
Ferrari - Chegará amanhã
Está confirmada a vin

da do Deputado Fedç- 
ral Ferrari à nossa ci
dade. O lider trabalhista, 
aceitando um convite do 
D e p u t a d o  Evilasio N. 
Caon para visitar Lajes, 
aqui deverá chegar a- 
manhã, ás 16,00 horas,

acompanhado de sua es
posa e de tres jornalis
tas viajando de automóvel 
e procedente de Vacaria.

A  visita do parlamen
tar petebista, que está 
despertando a atenção 
dos circulos politicos, so
ciais e economicos lo

cais, não tem propria
mente carater partidário 
e sim objetivos culturais.

O Deputado Fernando 
Ferrari será recepcionado 
à entrada da cidade, de
vendo ser homenageado 
com um jantar a reali
zar-se no Grande Hotel

Lajes, ás 19,00 de ama
nhã, após o que profe
rirá uma conferencia, no 
Intituto de Educação, so
bre “ Nacionalismo e Pro
blemas d a Atualidade 
Brasileira” . Abrange ain
da o programa de sua

estada em Lajes uma vi
sita ao 2 o Batalhão Ro
doviário e a concessão 
de audiências a grupos 
ou comissões de pessoas 
que desejarem conhece- 
lo ou tratar de assuntos 
de interesse coletivo.

Treze bilhões na construção de ferrovias

P r i o r  id a d e  p a r a  a “E s t r a d a  do T r ig o "
Govêrno federal: maiores recursos para a conclusão do 'Tronco Principal Sul,’

Rio, — A construção de 
novas ferrovias, num total 
de 2 610,2 quilômetros até o 
fim do atual quinquênio ad
ministrativo está prevista se
gundo dados colhidos no ga
binete do ministro Lúcio Mei- 
ra, titular da pasta da Via
ção. As novas linhas estão 
assim distribuídas: linhas

prioritárias, 985 quilômetros: 
linhas secundárias, 1.115,4 
quilómetros; e variantes de 
traçado, 503,8 quilômetros.

Nesta parte do programa 
serão feitos investimentos 
estimados era 13 bilhões e 
376 milhões de cruzeiros, 
sendo que deste total 10 bi
lhões e 913 milhões à conta

únicamente do Orçamento da 
União e os demais 2 bilhões 
e 463 milhões oriundos igual
mente do referido Orçamen
to, Banco Nacional do De
senvolvimento Econômico, 
Companhia Paulista de Estra
das de Ferro e do Govêrno 
do Estado do Paraná.

Durante o primeiro triénio
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Médicos ingressam no PTB
O fortalecimento do Partido Trabalhista Brasileiro através de no

vas e valiosas adesões é fato observado por todos em nosso município. Há 
alguns anos atrás não havia em Lajes um médico trabalhista. Atualmente, 
afóra o Dr. Aron Kipel, eleito vereador, e o Dr. Gentil Borges, credencia
do petebista que vindo de Florianópolis aqui se radicou, conta ainda o 
PTB com mais duas figuras de destaque no seio da medicina local: o Dr. 
Aristóteles Waltrick, ex-Presidente da Gamara de Vereadores, e o Dr. Jou- 
bert Almeida, jovem  especialista aqui radicado há algum tempo, os quais 
acabam de entrosar-se na ação política do partido de Getulio Vargas.

Bomba de dinamite atirada 
na residência de um Juiz
Verificou-se na cidade 

de Tubarão as 3 horas 
da madrugada, de do
mingo um atentado con
tra a vida do juiz de Di
reito daquela comarca, 
sr. João Francisco de Ma
tos. Uma poderosa bom
ba de dinamite foi joga 
da contra a residência 
do referido juiz, tendo 
explodido na varanda da 
casa quando o esfacela
mento da mesma e da
nificação tôda a frente

do prédio, juntamente 
com as janelas,

Até o momento toda
via, as autoridades poli
ciais que estão investi
gando o atentado não 
descobriram o autor ou 
autores do mesmo.

A despeito da violên
cia da explosão o juiz 
João de Matos apenas 
levou um grande susto 
enquanto "que os seus 
familiares sofreram gran
de abalo nervoso.

Dr. Hélio 
Koeche Rosa

Acompanhado de sua 
exma esposa regressou 
hoje de um periodo de 
ferias o Dr. Helio Koeche 
Rosa, advogado em nos

so forum e dinâmico A- 
gente dos Industriarios 
em n o s s a  c i d a d e ,  
e destacado prócer do 
trabalhismo em nosso 
município.

Ao Dr. Helio que é nos
so colaborador nossos 
cumprimentos pelo seu 
regresso.

do atual govêrno ou seja 
1956 1958 a construção de 
ferrovias elevou-se a 1.062 
quilômetros dos quais apro 
ximadamente 77,4 por cento 
correspondem às obras leva
das a efeito diretamente pe 
la administração federal. Des
sas realizações destacam -se 
especialmente as de ligação 
Campina Grande-Patos, de 
187 quilómetros, na Rêde 
Ferroviária do Nordeste, que 
desde já permite a conexão, 
por estrada de ferro, do Rio 
de Janeiro com a cidade de 
Camocim, no Nordeste do 
Ceará com a simples inter
rupção num pequeno trecho 
sôbre o Rio São Francisco, 
entre Própria, no Sergipe e 
Colégio em Alagoas. Diversas 
outras ligações ferroviárias 
foram também concluidas no 
atual triénio enquanto diver
sas outras já ultimadas na 
parte de plataforma, não pu
deram ser concluidas por es
tarem dependendo da chega
da de trilhos e de contratos

para o assentamento de li
nhas .

Visando assegurar a exe
cução da meta de constru
ções ferroviárias o govêrno 
federal lièz diversas reco
mendações aos órgãos com
petentes,‘pondo-se mencionar 
entre outros, a concentração 
de recursos para a constru
ção de trechos ferroviários 
de alta prioridade, como o 
«Tronco Principal Sul” e ã 
«Estrada Trigo» General Luz 
Passo Fundo), a paralização 
tempória de trechos e ramais 
desprovidos de significação 
econômica e a racionalização 
métodos de construção fer
roviária com regularidade 
no suprimento dos duodéci
mos orçamentários bem co
mo acelaramento da implan
tação da indústria nacional 
de máquinas de terraplena- 
gem, visando tornar possível 
o impacto cambial na atual 
importação dêsse tipo de e- 
quipamento e respectivos a- 
cessórios e sobressalentes.

54* Aniversário do Rotary 
Internacional

O Rotary Internacional, en
tidade fundada em 23 de Fe
vereiro de 1905, completou 
segunda feira ultima 54 anos 
de existência.

Durante este longo periodo, 
o Rotary Internacional vem 
imprimindo realizações con
cretas. que nos ^dão melho 
res dias e amplos motivos de 
felicidades.

Esta benemerita obra de 
congraçamento dos povos e 
a verdadeira amizade que

deve reinar entre os mes
mos, é um imperativo que 
vem sendo cultivado com 
carinho pelo Rotary Interna
cional.

Ao revenciarmos esta glo
riosa data, dirigimos a todos 
os rotarianos de Lajes, do 
Brasil e do mundo, para que 
continuem sempre atentos 
na salvaguarda dos bons cos
tumes, élo preponderante 
das gerações futuras.

I H  it lotas bata o laltio
Segundo despacho 

procedentes de Florianó
polis, de fonte autoriza
da, sério atrito teve ho
je no Tesouro do Esta
do, entre o deputado Ma
noel de Menezes, diretor 
proprietário de A Verda
de, e Acacio Melo, filho 
do coronel Trojilho Melo, 
chefe do Departamento 
de Ordem Política e So 
ciai.

Findo o conflito, v e r i
ficou-se que Acacio Me
lo foi atingido à bala 
numa coxa, disparada a 
mesma de uma arma em
punhada pelo irriquieto 
jornalista.

Até o momento de en
cerrarmos a presente e- 
dição são ainda desco
nhecidos os pormenores 
do desentendimento sur
gido.
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Em P o u c a s  L i n h a s
Não protond© s© domitir o 

presidente da COFAP
O ensino secundário du

plicou seu efetivo escolar 
nos últimos dez anos, em to
do o território nacional. Em 
1958, a matricula iniciai su- 
bll a 735.858 alunos. Cêrca 
de nove décimos das matri
culas (635,800, ou seja, 86,5%) 
se concentram no ciclo gina
sial. Em 1957, concluiram os 
estudos secundários 17.490 a- 
nos, sendo H.618, no curso 
cientifico e 2.872 no curso 
clásico. (IBGE).

X X X

O cultivo dos principais ce
reais no Brasil abrange atu
almente uma área superior 
a 9,8 milhões de hectare 
Consoante informes do “ Anu
ário Estatístico" do ABGE, as 
árias registradas em 1957 e- 
ram de 2,5 milhões de hec
tares para o arroz, 6,1 milhões 
para o milho e 1,2 milhões 
para o trigo. A aveia, o cen
teio e a cevada surgem co

mo cultura ainda pouco «x- 
pandida, cada uma delas co 
mo éria da ordem de mil hec
tares, ou pouco mais.

X  X  X

O último número da «Rp. 
vista Brasileira dos Municí
pios” (IBGE) divulga a divt-

O presidente Juscelino Kubi- 
tschek enviou ao Presidente 
de Portugal, contra-almirante 
Américo Rodrigues Tomás a 
seguinte mensagem de con 
dolências por motivo do fale
cimento do almirante Gago 
Coutinho:

«Em n me do Govêrno e do 
povo brasileiros, venho mani
festar à nação portuguêsa o 
o profundo pesar com que re
cebemos a noticia do desapa-

são territorial do Brasil, se
gundo os municípios instala
dos até 31 de dezembro de 
1957, e que somava 2.468. Oi
to Estados já possuem mais 
de cem municípios: Minns 
Gerais (485), São Paulo (435) 
Bahia “ 169). Paraná, (162), 
Goiás (126), kio Grande do 
Sul (118) e Pernambuco (102)

racimento do ilustre almirante 
Gago Coutinho, nome reve
renciado em nosso país pelo 
seu grande e inesquecivel foi 
o aviatório da universal re
percussão. O almirante Gago 
Coutinho, que distinguia o Bra
sil com sua estima, será per
manentemente lembrado pelo 
povo brasileiro como um dos 
mais autênticos representantes 
da ação civilizadora da nobre 
e valorosa gente portuguêsa».

RIO — «A COFAP não vai 
discutir hoje 0 reajustamen
to dos preços da cebola, a- 
çucar, arroz e batata» de- 
cla-ou à reportagem 0 coro
nel Frederico Mindelo, pre
sidente da quele órgão, des
mentindo as noticias a esse 
respeito. Esclareceu que a 
cebola e batata são artigos 
controlados pela fórmula 
CLD, sem tabelamento fixo, 
o mesmo acontecendo com 
certos tipos de arroz.

Ouanto ao açúcar, consi 
dera 0 presidente da COFAP1 
que 0 ultimo aumento aten
de perfeitamente à conjuntu

ra. Admitiu a possibilidade 
de ser iniciada hoje a dis
cussão sôbre o preço do lei- 
te, mais não nas bases pre
tendidas pelos interessados

Por fim contestou 0 cel. 
Mindelo que tenha a inten
ção de deixar o cargo caso 
haja nova alteração, para 
mais, na fixação do ágio pa
ra o trigo importado. A noti
cia — afirmou não tem fun
damento, principalmente por
que não houve essa altera
ção. E não me compete dis
cutir a política financeira ou 
cambial do govêrno».

Mensagem de JK a Portugal

porque deslisa qualquer piso

com

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

•  V,5 pés cúbicos
•  Interior em côr a iu l logo
•  porra aproveltávol
•  novo fêcho de engate suave
•  S anos de garantia
•  preço bem mols em conta

Rio, — O ministro da Fa
zenda, considerando a neces
sidade de estabelecer normas 
relativas ao novo sistema de 
pagamentos do imposto do 
selo por “ verba especial ” , 
constante da consolidação das 
leis do impôsto do Selo .bai
xada com 0 decreto n* 45.421. 
de 12-2-59. assinou circular 
que tomou o n’ 6 contendo 
instruções reguladoras do as
sunto.

As instruções foram baixa
das baseadas em estudos fei
tos pelos órgãos técnicos com 
a aprovação da Diretoria Ge
ral da Fazenda Nacional con
tendo 43 itens normativos, 
constituindo uma fonte de o- 
nentação na solução dos ca
sos previstos e que estão su
jeitos ao regime de pagamen
to por “verba especial’’.

Entre os estabelecimentos 
que pagarão obrigatoriamente 
o selo “verba especial,’ mde- 
pendentemente de qualquer 
autorização estão os bancos e 
as companhias de seguros e 
de capitalização

Os demais estabelecimentos 
ou empresas que provem pos
suir o capital minimo de 10 
milhões de cruzeiros integra- 
lizados, que possuam estatu
tos ou contratos social legal- 
mente constituídos, certidão 
de quiiação dos tributos fede
rais e cópia autêntica do ulti
mo balânço terão de requerer 
aos delegados fiscais, nos Es
tados e diretores da» Recebe
dorias Federais, nas respecti
vas jurisdições, a autorização 
para usar o processo da “ ver
ba especial” .

Os estabelecimeutos bancá
rios pagarão selo por ‘veroa 
especial” nas operações de 
cambio, quando êles forem 
compradores ou vendedores 
sôbre 08 contratos de compra 
e venda de cambio: nas lis
tas diarias de compras de mo
eda extrangeira no cambio 
manual; nos saques de expor 
tação; nos cheques, ordens e 
outros equivalentes e nas fi
chas de lançamento que a- 
carretem a liqnidação de 
compra ou venda de cambio.

Estão isentos de selo os 
contratos de compra e ven
da de cambio, inclusive as 
respectivas prorrogações, 
quando efetuadas entre esta- 
belecimeotos bancários.

As companhias de Stguros e 
de capitalização pagarão se
lo por “ vt rba especial” nas 
apólices ou títulos de suas 
notas inclusive nas renova
ções, reformas reabilitações, 
prorrogações, alterações, a- 
verbações e quaisquer outtos 
que possam resuliar um no
vo prêmio ou majotaçáo des
te, contratos de locações, 
cessões de crédito ou de di
reitos, conversão de forma e 
Uansferencid de ações, em- 
préstimos em geral por meio 
obrigações ou debêntures, con
tratos de comissão de agente 
recibo, avisos de crédito e ex
tratos de conta - corrente.

A circular concede um pra
zo de 90 dias, a contar da da
ta de 6Ua publicaçlo, para a 
reguLrizavão de faltas ocorri
das ante as inovações daNo- 
va Lei do Imposto do Selo, 
aendo que dentro desse pra
zo nenhuma fpenaldade aera 
impostj aos contribuintes,

Agradecimento
DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA

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

milia e Catarina hr-oíT  o ra ’ ^ arl°s Machurat
tôdas as pessoas p /m SenSÍbUÍZados aKradec'
durante a enfermidadp H^ C|ue. os acompanhf
HANNE, bem como e n v fa ^ r t / f8' ,rn?- 8
gramas e fonogramne „ la ?  tloies’ oaitoes, 

k as Quando do seu falecim»
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Criado o conselho de desenvolvimento Nordeste
O decreto do presidente da República — O novo órgão funcionará enquanto não se constituir a

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
RIO — Com o objetivo^ de 

coordenar e executar os pro
jetos e programas de ação 
imediatas, ligados ao desen
volvimento economico e so
cial do nordeste, o presiden
te da Republica assinou de
creto criando um Conselho 
de Desenvolvimento do Nor
deste que funcionará junto à 
Presidência da Republica en 
quanto não se constituir, por 
lei, a Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordes
te.

Area do nordeste
De acordo com o decreto, 

entendem-se como com
preendidos da área do Nor
deste, os Estados do Ma
ranhão, Piauí,. Ceará, Rio 
Grande do Norte, Paraiba, 
Pernambuco, Alagoas Sergi
pe e Bahia.

Organização
Dispõe o ato governamen

tal que o Conselho do Eesen- 
volvimento do Nordeste com
preenderá um Conselho De
liberativo e uma Secretaria 
Executiva. O Conselho Deli
berativo será constituido de 
19 membros, sendo 9 indica

dos pelos governadores dos 
Estados do Nordeste, um por 
Estado. Os demais represen
tarão os Ministérios da Fa
zenda. Agricultura, Educa
ção, Saude, Viação o Banco 
Nacional do Desenvolvimen
to Econômico, o Banco do 
Nordeste do Brasil, integran
do, também, o Conselho o 
Secretário Geral da Confe
rência Nacional dos Bispos. 
São membros natos do mes 
mo Conselho Deliberativo o 
Superintendente da Comis
são do Vale do São Fran
cisco e o diretor geral do 
Departamento Nacional de 
Obras Contra as Secas. Os 
governadores, sempre que o 
desejarem, assumirão pes 
soalmente a representação 
dos seus respectivos Estados.

Atribuições
Estabelece, o decreto, que 

incumbi ao Conselho Delibe
rativo formular com base 
nos trabalhos técnicos da 
Secretaria Executiva, as di
retrizes da política de desen 
volvimento regional, verifi
car e orieatir a e<icução 
dos p.'og.'inis e projetos in
tegrantes do plano diretor;

sugerir a integração dos pla  ̂
nos estaduais de desenvolvi 
mento na orientação do Pla
no Diretor; pronunciar-se so
bre as proposições da Se
cretaria Executiva e enca
minhar soluções aos poderes 
competentes; opinar 9ôbre a 
elaboração e execução dos 
projetos a cargo de órgãos 
federais que operam na re 
gião; propor ao presidente 
da República e ministros de 
Estado e aos dirigentes de 
órgãos não ministeriais su 
bordinados à presidência na 
Republica, a adoção de m e
didas tendentes a facilitar ou 
acelerar a execução dos 
programas, projetos e obras 
inclusive em curso, bem co- 
o a fixação de normas para 
sua elaboração e, finalmente, 
organizar seu Regimente In
terno.

Secretaria Executiva
A ^Secretaria Executiva 

funcionará sob a responsabi
lidade de um Diretor Execu
tivo designado pelo presiden
te da Republica, competin
do á mesma o seguinte: ela
borar o plano diretor; cor- 
denar a ação de outros ó r

gãos ou entidades para ela
borar os programas e pro
jetos que se enquadrem no 
plano diretor: assistir o Con
selho Deliberativo; suprimin
do-o das informações, estu
dos e sugestões que se fize
rem necessários; coordenar 
e verificar a execução dos 
programas e projetos; ela
borar ou contratar a elabo 
ração dos projetos e dar as
sistência técnica a órgãos 
federais, estaduais ou muni
cipais na elaboração dos pro
gramas e projeto que objeti 
vem o desenvolvimento do 
nordeste; executar os proje
tos que lhes forem direta
mente atribuídos; promover 
contátos com grupos priva
dos. objetivando sua partici
pação nos ^problemas com
preendidos no plano diretor; 
cooperar com o DASP no 
exame das proposições que 
incluírem recursos para o 
nordeste, formulando suges

tões a respeito: e desin- 
cumbir-se das atividades ad
ministrativas indispensáveis 
ao exercício das atribuições 
do Conselho de Desenvolvi
mento.

Outras Médias
O decreto trata, ainda, de 

várias atribuições da Secre
taria Executiva, à qual, den
tro das diretrizes da |política 
de desenvolvimento regional 
e em articulação com o 
DASP, caberá propor medi
das, inclusive de naturesa 
administrativa. O Grupo de 
Trabalho para Desenvolvi
mento do Nordeste passa a 
integrar a Secretaria Execu
tiva, com o seu acervo e 
recursos financeiros. Dentro 
de 30 dias, o Conselho de 
Desenvolvimente do Nordes
te baixará seu Regimento 
Interno, dispondo sôbre as 
normas de funcionamento de 
seus órgãos de trabalho.
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Novo advogado em Lajes

?
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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—  AVISO —
Avisamos aos snrs. Acionistas que, na sede 

social, à Avenida Marechal Floriano nr, 947, nes
ta cidade, acham-se á disposição os documentos a 
que se refere o Art. 99 do Decreto-Lei nr. 2.627 
de 26/9/1 942, relativos ao exercício social encer
rado em 30 de novembro de 1.958.

Lajes, 18 de Fevereiro de 1959

Emillio F. Batisttella — Diretor

Enio Mario Marin — Diretor

Colabore com à imprensa 
de tua terra, assinando n 
CORREIO LAGEANO.

Grande Liquidação
Joalheria Mondadori

Em todo o seu estoque por motivo da reforma da loja
Está torrando todos os seus artigos numa monumental li

quidação de relogios, porcelanas, cristais, joias e uma 

variedade de artigos para presentes

F açam  um a visita e verifiquem essa estrondosa liqui- 
nunca vista em nossa cidade

Redução nos preços mesmo de abafar.
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SC 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio 
Contrato FCC nº0151/2016



Automovel SEDAM Turismo 4 portas

25-2-59 CORREIO LA G E A N O
5 r. Fágina

linha Vi
DKW - SCANIA VABIS - MASSEY HARRIS - FEGURSON

Caminhonelas Perua

Peças Genuínas

Assistência e Serviço

Oficina provisória f?nudc!ubed)eral (Iado do Serran0 
Instalações em construção: Avema« Mai.Fionano

Consultem o novo plano de financiamento

Jipe 4 portas
com ou sem capota de aço
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Pioneira da indústria auto 
mobilislica na America

Latina

Cam inhões de 10 e 12 tons.

SCINIA-VABIS
Motores ‘Motal’ 
Diesel de 5 -

12 H. P.

REVENDEDORES AUTORIZADOS:
- PARA - 

Lajes
S. Joaquim  

Urubicy 
Bom Retiro

Tratores

Geral de Péças e Máquinas Ltda
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0 Peri Ferroviário em nossa Gida
No próximo Homingo teremos em nossa cidade, a realização do en 
contro amistoso entre as equipas do Palmeiras desta ciaaa . °
Peri Ferroviário da cidade de Mafra, encontro este que esta

já polarizando as atenções do mundo local.

S. C. Cruzeiro 
hee em marcha s-

Não tem sido muito feliz o S. C. Cruzeiro neste inicio 
de temporada, pois em 4 jogos que interveio, foi derrotado 
em todos êles. Para completar a sua má fase técnica, foi der
rotado domingo ultimo ante o Palmeiras por 3 á 1.

— X —

Foi acertada uma exibição do S. C. Cruzeiro no proxi- 
mo dia 8 de Março na cidade de Urubici, quando enfrentará 
naquela ocasião a forte representação do Madureira F. C. , 
considerada uma das melhores equipes do planalto catarinense.

—  X —

Finalmente foi decidido a realização de um festival no 
proximo domingo no Estádio Velho de Copacabana.

Haverá ura torneio, que reunirá cinco equipes varzeanas, 
e as 16 horas o Cruzeiro enfrentará o Juventus de São José 
do Cerrito ou o Arco íris do Bairro Vila Nova.

—  X —

A diretoria do estrelado está apenas esperendo uma res
posta de Florianopolis para uma exibição na capital do Estado, 
provavelmente no dia 15 ou 22 de Março.

—  X —

O Presidente Névio Fernandes está em franca atividade 
para conseguir alguns reforços para a presente temporada. As
sim é que o máximo mandatario estrelado está em entendi 
mentos com Nigemann antigo defensor do Atlético e Siqueira 
do Flamengo, para recambia-lo para as suas fileiras. O Cruzei
ro já conseguiu os concursos de Nelson e Juarez do Atlético, 
Cláudio do Frei Rogério, Raimundo do Flamengo e possivel
mente contratará Alcides do Arco íris e Jacaré do Lajes F.C.

— X —

O Departamento Cultural do Clube mais organizado da

D eirotado o C ru ze iro  ente o P a lm e ira s
Em match treino realizado domingo pela ma

nhã no Campo do Ginásio Diccesano o Palmeiras 
derrotou o Cruzeiro por 3 á 1, após um placard 
parcial de 1 á 1 no primeiro periodo.

Edital de Convocação
Associação Profissional dos Empregados Vendedores 

Viajantes do Comércio de Santa Catarina.
Assembleia Geral

Pelo presente edital ficam convidados todos os asso
ciados em pleno gozo de seus direitos sindicais para se 
reunirem em assembléia geral, no proximo dia 15 de Mar
ço, às 20 horas na séde da Associação Comercial à Rua 15 
de novembro. Ed. Ribas, 2o andar, para tomarem conheci
mento e deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:

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

2) Discussão e aprovação de proposta da Diretoria
para transformar a Associação em Sindicato;

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

cidade está em francos prepantivos para a realizaçãa de um 
festival, que constará de um darma encenado por diversos asso
ciados do S. C. Cruzeiro, alem de um variado numero de can
tos e musica. A  data marcada é a do próximo sabado.

—  X —

A partir do mês de Julho será iniciada uma grande 
campanha no S. C. Cruzeiro vizando a construção da sede de 
material, sonho dourado de todos 08 cruzeiristas.

—  X —

Para dirimir certas duvidas circulantes nesta cidade, in
formamos que o patrimônio do S. C. Cruzeiro é de cr$. .
126.000,00 (Cento e Vinte e Seis mil crujeiros), conforme com
provante do Livro Registro de Inventários, e que poderão ser 
informados pelo Diretor de Patrimônio, Sr. Aires Cruz.

Respondendo
Dominado por bestiais 

instintos de atacar a mo
ral de outros, sem tal
vez nunca ter observa
do minunciosamente a 
sua, um indivíduo que 
se acoberta por traz de 
um trocadilho, vem fa
mintamente ofendendo a 
minha humilde pessoa.

São ataques que abso
lutamente não condizem 
com a verdade, e que 
felizmente nnda me a- 
tingem, pois tratam-se 
de injurias oriundas de 
um indivíduo possuído 
das mais torpes ações 
de ciúmes contra a mi
nha pessoa.

Jamais fui ou sou-lhe 
devedor de um tostão 
siquer, e nem tão pouco 
necessitarei de seus au
xílios, não admitindo 
por isso que essa pes
soa venha grotescamen 
te atingir os meus prin
cípios morais, que sem
pre me foi peculiar.

Estarei atento nas co
lunas deste bi-semana- 
rio, não só como o seu 
Redator Chefe, mas tam
bém pela minha pessoa 
em particular, para re
chaçar qualquer ataque 
partido dessa pessoa em 
pseudônimo ou outros 
que futuramente venham 
a segui-lo.

Névio Fernandes

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

Estas
m arcas

comprando
ALTA QUALIDADE 

E DISTINÇÃO a boa roupa ponto por ponto
A roupa RENNER tem tudo que V. deseja: Belos padrões, talhi 

deruo e a tradicional DURABILIDADE RENNER.

Dispõe, ainda, de variad J sortimento de camisas sports, calças sports
dos, chapéus.

Qualidade e distinção

-  veste o cavalheiro ^os pés à cabeça com o máximo de qualidade e distinção!

Casa RENNER aouPA

RENNER
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Os livros e os preços
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Os livros didáticos que ser
virão ao ano letivo dependem 
da prévia aprovação de comis
são oficial disso encarregada. 
Estende-se a providências às 
escolas primárias, secundárias 
normais e profissionais.

Mas. não consiste a faina o- 
ficial em apenas relacionar os 
livros que deverão adotar-se 
senão ainda em autorizar > s 
preços. Ora, nesta segunda a-

atribuição, desmediram-se ago
ra os responsáveis, pois que a- 
colheram ou insinuaram um 
aumento, que supera em mui
to poder de compra da gran
de massa da população 
É bastante advertir que o en

carecimento gravita á roda de 
70%, quando não culmina em 
extremos mais deploráveis. As
sim deploráveis. Assim a alu
dida comissão autoriza, obriga

1ssm.

£?l!
M
eèí

Casa
Vende - se uma em frente ao 2.o 

ü  Batalhão Rodoviário, com 10 metros
m  n  J
Mj por 8, toda envidraçada, pintada a 

óleo por dentro, e por fora.

t r ä t ä r - EDIFÍCIO d r . a c c a c i o1 RATAR. Apt. N>0 y

^5 &  ^  ̂  íSi ^

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

Cosinha de 1a. Ordem — Quartos de 1a. 
qualidade — Higiene comprovada

Ótimos Ponto de Refeição
Rua loão Gualberto da Silva (Próximo a 
Igreja Santa Cruz) — Lajes - S. Catarina

ou recomenda aos analfabetos, 
ou ás criancinhas, uma carti
lha vendida ao modesto nívej 
de Cr$ 600 00. . .

O livro de matemática, mais 
barato, não custa menos de 
100 cruzeiros, e, entre as gra
máticas, a média de preço não 
baixa de 250, sem falar nos 
manuais doutras matérias.

Ficam dessarte os pais obri
gados. sempre que começa um 
ano letivo, aos maiores gastos, 
que se repetem numa ascensão 
assustadora.

Mas, por muito estranho que 
pareça, a ocorrência verifica-se 
em país. cuja taxa de analfa
betos excede de 51%, conquan
to atinja ele 75% nas zonas 
nordestinas e até mesma 80% 
entre os habitantes do Maran
hão, ainda que regiões existem 
onde maior é o indice de ig 
norância.

É certo que muito se fala 
em promover maiór difusão 
educacional, interessando o país 
inteiro, como o realçam os dis
cursos e relatórios oficiais, re
passados de proverbial ação 
de promessas.

Todavia, é de perguntar-se 
—  como será isso possivel 
quando o material escolar, a- 
no após ano, tem seus 
preços agravados numa esca
la que não conhece medida?

Diante dessas circunstâncias 
não hà duvidar, por conseguin
te, que a cruzada da alfabeti- 
ção, o ensino do povo, entrou 
a bloquear-se pela ação ne 
gativa do próprio govêrno que 
a deverá facilitar de todos e 
por todos os modos.

Contrariados os prognósticos mais otimis
tas sôbre a condenação do assassino de D. 
Expedito Lopes, Bispo de Garanhuns, cuja 
pena, de 2 anos e 1/2 de prisão e 2 anos como 
medida de segurança, foi encarada como se 
fôra uma absolvição — Juri terminou muito 
antes do que se esperava.

L I M I T E
CK« 200.000,00

'.RETIRADAS SEM AVISO.

RECIFE, 21 (Meridio
nal — Ás 23,30 horas 
de ontem, foi dado a 
conhecer o veredito do 
corpo de jurados ) do 
Tribunal do Juri, no jul
gamento a que foi sub
metido o padre Hosaná 
de Siqueira, autor da 
morte do Bispo de 
Garanhuns, D. Expedito 
Lopes, a tiros de revól
ver.

Decidiram os jurados 
condená-lo a dois anos e 
seis meses de prisão ce
lular, e mais dois anos, 
no mínimo, como medi
da de segurança.

Tendo cumprido já um 
ano e oito meses de pri
são, permanecerá o pa

dre Hosaná mais dez 
meses no presídio (Casa 
de Detenção do Recife), 
cumprindo, depois, mais 
dois anos no Manicônio.

A Promotoria apelou 
da sentença, alegando 
nulidade do julgamento, 
pois a prova dos autos.

Prêsa de profunda e- 
moção durante as horas 
em que foi sustentando 
o trabalho de acusação 
o padre Hosaná chorou 
por duas vezes, e quan
do foi proferida a sen 
tença a multidão pror
rompeu em palmas e in
vadiu o recinto, para a- 
braçá-lo e beijá-lo, obri
gando o juiz a intimar 
os manifestantes a que 
se retirassem.

POSSÍVEL g r e v e  d e
ESTIVADORES

RIO —  Sentena mil estiva
dores de todo o País poderão 
declarar-se em greve geral 
nos primeiros dias de março, 
se não for resolvido até 0 fim 
dêste mês o aumento salarial 
pleiteado pela Federação Na
cional dos Estivadores. Este 
movimento está sendo articu
lado hà algum tempo, depen
dendo sua eclosão de uma or
dem da Federação. Em nota 
enviada aos sindicatos a Fe
deração faz alusões protelações 
das comissões da Marinha

Mercante sôore o aumenty. O 
aumento que está sendo soli
citado é de 57 por cento.

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

J o a l h e r i a  WOLNY
DE

PAULO W O LN Y  BROER1NG
jóias Cristais porcelanas

Relógios nacionais e estrangeiras
Canetas

Garante o que vende
Rua Marechal Deodoro 

n. 23

LAJES — S. Catarina
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Walter Godinho é o repre
sentante da DKW-VEMAG em 
Santana do Livramento e A. 
Planella é o agente dos auto
móveis Chevrolet nessa mesma 
cidade gaúcha, localizada na 
fronteira com o Uruguai. T i
nham ambos vontade de des
frutar o Grande Prêmio de Es
trada da Republica Argentina 
e por isto mesmo não lhes foi 
difícil porem-se de acordo. Ti
raram do salão de vendas um 
automovel passeio DKYV, per 
correram 4.000 kilometros pa

ra amaciar a maquina e vie
ram a Argentina dispostos a 
enfrentar a aventura de unia 
corrida! Inscreveram-se na ca
tegoria Standard. Fizeram na 
no que admitia motores até 
1200 c.c. As condições nestas 
categorias são tão severas que 
não admitem modificação al • 
guma nos motores também 
não se pode tocar no resto de 
tal forma que as únicas tole
râncias são as de aumentar o 
tamanho do espelho retrovisor 
e reforçar o apoio dos amor-

C O »  LAGEANO
Ano XIX I Lages, 25 de Fev. de 1959 112

0s moradores da rua Cândido 
-------Ramos reclamam —

Diversos moradores da Kua Cândido Kamos, 
atendendo as péssimas condições em que se en
contra aquela via publica, vem por intermédio 
deste orgão solicitar as necessárias providencias 
ao poder competente, neste caso a Prefeitura Mu
nicipal, para uma melhoria em regra naquele 
local.

Os arbustos estão crescendo em demasia, 
existindo no local uma valeta onde vinga uma 
grande quantidade de agrião.

Nos dias de chuvas, a referida rua torna-se 
intransitável, tão grande é a quantidade de bar
ro existente no local.

Solicitaríamos que a Prefeitura Municipal, 
realizasse uma completa vistoria na Rua Cândi
do Ramos, para constatar as péssimas condições 
em que se encontra a mesma e que sejam deter
minadas providencias ainda no decorrer desta se
mana.

DKW-VEMAG aprova
do como'' iaxi"

A industria automobilistica nacional, acaba de 
dar um passo de gigante pa?a a consagração in
ternacional. Autoridades brasileiras, especializadas 
em assuntos de tráfego e transporte, acabam de 
aprovar o carro brasileirp DKW-VEMAG como 
“ taxi’#, por ser um veiculo de preço médio, 
extremamente econômico (doze quilômetros com 
um litro de gosolina) e de construção robusta. A- 
pós ser submetido a dura teste, o DKW foi am 
piamente aprovado. Portanto a desgastada frota 
de taxis que operam no país, tem agora possibi- 
dades reais de ser renovada.

tccedores mas sem que seja 
possível trocar os mesmos por 
modelo mais eficazes.

Iniciou se a corrida nos pri
meiros instantes do dia 6 de 
dezembro tendo o DKW como 
piloto o senhor A. Planella. 
Recebeu a ordem de partida 
as 0 horas 7 minutos e 30 se
gundos desse dia. A etapa i- 
nicial unia Buenos Ayres a ci
dade de Cordova atravez de 
1.007,800 klmts. Os pilotos bra
sileiros lutaram pela primeira 
colocação até que ao faltarem 
200 kilometros para a etapa fi
nal ficaram sem combustível. 
Tiveram que apartar se da ro
ta. Entraram na cidade de Me- 
tan e perderam na operação 
de abastecimento de 7 a 10 
minutos. Assim foi que perde- 
ram a vitor a parcial que ja 
pareciam haverem segurado. 
Ganhou assim Dadilo Constan 
zi com o seu Lancia Appia em 
8 horas e 18 minutos. Antonio 
Planella classificou-se em se
gundo lugar com o seu DKW 
com 8 horas e 20 minutos. A 
realização de Planella foi ma
ravilhosa e os nosso aplausos 
devem estender-Se ao DKW 
fabricado no Brasil. A  maio
ria dos Corredores reunidos em 
equipe-, trocou trens diantei
ros, caixas de velocidades, di
ferenciais para ajustar as va
rias multiplicações, amortiza
ções para evitar matérias ven
cidos etc. etc. Em compensação 
o piloto do DKW não pode tro
car coisa alguma por dois mo 
tivos elementares: primeiro 
porque não trouxe do Brasil 
nenhuma peça sobresalente e 
lá na Argentina ainda não e- 
xiste, segundo porque nem o 
piloto e nem o acompanhante 
são mecânicos e por conse
quência careciam da necessa 
ria habilidade para reparar em 
pouco tempo as falhas que por 
venturas aparecessem.

Conforme declarações do no
vel publicista argentino Don 
Alberto Salotto feita a revista 
automobilistica HP editada em 
S. Paulo transcrevemos abaixo 
as palavras elogiosas do refe
rido senhor

“ O DKVV dos pilotos brasi
leiros foi motivo de extraordi
nária curiosidade para nós Pri
meiro por ser um motor de 
dois tempos o unico bom essa 
características que se fez re
cente na corrida, segundo pe 
la circunstancia lisonjeiras pa
ra voces brasileiros - de ser a 
primeira maquina produzida 
por um pais sul americano que 
intervem em nosso grande Prê
mio que em suas 36 realiza
ções ja viria desfilar os mais 
variados e afamados modelos.

Mais uma vez, parabéns a 
Industria Automobilista Nacional

Ronda Policial
Com um tiro perto do ouvido tentou por tanno

à  existência
i? • misinmontp c*omcDtudo em nossd cidtióu 

Conforme último nesta
extranho caso de d() serviço de' Expansão do

proximidades do 2o Bata- 
íhao°Rodoviár?o! foi eocontrado ferfdo em estado. g r a v o  
sr r iii7 ibraim Rodrigues, agente da Cia. »cguiauora Bra
sileira e antigo comissário de Menores, servindo junto ao 
C  ne Aveiüda Luiz lbraim Rodrigues foi encontrado com 
perfuração a bala de calibre 32, no ouvido direito, alem 
H^pneontrar se ao seu lado um vidro contendo certa 
ouanUdade de veneno. O achado feito pelo tenente Mon 
truchio e pelo sargento Petronio, os quais o levaram em 
uma ambulancia daquela unidade até o Horpital Nossa Se
nhora dos Prazeres. Até o presente momento nada se sa
be de positivo o que aconteceu com Luiz lbraim Rodrigues 
uma vez que está impedido de falar pelos ferimentos rece
bidos. Tudo, entretanto, leva a crer que foi tentativa de 
suicídio, uma vez que os seus ntgocios com a companhia 
em que trabalhava estavam um tanto irregulares.

Atendido pelo abalizado médico dr. Celso Anderson 
de Souza, o ferido encontra se fora de perigo de vida, sen
do que dentro de alguns dias mais poderá pi estar declara- 
çães a respeita do acontecido.
Menor desaparecidos quando se encontra- 

se com seus pais nas aguas sufol- 
rosas de Correia Pinto

Domingo último, aproximadamente as cinco horas da 
tarde, o menor de nome Cesar com 10 anos de idade e fi 
lho do sr. João Maria da Silva, funcionário da Fazenda 
Experimental de Criação, embrenhou-se no mato que fica 
próximo as aguas sulfurosas de Correia Pinto a  ̂ procura 
de frutas. Dando pela ausência do pequeno, seus \ pais, e 
mais alguns amigos que se encontravam naquele local,'pu
seram-se a procurá-lo, temendo que o mesmo houvesse se 
afogado num rio que fica próximo. Foram, entretanto, in
frutíferas todas as buscas efetuadas, as quais se prolonga
ram até as 2 horas da madrugada, quando a família deso
lada regressou a esta cidade. No outro dia, já quase cer
tos que o menor havia perecido, afogado, os seus familia
res tiveram uma agrádável surpresa: o menor apareceu 
naquéle local, em companhia de um morador daquela lo
calidade, explicando-se então o acontecido. Perdido no ma
to, Cesar encontrou uma moradia naquelas proximidades, 
onde passou a noite. No outro dia, foi entregue são e sal
vo aos seus progenitores.
Menor teve uma perna esmagada em acidente

Triste fato ocorreu segunda feua aproximadamente 
as 10 horas da manhã, m localidade denominada Monjoli- 
nho. la Companhia do 2o Batalhão Rodoviário. Segundo in
formações que nos chegaram as mãos, o garoto Paulo Ro
berto, com 4 anos de idade e filho do sr. Miguel Silva Sou
za, encontrava-se em uma oficina daquela localidade quan
do, em dado momento, tocou num armario que estava en
costado numa parede, tendo o mesmo caido sobre sua per
na, esmagando-a. Conduzido para o Hospital Nossa Senho
ra los Prazeres, o pequeno Paulo Roberto foi atendido pe
lo dr. Celso Anderson de Souza, encontrando se em trata
mento com o mesmo.

Juizo de Direito da Primeira 
Vara da Comarca de Lajes

EDITAL DE PRAÇA

GRUPO DRAMATICO CRUZEIRO
Mais um grande passo vem de dar a nossa cidade no setor cultural, com a fundação 

do Grupo Dramatico Cruzeiro, formado por joveas amadores do Sport Clube Cruzeiro, obede
cendo a orientação do Sr. Joel Antunes Sá.

Iniciando as suas atividades dramaticas, esse Grupo terá oportunidade de apresentar 
no palco daquele clube, no proximo sabado ás 20,30 horas, a monumental comcdia-drama, O 
Tesouro do Corcunda, uma peça brilhantemente desempenhada por um guapo numero de as
sociados do estrelado.

Também será apresentado um variado numero de cantos e musica.
Como é de nosso mister, propugnar sempre pelo elevantamento cultural de nossa ter

ra, desejamos aos componentes do Grupo Dramatico Cruzeiro os nossos votos de muito9 pro
gressos no cenário artístico da Princesa da Serra

O Doutor Clovis Ayres Ga
ma, juiz de Direito da Pri
meira Vara da Comarca de 
Lajes, Estado de Santa Ca
tarina na forma da lei, etc, 
Faz saber a todos quantos 

o presente edital de praça, 
com o prazo mínimo de vinte 
dias, virem dêle conhecimento 
ou interessar possa, que no

co branco com a marca “N” 
no quarto direito. — Ê quem 
quizer arrematar 03 referidos 
bens, deverá comparar no dia 
hora, mês e local acima men
cionado, sendo êle entregue 
a quem mais der e maicr 
lance oferecer acima da alu
dida avaliação, e depois de 
Pagos no ato em moedas cor-dia 12 de Warm npnvim F“&l>s no ato em moedas cor

douro às 10 (DRZl hm-aT V1J*' r.1tUe.s’ ° PreÇJ cia arrematadouro às 10 (DEZ) horas no 
saguão do edificio do Forum 
de';tac cidade, o porteiro dos 
auditórios, ou quotti suas ve 
zes fizer, levará a público 
pregão de venda e arremata- 
Ça° P o r  quem mais der e me
lhor lance oferecer sobre a 
avali çao de Cr$ 14.000,00 fei 
ta neste Juizo, os seguintes 
bons que foram peohorados à 
Dilermando Xavier da Silve 
nos atos da execução que lhe 
move Hercilio Mendes Ouri 
ques, a saber: -  Dois bois 
ou melhor, uma iuni» h« k 
marca “DeVON”! vermelho^ 
com a marca «‘GR» n, Car°_ 8;
mais uma mula zaina de bi

cão, impostos e custas devi
das. E para que chegue 
ao conhecimento de todos, 
passou-se o presente edital 
Dara publicação na forma da 
lei, — D2do e passado nesta 
cidade Lajes' aos dezesseis 
dias do mès de Fevereiro de 
ano de mil novecentos 
,, cincoenta e nove.
Eu, VValdeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civil, o datilogra
fei. subscrevi e também assino.

Clovis Ayres Gama 
Juiz de Direito da la. VaN 

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Cível
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