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Quando, destas colu

nas reverberamos fatos 
e atitudes, apontamos er
ros ou elogiamos feitos 
estamos cumprindo nada 
mais e nada menos que 
com a nossa missão, que 
é a de esclarecer o po
vo e batalhar em prol 
das boas causas.

Fazemos estas ligeiras 
considerações como in
tróito às diversas recla
mações que tem chega

ovo exige.. .
Maior fiscalização para o Mercado Municipal de Lajes

do à nossa redação, par 
tidas principalmante das 
classes menos favoreci
das pela sorte, cora re
ferencia a certas falhas 
que se verificam no Mer
cado Municipal, em dias 
de feira.

Como se sabe, o Mer 
cado Municipal foi cria
do para que os pequenos 
agricultores possam ven
der seus produtos dire
tamente ao consumidor,

sem as demais formali
dades traçadas pelas leis 
de nossa terra, dando a 
oportunidadi a êste de 
adquirir as mercadorias 
de primeira necessidade 
a preços mais reduzidos, 
ao alcance de qualquer 
bolsa.

Infelizmente, porém, de 
uns tempos para cá tal 
coisa não tem se verifi
cado. Prejudicando as 
duas partes, vendedor e

consumidor, surgiram os 
famigerados intermediá
rios que embora não dis
ponham de capital, ga
nham uma quantia apre
ciável simplesmente ar
rematando o estoque dos 
produtores a um preço e 
vendendo ao povo que 
semanalmente aflue ao 
mercado municipal a pre
ços muitos mais eleva
dos, tirando de muitos a 
oportunidade de econo

mizar uns cruzeirinhos 
Por isso, fazendo éco 

às reclamações do povo 
destas colunas lançamos 
um apelo às autoridades 
competentes para que 
ordenem uma fiscaliza
ção mais rigorosa e jus
ta no Mercado Munici
pal. evitando a nefanda 
ação dos intermediários 
e beneficiando, assim, o 
povo bom e ordeiro de 
nossa terra.

ORGAO INDEPENDENTE E NOTICIOSO
Ano XIX DI tETOR - GEREVTE 

JOSÉ P. BAGGIO
f REDATOR - CHEFE 
( NEVIO FERNANDES

Redação e Oficinas 
Ria Marechal DíoJin 294 1 "ne 3 9 '

LAGES, 21 de Fevereiro de 1959 N. 111

Laipda a Gaalalvra llnar da Bans
Durante a realização 

de um almoço, realizado 
ontem ua cidade de Juiz 
de Fora, em Minas Ge
rais, o Sr. Ademar de 
Barros, teve lançada a 
sua candidatura a presi
dência da Republica nas 
eleições de 1960.

O Sr. Ademar de Bar-

ros esteve nesta ocasi
ão, presente a instalação 
do diretorio municipal do 
PSP naquela cidade do 
hinterland mineiro, sen
do lhe tributada uma 
grande recepção, aliás 
uma das maiores até hoje 
tributada a um homem 
publico.

Conferencia do Deputado
Fernando Ferrari

O Diretório Municipal do Partido Trabalhista 
Brasileiro convida o povo em geral para assistir 
a conferencia, de carater público e apartidário, a 
ser proferida dia 26 do corrente, com inicio às 
20,60 heras, no Salão Nobre do Instituto de Edu
cação, pelo Deputado Federal Fernando Ferrari, 
sobre “Nacionalismo e Problemas da Atualidade 
Brasileira” .

Estreou em La 
jes a  Orques
tra Sinfônica 
de Acordeões

do Rio
Conforme estava progra

mado e fartamente ‘noticiado 
pela imprensa de nossa ter
ra, exibiu-se dia 19 do cor
rente, quinta feira última no 
Cine Teatro Marajoara, a fa
mosa Orquestra Sinfônica de 
Acordeões, do Rio de Janei
ro, sob a competente direção 
do professor Cari Schulz.

Apresentando variosissimos 
números de musicas clássi
cas, dos mais renomados 
compositores, a Orquestra 
Sinfônica de Acerdeões a- 
gradou plenamente a cujta 
platéia lajeana, tanto pela 
maestria das execuções co 
mo pelo vasto repertório que 
contém.

Cabe aqui frisar que tal 
acontecimento foi o primei
ro em Lajes, motivo porque 
o Teatro Marajoara ficou 
superlotado naquela n oite1 
para ouvir e aplaudir os 
Componentes da referida or
questra.

Alterando o decreto n.o 48.359, de 28 de janeiro de 
1959, que dispõe sôbre a aplicação da lei n.o 3.531, de 19 
de janeiro de 1959, que trata da concessão de abono, o 
presidente da República assinou o seguinte decreto:

Art. l.o — O art. 3.o do decreto n.o 45.359, de 28 de 
janeiro de 1959, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 3,o — O abono provisório e extensivo aos mili
tares, na base dos atuais padrões de vencimentos dos 
postos dos oficiais — encluidos para o cálculo de abono 
os benefícios do Código de Vencimentos e Vantagens dos 
Militares — e dos salários das praças de pré da Forças 
Armadas, da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros do 
Distrito Federal.

Parágrafo único — A extensão do abono provisório 
aos militares da reserva de l.a classe, ou reformados, far- 
se-á observadas, as disposições do corpo dêste artigo».

Art. 2.o — O art. 9.o do decreto n.o 45.359; de 28 de 
de janeiro de 1959, passa a ter a seguinte redação:

«A extensão do abono provisório aos servidores inati
vos ou em disponibilidade se fará na base do padrão de 
vencimentos ou referencia do cargo ou função que o ina
tivo ocupava ao aposentar-se, ou naquele em que foi 
reestruturado, após a aposentadoria, na proporção do tem
po de serviço quando se tratar de aposentado com pro
ventos inferiores ao padrão de vencimentos excluídas as 
vantagens ou gratificações, percebidas a qualquer titulo, 
ainda que incorporadas ao vencimentos ou remuneração 
da atividade ou provento de apostadoria, exceto a grati
ficação de função».

Art. 3a — Êste decreto entrará em vigor na data da
sua publicação.

Art. 4.o -  Revogam-se as disposições em contrário.

Faleceu a Srta. Ane Machura
Causou profunda conster

nação em nossos meios a no
ticia do falecimento 

da srta. Ane Machura, dile
ta filha do dr. Romus Machura 
prestigioso elemento em nos
so mundo comercial, ocu
pando a destacada posição 
na energia local. O seu pas

samento ocorreu quinta fei
ra ás 24 horas tendo stu se- 
pultamento sido feito ontem 
as 16 horas, com grande a- 
companhamento.

Associando se às manifes
tações de pesar, Correio La- 
geano envia à iatnilia enlu
tada sinceras condolências.

A l l i r  M A D A  IflADA Com orgulho apresenta amanhã 
u I l l L  IYIHRHi UHIIÍI domingo ás 19 e 21,15 horas

A sensacional película da Columbia Piciures
A P O S E N T A - S E  UM M A R I D O

Com o* consagrados Lemm° n

1
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CINE TEATRO TAMOIO S/A
RELATORIO DA DIRETORIA

Constantino Bertuzzi
Diretor Gerente

Balanço Geral encerrado em 31 de Dezembro de 19>. 8
i9

A T I V O
IMOBILIZADO 
Maquinária 
Instalação de Luz 
Edifícios
Moveis e Utensílios 
fmoveis
Reformas Edifício
REALIZÁVEL (Curto e Longo Prazo) 
Empréstimo Lei 1474 
Contas Correntes
DISPONÍVEL 
Bancos C/Depositos 
Caixa
COMPENSAVEL 
Ações Caucionadas
RESULTADOS PENDENTES 
Seguros (não vencidos)
Comissões em Suspenso

TOTAL DO ATIVO

1.613.637,60
59.582,70

959.773,10
333.385.90 
229.430,00
131.957.90

36.348 80
320,00

95.129,70
7.325.00

48.031,10
40.500,00

3.327.766,90

36.668,80

102.454,70 

60.000,00

80.531,10

3.615.421,50

P A S S I V O
INEXIGÍVEL
Capital
Fundo de Reserva 
Fundo p / Depreciação 
Lucros em Suspenso
EXIGÍVEL (Curt) e Longo Prazo)
Dividendo n° 1
Dividendo n° 2
Dividendo n* 3
Dividendo n* 4
Dividendo n® 5
Títulos a Pagar
Bancos C/ Empréstimo
Contas Correntes
COMPENSAVEL 
Caução da Diretoria

TOTAL DO PASSIVO

1.350.000,00 
125.625.40 
487.356,60 
541 455.20

732,50 
1.240.00 
1.056 00 
2-902.50 

33.787,60 
6.931,10 

250.000,00 
754.334.60

2.501.437.21

1.050.984,31

60.000,00

"37015.421,50

« L m  i  M s »  encerrada n  31 dt Ombro dt 1.95t
de Rendas de Exercicio 
de Fundo P/ Depreciação 
a Despesas Gerais 
a Alugueis de Filmes 
a Selos de Estatística 
a Honorários
a Impostos de Diversões e Outros 
a Ordenados 
a Fretes e Carretos 
a Manutenção e Conservação 
a Fundo P/ Depreciação

Maquinária 
Fundo de Reserva

a Lucros em Suspenso

Organização Contábil Ltda. 
Reg. N.° CJL 0011 

Renato Neve Varela - Reg. ao CRC 
(SC) sob n® 1243

Lucro bruto desta conta
Retorno parte desta conta
Saldo desta conta
Idem, idem
Idem, idem
Idem, idem
Idem, idem
Idem. idem
Idem, idem
Idem, idem
10% s/ Maquinária
10% s/ Instalação de Luz
10% s/ Moveis e Utensílios
Prejuízo desta conta
10% s/ lucao liq. p/  constituição de um
fundo de reserva cf. disp. jestatutárias
Lucro liquido do presente exercicio 

Lages, 31 de Dezembro de 1958

Mario Augusto de Souza
Diretor Presidente

Débito Credito

334.714,20 
644.622,10 
174.805.50 
249.000.00 
289 032,30 
97.848,00 
79.377,60 
91.689,40117.363.80

5.958,30
32.086,30 155.40» m

2.212 244,00 
370.103,8*

286 198,00 
17.965,20 

161.687,10

2.582.347,80 2.582.347,90

Constantino Bertuzzi
Diretor Gerente

PARECER DO CONSELHO FISCAL
. . . Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal do Cine Teatro Tamoio S/A., tendo exam in ai „  r» .
aa conta de »Lucros e Perdas«; Relatório da Diretoria e demais contas do exercicio encerrado em 31/12/5» » „ !  Ba,anÇ0 Geral e Demonstração 
sao do parecer que devem ser aprovados pela Assembléia, além dos argumentos acima referidos, os atos da’ n; ♦ c ?nstatarem a perfeita exatidão

Lajee. 3, de Deaembro de U H  " , " “ ‘ ®® -

João A. Duarte
Mário Grant

Indalécio D. Arruda
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Aparelhado o Brasil para enfrentar
—  surto de gripe —

“ São muito pequenas as 
probabilidades do surto de 
gripe que ora grossa na In
glaterra e Polônia atingir o 
Brasil, mas, se isso, realmen
te, acontecer, estaremos com- 
pletarrente aparelhados para 
esperá-lo, não estando amea
çada a população’’, Declarou 
á reportagem o ministro da 
Saúde, sr. Mario Pinotti, refe
rindo-se a uma epidemia gri
pal que segundo as agências 
noticiosas, estaria agindo tao 
fortemente r.a Europa que, 
em apenas 15 dias, já teria 
matado 45 pessoas.

O sr. Pinotti informou ain
da que o virus responsável 
pela gripe não foi isolado 
□aqueles paises mas, deve 
tratar-se de uma mutação do 
«‘A-Asia-57’’ , responsável pela

“gripe Asiatica’’.
Dis*e o ministro Pinott: — 

“E’ muito comum na Europa, 
principalmente nesta época 
do ano, em qua se verificam 
grandes quedas de tempera
tura, provocadas peios rigo
res daquele inverno, a evo
lução de epidemias gripais. 
No entanto, o surto que ora 
se nos apresenta, ainda que 
setn as proporções catastró
ficas apmtadas pelas noticias 
dos outros paises. é, na ver
dade, de maior gravidade que 
as incidências dos anos ánte- 
riores,

Segundo sei — prosseguiu 
— os paises mais atacados, 
êste ano, foram a Polônia e 
a Inglaterra e isso, talvez se 
deve a maior receptividade 
daqueles povos em contrair

a moléstia” .
Instado sôbre as 45 mortes 

afirmou o ministro: A mortan
dade nos surtos gripais varia 
de «côrdo com a incidência 
de casos, é claro, Assim, se 
for grande, como vemos, a e- 
pedemia, é provável que seja 
verdadeira esse cifra, mas não 
assustadora.

Não se conhece o 
virus

Disse a seguir: “ O que per
manece incógnito, até então, 
pelo menos para nós, que vi
vemos longe daquelas áreas, 
é a qualidade do virus res
ponsável pelo surto. Os labo- 
ratárlos de pesquisas daque
les paises já se estão mobi
lizando, no sentido de isolá-lo

porque

com

sobre qualquer piso

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:

9,5 pés cúbicos
In terior em côr a iu l lago
po rta  ap rove itávo l
novo f ic h o  de engato suave
5 anos de ga rantia
preço bem mais em conta

d is t r ib u id o r  n e s t a  p r a ç a

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

o que permitirá a elaboração 
de uma vacina segura. Aliás, 
nós mesmos já solicitamos à 
Organização Mundial de Saú- 
dd (entidade da ONÜ). que 
nos fornecesse informações, 
para nos previoirmos, fazen
do vacinas, caso a gripe se 
estenda até aqui’’ .

E aduziu: “ O virus ainda 
não é conhecido, mas, desde 
ja, podemos fazer uma pre
visão. pois é bem provável 
que se trate de uma mutação 
do tipo “ A-Asia-57” que, ha 
bem pouco tempo, provocou 
entre nós, idêntica incidência.

Não nos afetara
Referindo-se a nossas con

dições de segurança, caso a 
gripe atinja o Brasil, dissfr o 
Brasil, disse o sr. Pinott; “ Se 
a “ Polonêsa” =  assim a bati
zou o povo carioca — che

gar ao Brasil cont a a* nossas 
exg ctativas, não hav rá pe
rigo maior que o veriticail-> 
durante a Asiática” üaqudes 
tempos para cá os nossos ó - 
gãos de saude tem ma ntido 
em constante movimento os 
iep rtam' nto e grupos d* tra
balho destinados a atender á 
população nesse* casos, e is
so af iS ta rá , de uma vez por 
tôdas, quaisquer ameaças.

Por sinal, o fenômeno da 
gripe está fora das moléstiaa 
perigosas, desde a descober
ta dos antibióticos, que dão 
ao organismo a proteção ne
cessária contra as perturba
ções que são as responçáveis 
reais pelas mortes” .

Ademais — frisou — ca«o 
seja isolado o virus, teremos, 
l°go em seguida, a fabrica
ção dc grande número de va
cinas que imunizarão o povo 
em qualquer etrergencia.

Brasil não feichará escritórios
comerciais

RIO, — Esclarecendo a si
tuação dos escritórios comer
ciais do Brasil na Exterior, o 
Ministro do Trabalho, sr. Fer
nando Nobrega, desmentiu o 
propalado fechamento daque
les orgãos, declara:

— Não é pensamento do 
Governo promover a extinção

ue todos a* escritórios comer
ciais do Brosil no Exterior. 
Há, isto sim, um pDno, com
preendido em duas exposições 
presentemente em mãos do 
sr. Presidente da República, 
oropondo uma remodelação 
geral nos serviços prestados 
por aqueles orgãos” .

Casa
Vende - se uma em frente ao 2.o 

Batalhão Rodoviário, com 10 metros 

por 8, toda envidraçada, pintada a 

óleo por dentro, e por fora.

M
Ifg
mm
mmm
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TRATAR: e d if íc io  d r . a c c a c i o  m
Apt. N.° 8

Juizo de Direito da Primeira 
V arada Comarca deLoges 
Estado de Santa Catarina

Falência de J. E. SIQUEIRA
AVISO DE LIQUIDAÇÃO

Pelo Senhor Manoel Lino de Jesus, sindico da Falên
cia de J. E. Siqueira, foram apresentadas as contas da li
quidação da referida íalêdcia.

Nos termos do paragráfo segundo o artigo número ses
senta e nome do Decreto-lei número 7.961, de 21 Junho de 
1945, (Lei de Falências), ditas contas se acham era meu 
cartório, durante dez dias, à disposição da firma falida e 
dos interessados, que poderão impugnálas, querendo.

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
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Mo rendeu oo Ml tf ribs lo i n ...
Continuação da última

Irregulares as transa
ções com Argentina

Não 6endo a primeira vez 
que o comércio de pinho é 
perturbado pela erregularida- 
de das importações argenti
nas o Instituto do Pinho le
vou a térmo novas diligências 
com o objetivo de desenvol
ver negócios com outros paí
ses, enviando à Europa, em 
agosto, uma missão constituí
da pelo presidente daquela 
autarquia, representantes dos 
madeireirosjdo kio Grande do 
Sul, Santa Catarina e Parana 
e um representante na Car
teira de Exportação e impor
tação do Banco do Brasil, o 
sr. Wilson Brandão.

— Os resultados — frisou 
o sr. Aristides Largura — fo
ram plenamente favoráveis 
Ficamos cientes das queixas 
dos principais consumidores 
de pinho no Velho Continen
te algumas das mais aliás, 
procedentes e responaaveiss

página
pelo retraimento daquele mer
cado. Para afasta-las foi esta
belecido que as exportações 
para o Hemisfério Norte se
rão feitas sob fiscalização di
reta de Comissão Coordena
dora da Exportação de Ma
deira fixando-se inicialmente, 
um volume de duzentos mi
lhões de pés quadrados a ser 
exportado sob essa nova mo
dalidade. Seu escoamento vem 
se operando normalmente, 
com especial agrado, até aqui, 
dos compradores. Demons
trando alto espirito de com
preensão da importância e das 
dificuldades da expsrt ição de 
madeiras para países distan
tes a CACEV patrocinou a o- 
btenção de um financiamento 
de até meio bilhào de cruzei
ros. A medida está em vigor 
desde lo de dezembro do a- 
uo fmdo e sem dúvida pro
porcionará grande impulso às 
vendas de pinho, sobretudo 
para países que já sio tradi- 
io n is  importadores do mes-

mo e possuem grande capa
cidade de absorção como a 
Inglaterra a Alemanha e a
Selgica.

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

Edital de Praça
O Douto, c " ~ w r e s'a . -  cõ br.m '0  < £ • » , “ « £  ^  
ma, Juiz de Direito da Pri- J  ur-pmntar os referidos

L I MI T E
c r .9  2 0 0 .0 0 0 ,0 0

RETIRADAS SEM AVISO.
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Novo advogado em Lajes

ff

1
I

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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1U C*, Juiz ----
meira Vara da Comarca de 
Lajes, Estado de Santa Ca 
tarina, na forma da lei, etc, 
Faz saber a todos quantos

0 presente edital de praça, 
com o prazo mínimo d« vinte 
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 quem mais der e me
lhor lance oferecer sôbre a 
avaliação de Cr$ 14.000,00 fei
ta nêste Juizo, o* seguintes 
bens que foram penhorados
1 Dilermaodo Xavier da Sil 
va nos at s da execução que 
lhe move Hercílio Mendes Ou- 
nques, a saber: — Dois bois 
ou melhor, uma junta de bois 
marca “DEVON”, vermelhos, 
com a marca “CR” na cara e 
mais uma mula zaina de bi-

quizer arrematar os referidos 
bens. deve á comparar uo dia 
hora, mês e local acima men
cionado, sende êle entregue 
a quem mais Ó0r ® maior 
lance oferecor acima da alu
dida avall-çâo. e depois de 
pagos no ato em moedas cor- 
reotes, o preço da arremata
ção, impostos e custas devi
das.’ E para que chegue 
ao conhecimento de todos, 
passou-se o presente edital 
oara publicação na forma da
lei. __ D2do e passado nesta
cidade Lajes' aoa dezesseis 
dias do mas de Fevereiro de 
ano de mil novecentos e no
vecentos e cincoenU e nove. 
Eu. Waldeck Aurélio Sampaio, 
Escrivão do Civil, o datilogra
fei. subscrevi e também as
sino.

C lov is A yres  G am a  
Juiz de Direito da la. Vara 

W a ld eck  A urélio  S am p aio  
Escrivão do Cível

= -  Pensão = -  
S o l d a t é l l i

Cosinha de la. Ordem —  Quartos de la. 

qualidade —  Higiene comprovada

Ótimos Ponto de Refeição
^ uaJ.bert° daT Silva (Próximo a 

Igreja Santa Cruz) — Lajes - S. Catarina

Compre qualidade
A PREÇO JUSTO ..  .
comprando RENNER

a boa roupa ponto por ponto
A roupa RENNER tem tudo que V. deseja: Belos padrões, talhe mo 

derpo e a tradicional DrJ R\BILID\DS RStftf ER.
Casa RENNER - Dispõe, ainda, de variai3 sortimento de camisas sports, calças sports ca‘ca

dos, chapéus. ’ v
■q  TTivTIVnri} Qualidade e distinção
n C iIN IN J L n  -  veste o cavalheiro dos pés à cabeça com o máximo de qualidade e distin
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RIO —  O Diretor da Divi
são do Imposto de renda, sr. 
Noé Winker, acaba de baixar 
ordem de serviço estabelecen
do normas para o recolhimen 
to do imposto, descontado nas 
fontes, sobre remuneração por 
serviços prestados pelas pes
soas, físicas, quando os benefi
ciários não sejam empregados 
das fontes pagadoras e a so
ma dos rendimentos pagos ou 
creditados em cada mês ultra
passar de vinte mil cruzeiros.

Essa resolução que intaressa 
particularmente às classes li
berais, foi tomadi em conso
nância com o disposto no art 
62, da Lei n o  3 47o 58, que 
instituiu a aludida modalidade 
de retenção do imposto na 
fonte, c tendo em vista a ne
cessidade de estabelecer uma 
orientação para os aludidos re
colhimentos, até que seja apro
vado o Regulamento do Impos
to de Renda, quando ficará 
consolidada a legislação do tri
buto e disciplinada a aplicação 
dos novos preceitos legais.

Desconto para quan
tias superiores

As instruções expedidas pe 
la D I.R. aos Delegados Regio
nais, Seccionais e Inspetores do 
Impo to de Renda estabeleceu 
que os rendimentos pagos ou 
creditados às p.ssoas físicas a 
partir de l.o  de janeiro de 
1959, a título de remuneração 
por Serviços prestados, tais co
missões, bonificações, ou se
melhantes, superiores a vinte 
mil cruzeiros em cada mês, 
sofrerão o desconto no impos
to nas fontes sobre o tal das 
quantias respectivas, à razão 
da taxa de 10% quando não 
houver relação de emprego 
entre o beneficiário e a fonte 
pagadora.

te guia própria na qual indi
cará. a) o nome por extenso, e 
e o endereço completo do be
neficiário, b) a natureza dos 
serviços prestados e a operação 
em causa que tenha dado ori
gem ao rendimento.

Recomenda ainda a resolu
ção que nos casos de paga 
mento de rendimentos comuns 
a várias pessoas físicas, em 
quantia superior a vinte mil 
cruzeiro* por serviços profis
sionais prestados, resalvada a 
hipótese de existência de so 
ciedad» a fonte pagadora des
contará sobre todos os benefi
ciários. Na declaração do benefi 
ciáris serão computados todos 
os rendimentos recebidos ou 
juridicamente à sua disposição, 
no ano base, inclusive os ren
dimentos brutos submetidos ao 
regime de desconto do impos
to nas fontes nos têrmos do 
art. 98 do Regulamento vigee- 
te.

Obrigações das fontes 
pagadoras

Determinam ainda as instru
ções da D.I R. que as fontes 
pagadoras dos rendimentos es
tão obrigados a apresentar, 
juntamente com as respectivas 
declarações, em cada exercício 
além das informações sobre os 
rendimentos pagos ou credita
dos no ano-base uma relação 
dos impostos descontados e re
colhidos com a indicação das 
importâncias correspondentes, 
números e datas das guias dc 
recolhimento e repartições res
pectivas.

Será obrigatória também 
além da apresentação do re 
cibo de pagamento, a indica
ção do número e data da guia 
de recolhimento do imposto

Outros
esclarecimentos

descontado e recolhido, sem 
pre que tenha sido paga co
missão ou corretagem a pes-

Esclarecé em outro item a 
ordem de serviço que o reco
lhimento do imposto deve ser 
efetuado dentro do mês se
guinte ao do pagamento ou 
crédito do rendimento: median-

soas físicas, em quantia supe
rior a vinte mil cruzeiros quan
do pleiteado o abatimento des
sa deSpesa na guia de lucro 
imobiliário.

Julgamento sensacional: Padre que matou 
Bispo pretende sentar-se, de batina, no

banco dos réus
Recife, — Num dos mais 

sensacionais julgamentos já 
ocorridos náo só no Recife 
mas em todo o Brasil, irá o 
Tribunal do Júri deste Estado 
apreciar, agora, o grau de 
culpabilidade do Padre Ho
sana, vigário da paróquia <le 
Quipapá. que assassinou, co
mo se recorda, no dia lo de 
julho de 1957, o bispo da Di
ocese deGaranhnns Dom Ex
pedito por muitos tido como 
um santo homem.

A decisão da Justiça em 
tôrno do crime que abalou a 
consciência católica do pais 
está sendo aguardada com vi
vo interèsse, formando-se des
de logo duas correntes, uma 
favorável ao acusado (e que 
procura mesmo, justificar-lhe 
o ato) e outra que o quer ver 
condenado à pena máxima, 
por haver eliminado pio roj 
dos vivos uma criatura como

B o l à o
Brilhante vitória do In
ternacional local em 

Curitibanos

Tendo por local a vizinha 
cidade de Curitibanos, reali
zou-se domingo ultimo um in
teressante torneto de Bolão, 
que reuniu as equipes do In
ternacional desta cidade e do 
Independente de Curitibanos.

Merecida vitoria colheu o 
colorado local, ]ao vencer o 
seu aatagontsta por uma van
tagem de 61 pontos, conta
gem esta já computada com 
o resultado do lo jogo reali
zado em Lajes.

A este jogo compareceram 
grande numero de aficciona- 
dos do bolão do vizinho mu
nicípio, inclusive um bom 
numero de torcedores inter- 
nacionalistas, que acompa
nharam a delegação lajeana,

Apos o jogo foi oferecido 
pelo independente, um sucu
lento churrasco, uum preito de 
verdadeira amizade esportiva 
que sempre reinou entre os 
bolonistas do Ino-rnaCional de 
Lajes e dos curitibanenses.

o prelado referido que era por 
todos estimado.

Acusação e defesa
A acusação estará a cargo 

dos advogados Sinésio Me
deiros, Roque e Antônio de 
Brito „‘ Alves, funcionando o 
primeiro na qualidade de re
presentante do Ministério Pú
blico e os últimos como acu- 
Sidires particularer.

Padre Hosana será defen
dido pelo criminalista Juarez 
Vieira da Cunha, devendo sua 
sorte ser decidida por sete 
jurados escolhidos numa lis
ta de 21 sorteados.

Setenta lugares foram de 
antemão reservados, no re
cinto do Tribunal do Júri, 
sendo a entrada todavia franca

Á importante sessão está 
prevista para a próxima sex
ta feira,dia 20 as 13,30 horas.

Fala o defensor
Depois de dizer que não 

sente qualquer dificuldade em 
defender o padre-criminoso o 
advogado Vieira da Cunha 
observou em pale9tra com a 
reportagem, o seguinte:

— Um padre não atiraria 
num santo, a não ser que es
tivesse louco. E o exame psi- 
quilátrico á que padre Hosa- 
ná foi submetido deu cõ no 
resultado apenas ‘.personali

dade psicopatica”. O que o- 
corre á que esta foijvista com 
lentes de aumento.

Ira de batina
Revelou o criminalhta que 

seu constituinte irá sentar-se 
de batina no banco do réus, 
pois a seu ver, não perdeu 
sua condição de sacerdote.

Foi êle suspenso de ordem, 
o que resulta na v**rrla te, na 
perda do hábito. Entende, en
tretanto que sua escomunhâo 
é nula de pleno direito e por 
isso dela uão tomou c nheci- 
meuto. Alias, devo dizer que, 
sendo o Fstado separado da 
igreja, não tem meios jurídi
cos para uma ação contra "o 
padre, no sentido de tirar-lhe 
o hábiio sacerdotal. O proble
ma é portonto somente dêle, 
Acha a esta altura, q\e ten
do honrado a batina du-ante 
21 anos. não vê motivo-, para 
tirá-la agora. Mesmo porque 
não lhe foi dada oportuuidsde 
de defesa perante o Tribunal 
Canônico.

Colabore com a Im
prensa de tua terra, 
assinando o COR 1 íIO  
LAGEANO.

Edital de Convocação
Associação Profissional dos Empregados vendedores e 

Viajantes do Comércio de Santa Catarina.

Assembléia Geral Ordinária
Pelo presente edital ficam convidados todos os asso

ciados em pleno gozo de seus direitos sindicais para se reu 
nirem em assembléia geral ordinária, no proximo dia 15 de 
Março, às 20 horas na séde da Associação Comercial, á Rua 
15 de novembro, Ed. Ribas, 2o andar; para tomarem conhe
cimento e diliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:

1) Leitura, discussão e aprovação da ata da Assem
bléia anterior;

2) Discussão e aprovação da proposta da’ Diretoria]pa-
ra transformar a Associação em Sindicato;

3) Aprovar os novos estatutos.
Lajes, 20 de fevereiro de 1959 
Sebastião Pinto — Presidente

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

A
_ ,  .  .  " M û  1 1 ■ Está torrando todos os seus artigos numa monumental li-
InStlhPPlA ll/l il H fl/Í f I fl P1 quídação d3 relogios, porcelanas, cristais, joias e uma 

U U U l l l u l  1 Cl If l U l I l i C I l I U I  I variedade de artigos para presentes

Façam uma visita e verifiquem essa estrondosa liqui
dação nunca vista em nossa cidade

Redução nos preços mesmo de abafar.
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As estatísticas do Instituto 
Nacional do Pinho, êste ano 
apuradas mais cedo do que 
nos anos anteriores, vêm de 
revelar que em 1958 o Brasil 
exportou 1 026.140 metros cú
bicos de madeira de pinho 
serrada que renderam Cr$. . . 
3.122 000,000.

Ao transmitir-nos essa in
formação, o presidente daquele 
instituto, sr. Asistides Largu-

rendeu no ano findo ao Brasil 47
milhões de doiares

ra, adiantou que, em relações 
a 1957, exportamos a menos 
256,220 metros cúbicos e apu
ramos a menos cerca de 174 
milhões de cruzeiros Não obs
tante, os resultados foram sa
tisfatórios, excedendo mesmo a 
expectativa, de vez que o vo
lume c valor dos embarques, 
ainda assim, corresponderam 
dôbro dos registrados em 1956 
e 1955, e a mais do que isso

dos períodos antecedentes.
Fraco nos primeiros 

Meses
Durante os primeiros me

ses ao comércio andou fraco; a 
té junho havíamos exportados 
apenas 351.273 metros cúbicos 
contra 503,888 em igual perío
do de 1957 com a média men
sal de 58,537 metros cúbicos. 
Em consequência, os estoques 
se acumularam nos portos de

embarque. dmdo lugar a ofer 
tas abaixo dos preços normais 
e dificuldades para os.produtore 
o que aconteceu cm virtude 
da greve bancaria de 62 dias 
na Argentina nosso principal 
comprador de pinh <, a qual se
eeguiu outra greve, de mais 
um mês. de cerca de cem mil 
operários em construção civil, 
de Buenos Aires e Província
de Buenos Aires, e logo em

seguida a suspensão de tôdas 
as importações, pelo governo
recêm-empossado A diminui
ção das vendas durante os cin
co primeiros meses do ano foi 
porém, compensada por um 
correspondente acréscimo nas 
transações de modo que, ao 
encerrar se o ano, os embar
ques registraram a média 
meDsal de 85-551 metros cú-

(C on tin u ação ná 4 página)

Ano XIX J Lages, 21 de Fev. de 1959 111

Ronda Policial
Violenta explosão de locomovei atira-o a 

quaíi 209 metros de distancia
Fato talvez inédito ‘çm to

da a região serrana em dias 
da semana passada lo lugar 
denominado Marmeleiros, dis
trito de Cerro Negro, era u 
ma serraria de propriedade 
da Industria de Madeiras Pe- 
rin Ltda, situada naquela lo 
calidade. Conforme dados 
que nos chegaram às mãos, 
o locomóvel daquela indus
tria madeireira estava fun
cionando normalmente quan
do em dado momento, por 
motivos até agora ignorados, 
explodiu violentamente, sen 
do projetado numa distancia 
de quasi duzentos metros,

Quarta feira aproximada
mente as 15 horas grave a- 
cidente ocorreu com um ji
pe do Batalhão, dirigido por 
Plácido de Tal, entre a la 
companhia da referida uni
dade militar e o lugar deno
minado Pavão. Conforme sou
bemos, dentro do jipe aci
dentado viajavam 5 pessoas, 
compreendendo um oficial, 
dois soidados e mais o sr. 
Gonçalves Lopes, além do 
motorista que dirigia o vei
culo.

onde caiu estrondosamente.
Apesar do susto e da con

fusão que reinou durante o 
acontecido, não se registrou 
nenhum dano pessoal, o que 
se pode considerar como ver
dadeiro milagre desde que 
se considere o elevado nú
mero de operários e respec
tivas famílias existentes na 
firma.

Segundo declarou o dire
tor-gerente da firma a fonte 
autorizada, os prejuízos fo
ram avaliados em mais de 
300 mil cruzeiros, tendo o lo
comovei sido completamente 
danificaco.

A viagem transcorria nor- 
mãlmente quando, ao subir 
um ‘tope” , o motor do jipe 
morreu, rodando o mesmo de 
ré até que, faltando a dire
ção, tombando por cinco ve
zes.

Apesar da gravidade e da 
violência do choque, 3 pes
soas sofreram ferimentos 
mais graves, sendo que o o- 
ficial e um dos soldados so
freram apenas leves escoria
ções pelo corpo.

Conforme já tivemos oca 
sião de frisar, fazendo côro 
às opiniões de autoridades 
no assunto, os famosos ca 
minhões Scania-Vabis, de fa
bricação sueca, tem tido u- 
ma franca aceitação em to
dos os lugares onde são c o 
nhecidos pela sua alta quali
dade, eficiente e outros atri
butos que o tornam preferi
dos tanto para o transporte 
de cargas pesadas pelas es
tradas mais íngremes que po
ssam existir, como para a 
condução de passageiros em

Instituições de cré
dito Fjdeiais

Rio - Na pasta da Fazenda, 
o presidente da República 
assinou um decreto dispondo 
que nenhum estabelecimento 
de crédito controlado pela 
União Caixa Econômica ou 
Instituto de Previdência po
derá efetuar qualquer ope 
ração de crédito financia
mento ou desconto para en
tidades governamentais ou 
autárquicas sem que tenha 
previa autorização do chefe 
do govêrno, em exposição de 
motivos do titular da mesma 
pasta.

Macmillan 
rejeitou pen
são de velhice

LONDRES, — O “premier” 
Harold Macmillan, que quin
ta-feira última cumpriu 65 
anos de idade, informou, o- 
ficialmente, que não pensa 
abandonar a política ou apo
sentar-se. Macmillan fêz es
sa declaração ao decclinar 
da pensão de velhice equi
valente a 7 dólares semanais 
a que tem direito, pela ida
de, se quiser deixar de tra
balhar.

Macmillan encheu um for
mulário rotineiro que lhe 
enviou, nesse sentido, o Mi
nistério de Pensões de Segu
ro Social, rejeitando a pen
são e dizendo que não ten
ciona deixar de trabalhar.

Seleção Brasileira convida 
da para um jogo em P. Ale. 
pelo Governador do Estado

RIO — O desportista gaúcho e diretor da su
cursal do Correio do Povo, jornalista Francisco 
de Paula Job foi credenciado telegráficamente pe
lo Governador do Estado, engenheiro Leonel Bri- 
zola, a entender-se com o presidente João Ha 
vellange, para conseguir uma apresentação da 
seleção do Brasil, em Pôrto Alegre.

O jogo seria quando da passagem do selecio
nado rumo a Buenos Aires, aonde vai disputar o 
Campeonato Sul-Americano. A exibição do sele
cionado do Brasil seria frente ao Internacional, 
dentro do programa comemorativo do Cinquente
nário do Clube rubro.

Acidente com um Jipe do Batalhão

seus modernos e confortá
veis auto ônibus saidos da 
mesma fábrica.

Comprovando tal preferen
cia, há pouco tempo a fabri
ca dos referidos veículos 
vendeu para a Grécia 450 u- 
nidades de auto ônibus, já 
tendo sido os mesmos entre
gues ao comprador Agora, 
segundo projetos elaborados 
pela fábrica, vão ser forne
cidos à Argentina 2.550 ca
minhões pesados Diesel de 
165 HP em um periodo de 
três anos, segundo informe 
da referida firma.

No primeiro ano a Argen
tina importará 450 caminhões 
completos e, na segunda fa 
se de suas importações 
compreenderiam 900 unidade 
se bem que 40 por cento do 
pêso de cada caminhão se 
constituiria de peças forne
cidas pela industria Argen
tina, enquanto que no tercei
ro ano as cifras correspon
dentes senam de 1.200 veícu
los e 65 por cento de peças 
do referido país portenho.

Cumpre lembrar que há 
pouco tempo, segundo noti
ciamos, a firma Comércio e 
Industria de Madeiras E. Bat- 
tistella S/A adquiriu, por in
termédio da Geral de Peças 
e Máquinas Ltda estabelecida 
em Lajes e distribuidora dos 
caminhões Scania-Vabis, mais 
algumas unidades dêsse veí
culos para serem incorpora
dos à sua frota composta de 
carros da mesma marca, os 
quais vêm prestando reais 
serviços para o escoamento 
de madeiras de nosso muni- 
n.cípio o que vem beneficiar 
assim a sua economia inter
na.

Representada em Lajes pe
la Geral de Peças e Máqui
nas Ltda, que conta com a 
eficiente em direção. A fabri
ca dos caminhões Scania-Va
bis, em nosso pais. vem con
tribuindo para o transporte 
de todo o modo com o forne
cimento de caminhões pos
santes, residentes e que não 
“ fazem caretas” antes as pio
res estradas existentes.

E S C L A R E C I  M E N T O  
AO P U B L I C O

Tendo conhecimento de uma carta a- 
nonima, dirigida à Atalaia - Cia. de Se-
wínfííucoin séde em Curitiba, em data de 
zo/ll|bo. com referência ao sinistro sofrido 
por Policarpo Pacher, em Encruzilhada, 
pela qual denuncia o sinistro, cumpre-me 
na qualidade de Agente dessa Segurado- 
ra, esclarecer que os bens sinistrados do 
^  .arP°_não estavam segurados com
°  nCí0 ca^en<Ío por conseguinte,
“ e_88L Cl(? ’ nenhuma providência
com referencia a denuncia feita.

Gabriel Oltramari

°?vTFÃ~viim~FÃRlÃ!
Dassa4m1rtÍUm0.  ÍUbÍl0 que ass>nalamos passagem de mais um aniversario nat

^  Ua VieiíaFanà
(ilha do casal I'!ista em nossa cidade
consorte h í?rontes Farias e de sconsorte d. Anita Vieira Farias

£  a“iver” a r!:S„,eTePc S n o S jfc T o o l
tamos os nossos com votos Se muuts Je
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