucedâneo de 
chumbo, tetra e ila. Sôbre o 
aumento da percentagem de 
álcool anidro na gasolina, ou
vimos no Conselho Nacional 
de Petróleo o assistente do 
chefe da divisão técnica:

—  “ A questão está em es
tudos, frisou ele, mas se for 
realmente aconselhado, o au
mento redundará em medida 
duplamente econômica, pois, 
atenderá ao interesse dos 
usineiros, cuja produção de 
álcool se eleva progressiva- 
mente como também consti
tuirá boa economia de divi
sas, tendo em vista que a

dados.
Essa decisão fôra tomada 

pelo Itamaratf de acordo com 
o Ministério da Guerra e o Mi
nistério da Fazenda. 
CONVERSAÇÕES EM NOVA 

YORK
Temendo que a atitude bra

sileira pudesse levar os de
mais países integrantes da 
Força de Emergênçia a reti
rar seus contingente. Ham
marskjöld voltou a insistir 
junto ao Embaixador Ciro de 
Freiias Vale, delegado do

maior adição de álcool re
presentará uma poupançal de 
8 por cento para os cofres 
da nação sôbre 300 milhões 
de dólares consumidos anual
mente na importação de go 
salina.

“ O Globo” teve oportunida
de também de ouvir o bri
gadeiro Henrique Fleiuss, 
presidente do CNP, sôbre a 
elevação do preço da gaso
lina para 9,92 cruzeiro o li
tro, aprovado pelo Conselho 
e em vigência desde sábado 
último:

“ O motivo principal na ma 
joração, declarou o brigadei
ro Fleiuss, foi a elevação do 
dólar-petrôleo, de 80 para 
100 cruzeiro. Nas atuais con
dições tornava-se imperioso 
que o Conselho procedesse 
à revisão dos antigos preços, 
que já não condiziam com o 
custo da importação do pro
duto. Também os derivados 
sofreram aumento como por 
exemplo, o querosene, que 
passou a custar 9,20 cruzei
ros o litro” .

I Brasil na ONÜ, em Nova York 
para que o Govérno brasilei
ro reconsiderasse 9ua deci- 

I são.
O a«sunto foi reestudado 

em Nova York e, após codsuí- 
tas ao Itamarati, chegou-se á 
conclusSo de que o Batalhão 
Suez deveria permanecer em 
Gazza, na zona fronteiriça en
tre Israel e o Egito.

Fomos informados de que 
a decisão do itamarati tem 
caráter definitivo, a menos 
que circunstancias Impre
visíveis modifiquem as con
dições do acôrdo do Brasil 
com a ONU, ficando o assun
to encerrado, ao menos por 
alguns meses.

Destruído por um in
cêndio o prédio dos 
Correios e Telégrafos 

de Xaxim
Foi de>truido pelo fogo a 

Agência Postal e Telegráfica, 
na cidade de Xaxim, no Oes
te Catarinense.

O agente Joaquim Leôncio 
da Silva encontrava-se em 
Florianópolis, em tratamento 
de saúde, na noite do incên
dio.

F >i completamente destruí
do palas chamai o prédio, na
da sendo pjssivel salvar da 
repartição dos Correios e Te
legráficos, e da residência do 
sr. Joaquim Leôncio d* Sil
va. só alguns objetos de va
lor e peças de roupas foram 
afastados em tempo. Deve
mos salientar que se encon
travam no prédio sinistrado 
quatro filhos menores do a- 
gente. Dado o alarme do si
nistro d o  aludido prédio, en
tretanto, vários populares con
seguiram retirar as crianças.

São avultados os prejuízos 
não se sabendo, ainda as ver
dadeiras causas do sinistro.

P r tÉ e É  É  P. T. 1 e s t a i ! . . .
(Continuação da la. página)

PTB persiste na inde
pendência

— Não há como se fazer um 
jogo de interesses pessoais pa
ra os Deputados do PTB — a- 
dverte o entrevistado — por
quanto êles hoje estão integra
dos numa bancada que repre
senta a coletividade trabalhista 
do Estado e quaisquer dissen
sões anteriores deixam de e- 
xistir para que bem possamos 
desempenhar as funções que o 
eleitorado Catarinense nos pos
sibilitou. O PTB não tem qui- 
z lhas com a UDN, com o PSD 
nem com algum outro partido 
político, pois dentro do regime 
democrático que vivemos, não 
poderemos dar preferencias por 
esta ou aquela legenda.

Objetivamos sempre o cres
cimento da grei partidária lon
ge das intrigas dos que tentam 
menosprezar a nossa participa
ção na vida pública brasileira.

Estas palavras o sr. Acácio 
Santiago nos transmitiu para 
dirimir qualquer jogo de in
teresses de terceiros, tentando 
colocar Deputados trabalhistas 
contra esta ou aquela legenda. 
Diz êle que os trabalhistas não 
vão à Assembléia para fazer 
vingança, cobrarem divida pas
sada ou servirem a outros, a- 
tenderão únicamente aos pos

tulados da agremiação do Sr. 
João Goulart.

Nenhuma secretaria 
para o P. T. B.

— Há realmente, algum o- 
ferecimento do Governo para 
o PTB dirigir duas Secretarias 
de Estado — indagou a repor
tagem?

— Absolutamente! Não hou
ve nenhum convite do Govêr- 
no do Eitado neste sentido, 
mesmo porque não vemos o- 
portunidade para isto — res
pondeu o sr. Acácio Santiago, 
acrescentando:

— O PTB já deixou claro 
que os entendimentos feitos 
para a Assembléia Legislativa 
não passarão do âmbito dêssc 
Poder, e qualquer outro possí
vel entendimento importará em 
nova tomada ,de posição do 
partido, o que não estou auto 
rizado a fazer isoladamente. Se 
tal acontecer p^ra o futuro — 
admitiu o Presidente do PTB - 
o PTB estudará as bases e se 
pronunciará a respeito. Esta
mos até hoje — conclui o nos
so entrevistado — fiéis à li
nha de completa independên
cia política no cenário de San
ta Catarina.

Assaltada a Prefeitura e rou 
bados livros de Prestação 

de Contas
— Noticias procedentes de 

Brasília, cidade do norte de 
Minas dão conta de um fato 
que repercutiu alí de manei
ra espetacular. Ê que, na ma
drugada de 31 de janeiro úl
timo, justameute quando de
veria assumir o cargo de pre
feito o sr. Cassiano Alves de 
Oliveira, a sade da Munici
palidade foi invadida por um 
desconhecido, que dali subs- 
traiu os livros, documentos e 
todos os elementos de pres
tação <1 e contas do Prefeito

que deixava o cargo, sr. Ma
noel. Passos Êste. determinou 
obeatura de inquérito, levan
do o fato au conhecimento 
da .Secretaria de Segurança, 
que já determinou a ida de 
autoridade policiais para a- 
quela cidade.

Edição de hoje 8 
páginas

o a l h e r i a  WOLNY
DE

PAULO WOLNY BROER1NG
Jóias

Relógios
Canelas

Cristais porcelanas
nacionais e estrangeiras

Garante o que vende
Rua Marechal Deodoro 

n- 23

LAJES — S. Catarina
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Decidido: não haverá greve geral sobre
salario mínimo

Cêrca de 80% dos empregadores já estão pagando de acordo com a nova lei Empenha
trabalhadores em atuar na fiscalização dos preços

das entidades sindicais, e ativa de representan- ^consistèn-RIO, — Com a decisão 
tomada pela Assembléia 
sindical dos trabalhado
res do Distrito Federal, 
reunida no auditório do 
IAPC, para discutir o as
sunto referente as em
presas que estão se re
cusando a dar vigência 
ao salário mínimo, ficou 
definitivamente afastado 
o plano de greve geral, 
que poderia ser defla
grado a qualquer mo
mento, contratos estabe- 
cimentos que ainda não 
estão adotando o novo 
nivel salarial.

Essa deliberação de
corre do resultado da 
luta dos trabalhadores e 
de suas entidades sindi
cais pelo cumprimento 
de Decreto n. 45.106A.de 
24 de dezembro do ano 
passado, que alterou a 
tabela do salário mínimo 
que já tornou a cam
panha vitoriosa. Pois, 
como se sabe no Distri
to Federal, âmbito des
sas atividades sindicais, 
pede-se consignar que 
mais de 80'/. dos empre
gadores já pagaram o 
novo salário mínimo a 
partir de janeiro, e al
guns também procede

ram ao reajustamento 
dos salários dos demais 
trabalhadores.

Não pagou, parou
Nas empresas onde 

ainda não se efetuou o 
pagamento do salário em 
questão, fica mantida a 
palavra de ordem «não 
pagou, parou», de acor
do com a deliberação 
dos trabalhadores das 
empresas atingidas e de 
seu sindicato respectivo, 
os quais serão assistidos 
pela solidariedade dos 
demais sindicatos, fede
rações e confederações.

Para isso os Sindica
tos deverão promover 
reuniões no dia 16 pró 
xímo a fim de ouvir os 
trabalhadores das em 
presas que ainda não 
pagaram o salário mini- 
mo, dentro do disposto 
no decreto governamen
tal e deliberaram sobre 
as medidas a tomar em 
caso de paralisação em 
qualquer setor de sua 
representação.

Os trabalhadores do 
Distrito Federal, prosse
guindo na luta pela apli
cação integral do salá
rio mínimo, continuarão 
unidos, sob a orientação

L I M I T E
c ? - s  200 .000,00

RETIRADAS SEM AVISO

Não dê esmola con
tribua para a SLAN

Siga o símbolo de 
valor!
Peças e Acessó
rios «FORD« legí- 

, timos.

Casa
Vende - se uma em frente ao 2.o 

Batalhão Rodoviário, com 10 metros

fí; por 8, toda envidraçada, pintada a

óleo por dentro, e por fora-

TRATAR' EDIFÍCIO DR. ACCACIO
Apt. N.° 9

&

confederações, federa
ções e sindicatos para 
assim conseguir um jus
to e imediato reajusta
mento geral de venci
mentos, na base da ma
joração necessária ao 
restabelecimento da hie
rarquia e da escala sa
larial anterior.

Contenção do custo 
de vida

Os lideres desejam en
cetar movimento visan
do a participação direta

tes sindicais nos orgaos 
controladores e fiscaliza- 
dores do abastecimento 
e preços no pais. Eles 
declaram que, enquanto 
não forem tomadas me 
didas de contenção de 
preços desde a fonte de 
produção, até os meios 
abastecedores e não hou
ver a participação sindi
cal nos órgãos supraci
tados, toda e qualquer 
declaração referente ao 
conge amento dos preços 
e a conteção do custo

te e irreais. Exortam os 
trabalhadores que a ins- 
transigencia da não par
ticipação dos represen
tantes de trabalhadores 
nesses órgão possibilita 
as fraudes e sonegações 
impedindo desta fôrma, 
que êles possam dar o 
seu testemunho e cola
boração, com conheci
mentos de causa para 
que os extorsivos au 
mentos não |sejam leva
dos à pratica.

porque deslisa sôbre qucslquer piso

com

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 fixá-lo no 
local desejado, SPRINGER 
é agora o mais avançado 
dos refrigeradores nacio
nais. - E, além deste novo 
dispositivo, (com patente 
requerida) SPRINGER apre
senta ainda:

•  f,S pés cúbicos
•  Interior em côr a tu i logo 
e  pono aproveitável
e novo lécho de engate suave 
e S anos de garantia
•  preço bem mois em conta

DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA

A  E L E T R O L A N D T  fl
Rua Coronel Córdova a h — t aT ^  ^

A,ES ~  Santa Catarina M t
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Juizo de Direito da Primeira Vaia da Comarca de Lajes
e d i t a l  d e  l e i l ã o

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 prazo minimo 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 
Forum 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 10 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- 

I
arte da Silva. 30 metros. —  A 
referida casa foi construída 
por executado estando o ter
reno pelo mesmo adquirido 
transcrito sob número 25 377, 
no primeiio Oficio do Registro 
Geral de Imóveis desta Cornar ■ 
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 ma;s der e melhor lance 
oferecer independente da ava
liação. e depois de 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.
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Novo advogado em Lajes

Inscrito no R. G. do Sui e S. Catarina
Formado em 1.945, pela Faculdade de Direito de Porto 

s 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.

1 ESCRITÓRIO Hotel Provezani
Rua Marechal Deodoro, 99 — FONE — 233
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J aizo de Direito da Primeira 
V arada Comarca de Lajes

EDITAL DE PRAÇA
O Doutor Clovi* Avres Ga
ma, Juiz de Direito da Pri 
meira Vara da Comarca de 
Laje*. Estado de Santa C»- 
tarina, na forma da Lei, 
etc.
Faz saber a tôdos quantos 

o presente edital de praça, 
com o prazo minimo 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 vanda e arremata
ção por qurm mais d r e me
lhor lance oferecer acima da 
ivahação dc Cr$ 150.0n0,o0 
feita neste luizo, o seguinte 
imóvel que foi penhorado à 
Altino Francisco da Silva 
nos autos da ação executiva 
que lhe move Bomfilho Ber
toldo, o saber: - UMA GLEBA 
DE TtRRAS de campas e 
matos, com a área superficial 
de 1.170.000 m.2 (um milhão 
cento e setenta mil metio- 
quadrados), com uma casa de 
madeira e suas benfeitorias, 
uma atafona de moer m lúo 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 Borges 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 
lierdenaute Antunes Vaz. 
Dito imóvel foi adquirido pHo 
executado Altino Francisco 
da «Silva, por compra feita de 
Amadeu Vieira Branco e sua 
mulher, conforme escritura 
núblice transcrita sob- i úmero 
1.442 no 2o Oficio do Regis
tro Geral de Imóvei-, desta 
Comarca. - E qu^m quizer ar
rematar dito imóvel (terreno, 
casa, benfeitorias e atafona), 
deverá con.pirecer, no dia, 
mês, hora e local acima 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, impo*- 
tos e custas devidas. - E pa
ra que chegue ao conheci
mento do tôdos passou-*e o 
presente edit >1 para publica
ção na forma da lei. - Dado e 
passado nesta cidade de La
je«, 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 
assin >.

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

Escrivão do Civel

DIA DO TRÂNSITO
O presidente Kubitschek 

assinou um decreto determi
nando que todos os anos, du
rante a semana que preceder 
o dia 25 de setembro que se
rá consagrado como o Dia do 
Trânsito seja realizada em 
ca ater intensivo a «Campa
nha Educativa do Trânsito».

A referida campanha fica 
instituída em carater, perma
nente, sob a orientação e su

pervisão dps Conselhos Na
cional e Regionais do Trân
sito, abrangendo todo o terri
tório nacional,

O Conselho Nacional do 
Trânsito baixará as ioslruçõ- 
es gerais reguladoras e cor- 
denará as atividades dos Con
selhos Regionais com os di
versos orgãne encarregados 
dos serviços de transito.

ALTA QUALIDADE 
E DISTINÇÃO

m

Compre qual idade
A  PREÇO IUSTO .. .

comprando R E N N E R
a boa roupa ponto por ponto

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

r , d f m m f h  - Dispõe ainda, de variado sortimento de camisas sports, calças sports, calça
Casa v  dos, chapéus. q u a l id a d e  E d is t in ç ã o

M RENNER -  veste o cavalheiro dos pés à cabeça com o máximo de qualidade e distinçãoj
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Palmeiras e Pinheiros dividiram as honras
Preliaram amistosamente do

mingo a tarde no Estádio Mu
nicipal da Ponte Grande, os e- 
lencos do S.C. Pinheiros e da 
S.E. Palmeiras, cujo encontro 
que não se encerrou, premiou 
os dois contendores com um 
justo empate em 2 gols.

O prélio foi paralizado a al
tura dos 30' do segundo tem
po, devido a um forte tempo
ral que desabou na tarde da
quele dia.

No primeiro periodo o Pi
nheiros vedcia por 2 á 0, com 
tentos consignados por inter

médio de Zeca e Eloir.
Na fa»e derradeira o Pal

meiras empreendeu uma seria 
reação e acabou por empatar 
a peleja, com tentos marcados 
por Wanderlei de pênalti e E- 
seron.

Os dois quadros jogaram as

sim constituídos: Pinheiros^ Ni- 
cüo. Sonô e zequinha; Dezi- 
nho, Lauvir e Chiaradia; Pihla 
Zeca, Eloir Carlinhos e Vítor 

Palmeiras: Eíeron ( Sadi, ) 
Moacir e Florisnaldo; Nino. Vi
cente e Alceu; Adilson, Guri,

Muniz (Eseron), Marino e Wan
derlei.

Atuou como arbitro o Sr. 
Artenis Freitas, com uma boa 
atuação.

A renda somou a quantia de 
cr$ 850,00.

1 hlki
Em oito volumes e 50 mil exemplares a primeira edição -  Iniciativa da Campanha

Nacional de Material de Ensino

Rio — ( Ygência Nacio- 
naP — A infância brasi
leira contará, dentro de 
pouco tempo com uma 
grande Enciclopédia, ba
seada em nossas cousas 
e nossa gente. O traba
lho, que se destina a 
proporcionar conheci
mentos vários aos leito
res mirins, foi planejado 
pela professora Flavia da 
Silveira Lôbo, conhecida 
pesquisadora de proble
mas ligados à Psicologia 
Infantil que conta com u- 
ma equipe de mestras 
realizando diversas tare
fas didáticas. 0|título ge
ral da obra será ' ‘Enci
clopédia Infantil Brasi
leira'’, devendo compôr- 
se de oito volumes, am
plamente ilustrados a co
res e destinados às cri
anças entre oito e doze 
anos. A primeira edição, 
de acordo com o plano 
de ação do Departamen
to Nacional de Educação 
para o ano em curso, 
deverá ter cinquenta mil 
exemplares.
Obdiências às Inormas 

pedagógicas
A  “Enciclopédia Infan

til Brasileira” será uma 
obra de fôlego, elabora
da com base nos atuais 
conhecimentos da Psico
logia infantil e de acor
do com as mais moder
nas recomendações da 
Pedagogia, utilizando-se 
motivação nossa e exem
plos brasileiros, evitan- 
do-se equívocos às ve 
zes encontrados em o- 
bras do gênero,l que não 
fôram feitas Jpara aten
der as necessidades da 
petizada de todo o mun 
do. A redação que a e- 
quipe de mestres espe
cializadas dará a obra

O Filme Francês n° 
Festival de 
Rapallo

RAPALLO, Italia — O primeiro 
prêmio no Quinto Festival Interna
cional do Filme de Amadores, rea
lizado nesta cidade, coube ao filme 
de Pierre Velley, “NAISSANGE” 
(seção médico cirúrgica).

Mais dois prêmios teve ainda a 
cinem tografia francesa de amado
res no Festival: “PIROGUE SUR LA

será simples, interessan
te e atraente, dando mai
or importância a conhe
cimentos úteis e atuali
zados e relêvo aos as
suntos de cunho nacio
nal .

Pelo programa organi
zado pela Campanha (Na
tional de Material de En
sino para 1959, os dois 
volumes da “Enciclopé-

dia Infantil Brasileira” 
serão lançadas no se
gundo semestre, apre
sentando uma caracte
rística básica dêste or- 
gão do Departamento Na
cional de Educação: de 
venda ao público pelo 
preço de custo, de modo 
a facilitar sua aquisição 
por parte de todos os 
interessados.

MARONI”, de Jacques Gery, na ca- quela capital 
tegoria ciências-écnicas; e "MAR- ’
COULE, CITE’ ATOMIQUE", taça I g nora; se a

A S.E. Palmeiras vem de fei- 
xar compromisso com o Peri 
Ferroviário da cidade de Ma 
fra, para dois jogos amistosos, 
sendo que no dia lo de Mar
ço deverão estes adversários 
se defrontar em Lajes, e no 
dia 8 do mesmo mês na cida- 
d» de Mafra.

—  x —
O S. C. Cruzeiro recebeu 

convite para efetuar um jogo 
amistoso no proximo mês de 
Março em Florianopolis, por 
intermédio do Sr. Cantalicio 
Epifanio Rosa, residente na-

oferecida pelo Ministro italiano da 
Defesa Nacional. (SERVIÇO DE IN 
FORMAÇÃO E IMPRENSA DA EM
BAIXADA DA FRANÇÀ).

até o momento o 
adversário do estrelado, mas 
provavelmente será um gran
de clube da 2a Divisão de A-

Novo 'Record' 
das Espcrta- 
ções Francê 

sas
P A R I S  —  Pela primeira 

vez desde julho de 1955, o 
valor das exportações fran
cesas para o estrangeiro ul
trapassou o das importações.

As exportações alcançaram 
com efeito, o número “ re
cord” de 136 biliões de fran
cos em dezembro último, 
contra 135 biliões de impor
tações o que representa u- 
ma porcentagem de cober
tura de 10%. (SERVIÇO DE 
INFORMAÇÃO E IMPRENSA 
DA EMBAIXADA DA FRAN
ÇA).

—  o  —

A Maior Helice Marí
tima do Mundo

PARIS —  A Sociedade de 
“Forges et Chantiers de la 
Méditérranée" foi encarrega
da de construir, nas suas o- 
ficinas do Havre, uma helice 
marítima, que ficará sendo 
a maior do mundo, com o 
diâmetro de 7 metros e meio. 
gJEsse helice é destinada, 
como peça de sobressalente, 
a um navio-tanque de petró
leo, está sendo construído 
em Dunquerque para um ar
mador estrangeiro. Pesará 
ela 40 toneladas 600 ao invés 
de 36 e 900 e será de alta 
resistência ao invés de bron- 

. ze de alumínio. (Serviço de 
ficio enviado a mater dos es- Imformação e Imprensa da 
portes locais. embaixada da França)

As ultimas do Esporte
madores.

—  x —
No proximo dia lo de .Mar

ço, o S. C. Cruzeiro deverá re
viver o Velho Areião de Copa
cabana com a realização de 
um festival esportivo, que con
tará com a paiticipação de 5 e- 
quipes varzeanas, e mais o Ju
ventus de São José do Cerrito 
ou Arco íris, que farão o ma 
tch de fundo contra o proprio 
S. C. Cruzeiro.

— x —
Dois clubes, já se acham 

inscritos na Segunda Divisão 
de Amadores da Liga Serrana 
de Desportos, Palmeiras, e Cru
zeiro este ultimo se inscreveu 
no dia de < ntem, conforme o-

i2J
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S E N S A C I O N A L  !
Reuna o útil ao agradável, comprando agoia sua V1GORELLI ® 
em suaves prestações e recebendo inteiramente grátis um lindo 
======= — = corte de tecido BANGUI -
aproveile a excelente oportunidade que está oferecendo

FERNANDES & CIA.
QUINTINO BOCAIUVA 80

__  __ 15 DE NOVEMBRO 231
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Petrobrás sem recurso para explorar 
—  Petróleio Brasilero —
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cle lirmas particulares
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Edital de Praça
O Doutor Clovis Ayres Ga- co branco com a marca “ N”W O  —  Os ‘ brasileiros es

tão passando por uma expe
riência semelhante ao México, 
que teve uma grande oportu
nidade de exirair seu petró
leo com recursos próprios. 
Ocorre, entretanto, que no 
Brasil não há dinheiro. A 
grande impressão que se tem 
de riqu-za e fausto é apenas 
em lugires do litoral como 
Copacabana, nas a luas mi
lhas para o interior l lo pa/s 
o contraste é flagrante. A 
Petrobrás não tem recursos 
pira explorar todo o petróleo 
do território nacnnai, e creio 
mesmo que oentro de cinco 
anos serão descobertas gran
des reservas do precioso li
quido. Sem prejuízo para a 
emprêsa estatal, poderia ser 
concedi la oportunidaje a 
compmhias pircicuUres para 
extraçã i do ouro-negro» Eis, 
em sintesii, o qu? afirmou o 
sr. Harvey 0 ’Cauaor, jorna
lista, »scritor e economista, 
ex-lider sindical norte-ame
ricano, quando ontem pales
trava com um grupo de jor
nalistas cariocas no restau
rante do Club de Engenharia.

Doze anos e reserva 
americana

Respondend i a uma série 
de perguutas que lhe eram 
formuladas, o sr. 0 ’Cannor 
disse que a reserva norte-a
mericana de petróleo dará 
apenas para o absstecimento 
do país por doze anos de vez 
que diminui a produção .tos 
-eus poços enquanto aumei- 
to constautement-“ o consumo 
lo país e o exterior Os Es
tados Unidos, comn a U.R.^.S 
iêtn necessid <de de peiróleo 
para g irantir o ritmo de seu 
progresso, porque a técnica 
ainda não pode substituir és- 
se combustível por outro em 
condições ec mômicas.

— “ Por outro lado, conti
nua, países como o Brasil — 
podem criar u n mercado co
mum Latino Americano para 
distribuição do petróleo nu 
promover trocas d seu pro. 
duto por maquinsria p sada 
necessária ao fes nvolvi nen- 
to ds nação. Ou poderia fa
zer a exploração do petróleo 
sob a forma de «royalties» 
como e n outros países nesse 
mesmo continente. De qual

quer forma o petróleo será o 
combustível ideal pelo me io6 
por uma geraç'o».

Visitou instalações no 
Brasil

O economista e jornalista 
Harvey O’Connor, que se fa
zia acompanhar de sua espô- 
sa, veio a i Brasil conhecer 
as instalações petrolíferas 
aqui existentes. Visitou por 
duas semanas as proprieda
des da Petrobrás, percorren
do diversos poços na Bahia, 
refinarias de Petróleo e o se
tor pioneiro, ficando entusias
mado com o que viu.
Viajará para foz do Iguaçu e 
dali para o Uruguai e costa 
do Pacífico de regresso, ao 
seu país passando paio Peru. 
Equador, Bolívia e outros paí
ses.

Eotre as obras que publi
cou anotamos os seguintes: 
“ Mel - ditador" em 1935, The 
Ion’s Millions" em 1933; “ Aço 
Guggenhims” , em 1937; “ The 
Astors’’, em 1941 e especial
mente “ O Império do Petró
leo, com ampla repercussão 
dentro e fora dos Estados 
Unidos. Ao final da entrevis
ta o sr, O ’Connor manifestou 
a esperança ue que até 1961 
i politica norte-americana so
frerá grandes transformações 
em relação ao tratamento dis
pensado à América Latina.

A Atividade do Ae

roporto de Paris
PARIS — Desde 1949, data de 

sua criação, o Aeroporto de Paris - 
compreendendo Orly e La Bourget 
— teve seu número de passageiros 
quadruplicados, atingindo ano pas
sado 2.703,000 pessoas. Este último 
número corresponde a um aumento 
de 4,1 J/0 em relaçào aos resultados 
do ano imeiiatamsnte anterior, 
1957.

O movimento de fretes em 1958 
foi de 41.500 toneladas. (SERVIÇO 
DE INFORMAÇÃO E IMPRENSA DA 
EMBAIXADA DA FRANÇA).

ma, Juiz de Direito da Pri
meira Vara da Comarca de 
Lajes, Estado de Santa Ca 
tanna, na forma d* lei, etc, 
Faz saber a todos quantos 

o presente edita! de praça, 
com o prazo mínimo d* vint; 
dias, virem dêle conhecimento 
ou interessar possa, que no 
dia 12 de Março proximo vin
douro. às 10 (DEZ) horas, no 
sagão do edifício do Eorum 
desta cidade, o porteiro dos 
auditórios, ou quem suas ve
zes fizer, levará a público 
pregão de venda e arremata
ção por quern mais der e me
lhor lance oferecer sôbre a 
avaliação de Cr$ 14.000,00 fei
ta nêste Juizo, os seguintes 
bens que foram penhorados 
á Dilermando Xavier da Sil 
va nos at >s da execução que 
lhe move Hercilio Mendes Ou- 
riques, a saber: — Dois bois 
ou melhor, uma junta de bois 
marca “DEVON’’, vermelhos, 
com a marca “ CR" na cara e 
mais uma mula zaína de bi-

RIO — “ Os 62 mil veícu 
los que produziu a industria 
automobilística brasileira, em 
1958. estão totalmente ven
didos em tôdas as fábricas. 
Há filas de pedidos que cor
respondem a seis meses de 
produção" —  declarou à re
portagem o sr. Sidney Latini, 
secretário do GEIA, contes
tando a versão de que está
vamos produzindo mais do 
que a nossa capacidade aqui
sitiva.

“A  oferta é inferior à pro
cura’’ —  frisou o sr. Latini 
acrescentando; “Durante mui
tos anos são importados veí
culos ou importamos em 
quantidade muito pequena 
Há na realidade, uma deman
da reprimida desde a guer-

no quarto direito. — É quem 
quizer arrematar os referidos 
bens, deve-á comparar uo dia 
hora, mês e local acima men
cionado, sendo êle entregue 
a quem mais der e m dor 
lance oferecor acima da alu
dida avali ção, e depois de 
pagos no ato em moedas cor
rentes, o preço da arremata
ção, impostos e custas devi
das. E para que chegue 
ao conhecimento de todos, 
passou-se o presente edital 
cara publicação na forma da 
lei. —  Dado e passado nesta 
cidade Lajes' aoa dtzesseis 
dias do mês de Fevereiro de 
«no de mil novecentos e no
vecentos e cincoenta e nove. 
Ea, Waldeck Aurélio Sampaio, 
Escrivão do Civil, o datilogra
fei. subscreví e também as
sino.

Clovis Ayres Gama 
Juiz de Direito da la. Vara 

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Cível

ra e com a construção de 
novas estradas e o progra
ma de pavimentação do atual 
govêrno, a demanda de veí 
culos sobretudo de carga, 
tende a aumentar em ritmo 
muito mais acelerado. Não 
há nenhum receio para te
mer, pelo menos por hora, 
uma superprodução de veí
culos".

Não dê esmo
la contribua 
para à SLAN

—  P e n s ã o  = -  
S o l d a t é l l i

Cosinha de 1a. Ordem —  Quartos d9 la. 

qualidade —  Higiene comprovada

Otimo Ponto de Refeição
Rua Joâo Gualberto da Silva (Fróxirpo a 
Igreja Santa Cruz) — Lajes - S. Catárina

Filas para ade 
Brasi

uirir veículos 
eiro

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

A Joallteria Mondadori
Façam uma visita e verifiquem essa estrondosa liqui

dação nunca vista em nossa cidade
Redução nos preços mesmo de abafar.

Está torrando todos os seus artigos numa monumental li

quidação da relogios, porcelanas, cristais, joias e uma 

variedade de artigos para presentes
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Visita de Famosa 
Nutricionista

Desde onte n se encontra entre nós uma das mais fa
mosas nutricioni uas brasileiras, Da Maria Aparecida Rinhel, 
que veio dirigir j  curso da Escolinlia Walita em nossa ci
dade. Em rápida entrevista á nossa reportagem, Da Maria 
Aparecida Rinlu n3lareceu nos sôbre o curso que dirige, 
com as seguinte . jalavras: “As aulas da Escolinlia tem en
contrado a melhor das acolhidas em tôdas as cidades que 
visitamos, porque o curso é principalmente prático. Ensi
namos as alunas a tirarem o máximo proveito dos apare

lhos elétrico-domésticos con a preocupação de preparar
mos as receitas na sua frente, deixindo-as, lepois, prova 
rem pessoalmente os resultados. Assim, milhares de donas 
de casa aprenderam a fazer pratos mai3 saborosos e mais 
nutritivos no nosso curso. E tôdas elas receberam diplo
mas de Arte Culinaria no término das aulas.

Com isso, difundimos os modernos conceitos de dietéti
ca, popularizamos o que existe de melhor em matéria de 
alimentação. E note-se: tudo isso é oferecido completamen
te grátis. Para inscrever-se na Escolinha Walita, basta 
preencher com o nome e o endereço os cupons apropria
dos que se encontram nos Revendedores Walita locais:”

Terminando seus esclarecimentos, acrescentou ainda 
Da. Maria Aparecida Rinhel: “Gostaria de lembrar ás an
tigas alunas da Escolinha Walita que estamos constante
mente renovando o nosso receituário. Isso vale dizer que 
o curso atual é, para elas, uma extensão dos anteriores; 
poderão aprender uma série de novidades. Por outro lado, 
as senhoras e senhoritas que ainda não conhecem a Es
colinha Walita, têm agora uma grande ocasião para apro
fundar os seus conhecimentos culinários e de economia 
doméstica. Nosso programa de visitas abrange todo o Bra
sil e, por isso, só estaremos de volta a esta cidade dentro 
de alguus anos. Espero, portanto, que elas saibam aprovei
tar est i grande oportunidade.”

N0V3 SECRETARUDO CATARINENSE
V i m da organizar seu novo secretariado o 

gover i idor Heriberto Hiilse que é o seguinte: Se- 
cretirio de Viação e Obras Publicas Dr. Edgar 
Sá. Interior e Justiça: Dr. Laerte Ramos Vieira. 
Saude e Assistência Dr. Dario Geraldo Sales. A- 
gricultura: Ivatn Costa. Fazenda: Dr. Antonio Kon- 
der Reis. Segurança Publica: Ten. Cel. Walmor 
Borges. Educação e Cultura: Vitor Pelusso.

Professor Craveiro
Acompanhado pelo nosso amigo Sr. Mario Augusto de 

Souza esteve em visita a nossa redação, o professor Cra
veiro Suzano alto funcionário da Perfumaria Lopes. S3. 
que reside na capital da República está em visita a nossa 
cidade aonde tem um grande circulo de amizades, graças 
a sua dedicação quando é solicitado a prestar seu decidi
do apoio.

Agralecendo a honrosa visita desejamos ao professor 
Craveiro uma feliz est ida entre nós.

Orquestra Sinfônica de 
Acordeões i»° RiodeJaneiro>

Conforme está sendo anunci 
ado realiza-se, amanhã ás 8,15 
h., depois da exibição do be
lo filme da «Metro» TODOS 
A PARIS - o grande concer
to da ORQUESTRA SINFÔNI
CA DE ACORDEÕES, do Rio 
de Janeiro, sob a direção 
magistral do Professor Karl 
SCHULZ.

Para que os nossos leito
res e o publico façam uma 
ideia do valor artístico des
te notável conjunto musical 
(o unico existente, no gene- 
ro, em todo o Brasil, e tam
bém o unico que teve a hon
ra de se apresentar no salão 
de concertos Leopoldo Mi- 
guez, do Instituto Nacional 
de Musica) vamos transcre
ver abaixo, com a devida 
venia, do DIÁRIO DO POVO 
de Campinas, onde recente- 
mtnte se realisaram as fes
tas em homenagens a Carlos 
Gomes, os seguintes comen
tários:

Do Diário do Povo 
da Dampinas

Com o concerto da Orques

tra Sinfônica de Acordeoes, 
sabado ultimo no Teatro Mu- 

1 nicipal, o Prof. Schulz alcan- 
Ç7U uma «performance» digna 
de aplausos, demonstrando a 
excelencia da Escola que di
rige no Rio de Janeiro e os 
recursos artísticos de que 
dispõe o acordeão, quando 
entregue a um artista de sen
sibilidade requintada e de 
um amor Drofundo á verda

dade numa homenagem ca
rinhosa a Carlos Gomes, o 
Prof. Schulz apresentou-se á 
frente da sua Orquestra, pro 
porcionando a um publico 
numeroso que lotava com
pletamente o Teatro Munici
pal, uma noite admiravel, sob 
todos os pontos de vista.

Revelou o Prof. Schulz uma 
compreensão profunda do 
instrumento a que se dedi
cou e não se limitou apenas 
a executar as peças do pro
grama, mas dando lhes a in
terpretação e o colorido ade
quados, superando com maes
tria as muitas dificuldades 
técnicas.

Ouvimos, numa sucessão 
de maravilhas, o Minueto de 
Nepomuceno, a «Abertura» 
Poeta e Camponez de Suppé, 
musicas de Hacadel, Schubert, 
um Preludio em Fá com Ave 
Maria, composição lindíssima 
do proprio Prof. Schulz, o 
Intermezzo da Cavalaria Rus- 
ticana de Mascagni, a conhe 
da Valsa das Flores de 
Tschaikowsky, alem de ou
tras peças escolhidas, sendo 
o programa condignamente 
finalisado com a Protofania 
d’0 Guarany de Carlos Go
mes, que arrancou da plateia 
aplausos calorosos. Esse nu
mero foi dedicado ao Dr. 
Anton o Mendonça de Bar- 
ros, Prefeito Municipal, que 
se achava presente, presti
giando desta forma a inicia
tiva do Pfo. Schulz.

O concerto de sabado foi, 
sem duvida alguma, um belo 
acontecimento artístico. O 
Prof. Schulz está de para 
bens. Toca com muito senti
mento e técnica. É alem dis
so um mestre consumado do 
acordeão valorisando muitís
simo esse instrumento.

Arquivadas infrações até Cr$ 1.000,00
A  medida alcançará os processos existentes até 30 

de dezembro de 1958
O sr. Lucas Lopes mi

nistro da Fazenda, para 
fiel cumprimento do dis
posto no art. 14 da Lei 
n- 3.520, de 30 de dezem
bro de 1958, acaba de 
assin ir a Circular ir 4. 
contendo as seguintes ins
truções:

“ lo  - -  Nenbum pro
cesso fiscal iustaurado 
por infração de Legisla
ção tributária federal, e- 
xistente no dia 30 de de-

zembro de 1958, de va
lor em litígio não supe
rior a CrS 1.000 00, terá 
mais prosseguimento, de
vendo ser arquivado, me
diante despacho, seja 
qual for a fase adminis
trativa em que se en
contrar.

2o — Considera-se va
lor em litígio para os 
fins destas instruções:

a) — a importância do 
imposto reclamado, a-

BANDOLEIROS, EM XAPECÓ

Atacado e morto com 8 tiros e 2 
facadas quando viajava á cavalo

Xapecó está passando, últimamente, por momentos de 
sobressalto, dado os assaltos, que se vêm verificando não 
só na cidade como no interior, por indivíduos ainda’ nãn 
identificados. u

A policia catarinense vem tomando uma série de 
medidas a fim de efetuar a prisão dos desordeiros e ban 
didos, que saqueiam pessoas que transitam pelas festrariü* 
em caminhão e à cavalo iraaas

Julga se que os bandidos e ladrões que infestam á 
quela região do oeste catarinense, possivelmente fa^rn 
parte do grupo que invadiu, há pouco tempo a cidade 
Campos Novos, para saqueá-la. P ’ Cldade de

Agora, chega ao conhecimento da reportagem nue 
sr. José Tissiani, quando viajava a cavalo, em Linha cs 
Paulo, distrito de São Carlos, foi morto, numa nicidif ™
8 tiros e 2 facadas p da> com

José Tissiani, levava 8 mil cruzeiros, num hnl«e 
lhes foram roubados. Roubaram lhe ainda um r o v l i ! '  que 
casaco e outros objetos de valor. ’ 0IVer> o

Tissiani, quando foi morto dirieia-se n i.m „ 
no lugarejo de São Paulo, onde seria testemunha d“ 6?,™ 
dos nubentes um

Viajou pela tarde e, sómente no dia se^uime z 
foi encoatrado morto, na estrada. a ’ - (lue

crescida da multa apli
cada, nos processos jul
gados;

b) — a importância do 
imposto reclamado, a- 
crescida da multa mini- 
ma cabivel, nos proces
sos em fase do julga
mento.

c) — a importância do 
imposto reclamado, a- 
crescida da multa em 
dôbro, quando houver 
reincidência de infração 
e assim estiver previsto 
no respectivo regula
mento:

3o Compete exercer o 
despacho de arquivamento:

I — Na instancia adminis
trativa:

a) à autoridade de pri
meira instancia a quem couber 
o iulgamento. mesmo que este 
jà tenha sido proferido, desde 
que havendo recurso não te
nha sido ainda encaminhado:

b) —  nos orgãos colegiados, 
ao respectivo presidente.

II Nas procuradorias da 
Fazenda, aos Procuradores Che
fes .

Io — No caso de processo 
já ajuizado, para cobrança de 
divida ativa, fundada em in
fração de leis fiscais, nas con
dições previstas restas instru
ções o arquivamento se dará 
0 acordo com as normas do 

proce;so judiciário vigente.
0 As repartições srreca- 

aadoras em que houver P^- 
cesso, que devem ser arquivo- 
aos providenciarão imediata
m e n t r 8eu  encam inham ento a
autoridade competente para á 
úuele fim
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