
J.K. -  Jauge terão no su! importante conferencia
Resultado: esquema para ação comum

O presidente da Re
pública, que segue hoje 
para Pelotas, R. G. do 
Sul, terá importante con
ferência política com o 
João Goulart, devendo 
ambos voltar ao Rio no 
demingo, à bordo do avi
ão presidencial.

Nos meios trabalhistas 
acredita-se que da con 
ferencia resultará um 
esquema de ação comum 
do PSD e do PTB rela
tivamente à sucessão 
presidencial.
Doutel pela Reeleição

O 'deputado Doutel de An
drade secretário-geral do 
PTB, esteve em Santa Cata
rina, onde manteve demora
do contacto com o sr. João 
Goulart na praia de Cambo- 
riú. Em declarações que 
íêz ontem, manifestou-se o 
prestigioso prócer do PTB 
favorável em principio, á re- 
for ia da Constituição para 
pe nitir a reeleição do pre
sidente da República.

— O PTB continua em ex
pectativa diante das jogadas 
mus especulativas do que 
co icretas a propósito da su
cessão presidencial — disse 
-nos iiicialmente. Não é esta 
a hora de traçar diretrizes 
mais objetivas, mas a nossa 
atitude está perfeitamente de
lineada: durante tôda a re
cente campanha eleitoral os 
diretórios do PTB, sem ex 
ceção, lançaram a candida-

Hq a de Jango à presidência 
ae Republica. Essa candida- 
iura tem tôda a legitimidade 
nao só porque o sr. João 
woulart é o único chefe ver
dadeiramente nacional de 
um partido político, como é 
um dos mais prestigiosos di
rigentes nacional. Tem êle 
o direito de pretender a pre-
p -Sd AÍa e 0 Programa do 
r l B e o mais seguro roteiro 
para a solução dos proble 
mas nacionais.

Lott nas Cogitações
O propósito do nome do 

marechal Lott, disse o sr 
Doutel de Andrade:

— O nome do Lott conti
nua nas cogitações do PTB. 
Nosso partido gravita em 
tôrno do binômio Lott-Jango, 
mas a palavra final será da
da pela convenção nacional 
que é o orgão supremo de 
deliberação partidária.

O secretário geral do PTB 
não acredita em penetração 
do janismo em seu partido.

— No PTB — disse — não 
existe ninguém, mas absolu
tamente ninguém capaz de 
abrir uma cisão em matéria 
de sucessão presidencial.

Perguntamos como encara
va stu partido a tese da re
eleição do presidente da Re
pública.

— O vice-presidente — 
responaeu -  sempre foi a- 
depto de alterações substan
ciais na Constituição em vá
rios de seus capítulos, inclu
sive o das inelegibilidades 
Está êle a par desses movi
mentos que se processam em

tôrno do assunto.
Passando a falas em ca

ráter estritamente pessoal, 
acrescentou o sr. Doutel de 
de Andrade:

— Somos um pais de po
líticos tímidos e bachareles- 
cos, muito apegados a fór
mulas consagradas mais pelo 
tempo do que pelas suas 
consequências efetivas e sua 
ação oportuna na vida do 
país. Carta Magna de 1946 
foi elaborada debaixo da 
preocupação de impedir a 
volta do presidente Getúlio 
Vargas ao poder. Não fôsse 
isso e teriamos seguido a 
lição de constituições de 
povos mais adiantados, como 
os Estados Unidos por exem

pio, que permitem a reelei-, pois o povo se emancipou á 
ção dos seus presidentes. I tal ponto que tem infligido

ao govêrno sucessivas der-Òs temores de 1946 não exis
tem mais e não há qualquer 
ameaça de regime de exce
ção, nem se pode pensar na 
possibilidade de prática de 
violência por parte do go- 
vêrnos contra o eleitorado. 
A Constituição pode perfeí-
tamente ser reformada para 
permitir a reeleição do pre
sidente, e isso para mim é 
muito mais justo e moral do 
que a adoção de fórmula 
como o mandato tampão e a 
aliança de legendas. O im
portante é que não se ilimi- 
ne a manifestação popular 
na escolha dos governantes,

rotas. A nós do PTB não nos 
assusta êsse fantasma de 
meio-dia que é a reforma da 
Constituição.

Jânio derrotado
O sr. Doutel de Andrade 

aprestou ainda que não crê 
na invencibilidade do sr. 
Jânio Quadros, bastando di
zer, para justificar a impres
são de que êle será derrota
do, que o aparecimento do 
seu nome provocou a cons
tituição da mais sólida alian
ça de partidos da história do 
regime — a aliança do 
PSD, PTB, PSP, PR, PRP e 
comunistas.
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Sr. Carlos Couto
Festejou a passagem  

de mais um aniversario 
natalício, na data de on
tem, o sr. Carlos Noé 
Soares Couto, proprietá
rio da conceituada La
vandaria Couto e ele
mento muito relaciona
do e benquisto em nos
sos meios.

Elemento dinâmico e 
eficiente, o feliz aniver
sariante tem se revela
do um batalhador cons

tante em beneficio dos 
menores de nossa terra, 
principalmente dos des
protegidos da sorte.

Registrando tão grato 
acontecimento, destas 
colunas enviamos ao sr. 
Carlos Couto as nossas 
felicitações com votos de 
que essa data se prolon
gue por muitos anos, re
pletos de venturas jun
to aos seus familiares

J. k: Petrobrás se-
Em declarações ontem dis

tribuída à imprensa, o de 
putado Carvalho Sobrinho 
(PSP, São Paulo) afirma que 
os acontecimentos políticos 
dos últimos dias fazem ro
bustecer-lhe a convicção de 
que «a sobrevivência do re
gime democrático está na 
dependência exclusiva de 
uma luta sem tréguas 
tra o janismo».

O parlamentar paulista a- 
cusa os dirigentes dos parti
dos de contribuírem para a 
vitória «daquilo que lhes se
rá a última pá de cal», atra 
vés da sua ação caracteri
zada por «sofismas reticên 
cias e atitudes nebulosas». 
Entre estas cita a homena
gem prestada ao sr. Jânio 
Quadros pelo sr. Osvaldo 
Penido e elementos do PSD

rá mantida
O estatuto que garan- perguntas sôbre a cons

te a Petrobrás o mono- trução de Brasília, a ro-
polio da exploração do 
petróleo será mantido, 
porque essa é a vontade 
irrevogável do povo bra- 

con- sileiro, que vê naquela 
emprêsa um dos gran
des fatores de soergui- 
mento econômico do pais 
disse o presidente da Re
pública a 32 representan
tes da imprensa, radio e 
TVjnorte-americanos, que 
foram entrevistá-lo no 
Catete.

Os jornalistas america
nos. que também fizeram

dovia Brasília Belém e 
problemas da nossa ex
portação, queriam saber 
quais as oportunidades 
para o investimento de 
capital estrangeiro na 
exploração do petróleo 
do Brasil, lembrando a 
situação de alguns países 
sul-americanos que es
tão solicitando o apoio 
de emprêsas’particulares 
dos Estados Unidos para 
a pesquisa e desenvol
vimento da sua indústria 
petrolífera.

r Ç P H P T I ^ T A S I  Presti9̂ em °  esP°rte de tua terra, 
C u r U n  1 1 0  1 H O .  comparecendo amanhã domin

go, no Estádio Municipal da Ponte Grande, para assistir os
lances mais eletrizantes do cotejo

Internacional (tal) X Avai \ m

Somente com os teus esforços é que veremos o nosso futebol colocado no lugar gue realmente lhe pertence
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Uma extravagante maneira 

mostrou, um jovem e ciumen
to marido, residente em Pa
ris, para vingar da esposa. 
De manhã, antes de sair pa
ra o serviço, êle salpicava 
algumas gôtas de uma subs
tância química, que continha 
um aroma repugnante, no 
rosto d'ela. Com isto queria 
afastar qualquer homem es
tranho. Mas o que conseguiu 
foi afastar a esposa que re
quereu e conseguiu.. .  divór
cio.

* ■ X X X
A bela e formosa Nelly de 

Torónto uma jovem de 19 a- 
nos, entrou n’um restauran
te chinês e lá gostou muito 
da carta do menu, com di
zeres estranhos, escritos em 
chinês, imediatamente copiou 
alguns sinais, levou-os con
sigo para servir de enfeitos 
para uma blusa. Quando vol
tou novamente com a blusa 
enfeitada com aqueles dizê 
res e sinais os garções mos
traram uma cara esquisita 
Encabulada ela indagou de 
um da razão do seu espanto.

Então o rapaz explicou e 
traduziu o que significavam 
aquelas palavras chinêsas; 
isto é; ‘ hoje especialmente 
recomendada, doce e picante" 
Imediatamente Nelly se reti
rou do local e mudou de 
roupa.

X X X
Um cidadão de Nova Ior

que desconfiou de uma nota 
de 10 Dollars, julgando-a fal
sa porque apresentava certa 
diferença no verso, onde, em 
lugar de 10 dolars se lia 1 
Dollar, Entretanto, um exa
me oficial provou tratar-se 
de um êrro de impressão té
cnicamente explicável Foi 
lhe oferecido uma outra no
ta em subtituição, mas recu
sou. Agora já recebeu diver
sas propostas de coleciona
dores muitas vêzes exceden
do o valor nominal da nota.

X X X

Monsieur Pierre Grande, 
enraivecido porque a esposa 
ainda quer ler na cama, 
na hora de dormir puchou o

revólver e, com um tiro cer
ta estourou a lâmpada. Quiz 
dar uma lição a mulher, mas 
pagou caro, porque um pe
dacinho de vidro lhe entrou 
na vista e foi obrigado a se 
levantar e procurar um mé
dico.

X X X
Em Turin, Qina Tierre, pa

ra 8© vingar do marido Pu- 
t'0, com quem tev.* um de
sentendimento, deu-lhe um 
nârcOlico na comi 1«,

Em consequência êle caiu 
em profundo sono. Ela apro
veitou e cortou-le o lindo bi- 
g 'de. Pietro, que é tr <b - 
lhador em um« fábrica, per 
ioou a espê<-a esta brinca 

deir«, com a condição de ela 
ir tr.balhar por èie, até que 
n bigode tivesse "resurgido”, 
com o que ela concordou.

X X X

Em Kean, na Inglaterra, 
uma mulber para tirar do ma
rido o vicio <ie fumar, colo 
cou no seu cachimbo um pun
hado de pólvora.

^  ií^ ô ii ií̂ ii ̂  i î hipõõiip^ i

Novo advogado em Lajes
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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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Resultado: quando êle a- 
cendeu o cachimbo na Pre" 
sensi dVla cete explodiu e 
os pedaços do mesmo x alcan 
çaram a cabeça da espo-a, 
cujos cabelos se incendiar-m 
sem maiores comequencias. 
Agora o marido 66 nega a 
pagar uma peruca para ela.

X X X
As Companhias de seguro 

norte-americanas se preocu
pam a,tualmente muito com 
‘‘gordura excessiva’’ dos seus 
segurados; Quanto mais peso, 
maior a terra. Afirmam que, 
pdra cada quilo que excede 
do peso no mal de uma pes
soa, há uma diminuição de 2% 
d a duração de sua vida. Teó- 
ricam°nte, pois as pessoas 
50 quilos do pêso normal.. . 
nem existem mais, pelo me
nos para as Companhias de 
Seguro.

i
X X X‘

A

1
Ben Fanty queria êr o sa

pateiro do itíi de Buo rhum 
dia o rei abriu ço,ueu s,/.pa_ 
ra preench mento, , fin ĉ rgo 
c m  o seguinte test; . Qjiem 
çon-eguisse caminhar pjajS 
tempo.com os pés . metros 
em sapatos cheios de açriz 

obteria o lugar. Além de 
Ben Fanty havia outro Candi
dato: ,o proprio Diabo, em^ei- 
s a. Os dois’ se meteram’. em 
c minb’. ;Após ump ceijbna 
de metros corridó: Satanás 
desistiu, \  marcando com ub 
pe6 em estado lastimáyel, en 
quanto Ben Fanty continuava 
andando belo e formoso! “Co- 
mo conseguiste fazer i8|o‘)" 
indagou garantido o Díabu. 
“E’ que sou mais e-pert i d > 
que tu. Satanás”, respopdeu 
Ben Eanty, “mandei cosî ha-- 
os grãos de arroz primeiro!

E D I T A L
Na conformidade dos Estatutos dêste Sindicato e de acordo jcom 

a legislação em vigôr, convoco á ASSEMBLÉIA GERAL’ ORDINÁJÜa 
dêste Sindioato à réfalizar-se no dia 15 de Março de 1950. as 15 horas 
de Novembro — Edíficio Ribas — sala nr. 202 para tratar da seguinte 
ordem Mo dja: '

I
1. °) Leitura, discussão e aprovação do relatorio do exercício de 

19^8 e das respectivas peças do balanço geral.

2. ° Conhecimento para aprovação pela Assembléia Geral do pare
cer do Conselho Fiscal. ,

i r  ‘ r 'Ci c '  • t )»
3.o Leitura e discussão da Propósta Orçamentária para o exercí

cio de. 1960. — . f ' r  r  1- ■ - r S  #- * t  -  / - ' ' J
4.o) Normas estabelecidas junto ao Banco do Brasil S/Á com re

ferencia ao imanciamento aos produtores de madeira dêste Estado.
, r

on‘p0n°loí FÍHani'Mi?ie™íe d,e ír.jtes rodoviários das madeiras envíadasaos entrepostos do INP situados junto aos portos de embarque ■ 
b.o) Assuntos diversos de interesse da classe.

aciona^e^ermíinftfirpma2 / ealizar‘se' à em l'rimeira convocação na hora acima determinada, em segunda, uma hora depois.
' vç, -  Lajes, 2 de Março de 1959

ARY WALTR1CK DA SILVA
Presidente

o a l h e r i a
DE

PAULO WOLNY BROER1NG -ÍS

Jóias : 
Relógios 

Canelas
Cristais porcelanas 

nacionais e estrangeiras
A n:■ » » l i a i  «r V.

Garante o que vende
—-___

Rua Marechcd peodoro

LAJES -  S Catarina
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COLUNA AGRÍCOLA

A terra também 
se cansa

E Xloree?’au,- dnâ em n° SS° meio rural agricul- "  tores que nao querem compreender nne a
o lá S a ?  â a d f - 1?«an3a\ A,Cha q,,e é s ó  Pla“Vplantar...  Nada disso. A terra, como tudo na na- 
tureza, e como nós mesmos, fica velha e cansa
da. Temos, então de tratá-la e pela adublclo
s f l s  tnri OSt. ele™entos que a* colheitas suces- sivas foram retirando. Assim, a adubação é o re
curso de que o uvrador lança mão para impedir 
que a terra tique pobre, ou qnando está cansada, 
para enriquece-la novamente.

_ ^ara Que à  terra dê boas colheitas, produ
ções luci atavas e compensadoras, a adubação é 
essencial. E não existe para o lavrador patrimô
nio mais valioso do que o solo fértil E um solo 
para ser verdadeiramente fértil, precisa dos seus 
componentes naturais indispensáveis: nitrogênio, 
fósforo e potíssio. Todavia, a necessidade nutri
tiva de cada cultura deve ser conhecida a fim de 
que a adubação seja empregada conveniente. O 
algodão, por exemplo, retira do solo 44 quilos de 
nitrogênio. 14 de fósforo e 4') de potássio, por 
hectares; o arroz, sempre nessa ordem — nitro
gênio, fósforo e potássio — retira 22, 12 e 32 
quilos, por hectares; a banana, 26, 6 e 95; a cana, 
62, 9 e 56 por hectares; o feijão, 31, 8 e 8 e o 
miiho. 47, 9 e 32 quilos, por hectare. Sabemos, 
portanto, que, se não foram restituídos ao solo 
os elementos nutritivos retirados com aquelas 
culturas, muito rapidamente êle deixará de ser 
fértil.

Sendo assim, o lavrador deve, sempre que 
possívil, consultar is especialistas em adubação 
e conservação do solo para que a sua terra seja 
protegida e possa produzir bem.

3 a- Página

Edital de Convocação
Associação Profissional dos Empregados Vendedores 

Viajantes do Comércio de Santa Catarina.

A ssem bleia 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 

a tf» ag? ífcíáV -t/- *rr vrfr- M tse.3*.-.

Casa i i

li
liVende - se uma em frente ,ao --o 

Batalhão Rodoviário, com 10 metros 

É É por 8, toda envidraçada, pintada a 

óleo por dentro, e por fora-

EDIFÍCIO DR ACCACIO 
TRATAR: EDIbl°A p t. N.° 9
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Telegrama do Vaticano in 
forma que será suometido à 
revisão do uso da batina 
Foi dada a faculdade de con
ceder, em certos casos dis
pensa para o uso dessa pe
ço do vestuário religioso.

Revela o volume a respei
to da atividade de Santa Sé 
em 1958, que acaba de ser 
publicado, a existência de um 
comunicado da Congregação 
do Concilio, o qual declara, 
em substância, que em con
sequência de numerosos pe
didos foi instaurado inquéri
to a respeito da forma das 
vestes eclesiásticas e que os 
bispos foram autorizados a 
dispensar em certos casos, o 
uso da batina pelos padres 
submetidos à sua jurisdição. 
Altos prelado da Cúria, inter
rogado a propósito do comuin- 
cado declarou que se tratava 
do primeiro passo no caminho 
da revisão do uso das atuais 
véstes oclosiásticas fora das 
igrejas Acrescentou o referido 
que a evolução dos tempos 
tornava indispensável essa re

visão e que as concessões a 
serem feitas nesse domínio 
não deixariam de ser recebidas 
favoravelmente pelos membros 
do clero.

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

Jovens
Muita moça bonita, e legan- 

te e bem pintada pode ser 
portadora de lesão tubercu
losa que ela própria, às ve
zes, ignora. Muito atleta, com 
fisico vigoroso cabelos en
gomados, também pode ter 
uma lesão. A magreza ou a 
gordura nada significam.

Por isso é preciso ter cui
dado com as intimidades dos 
namori8 COS.

Uma simples radiografia, 
em qualquer Pôsto de Saude 
descobrirá a lesão e permiti
rá tratamento e cura da tu
berculose. Evita-se assim um 
grande mal — a propagação 
da doença. Quantos jovens 
vitimas da imprevidência têm 
levado esta doença para seus 
familiares!

Colabore com a Im
prensa de tua terra, 
assinando o CORREIO 
L AGE AN O.

porque deslisa sôbre qualquer piso

com

fc

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 fixã-lo no 
local desejado, SPRINGER 
é agora o mais avançado 
dos refrigeradores nacio
nais. • E, além deste novo 
dispositivo, (com patente 
requerida} S^RINGER apre
senta ainda:

7.5 pts cúbicos
Interior em cór atui lago
porra aproveitável
novo fècho de engate suave
S aros do garantia
preço bem mais em conta

DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA

A E L E T R O L A N D I A
Rua Coronél Córdova b n — LAJES — Santa Catarina
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Indústria automobilística Kubiischek nao pensa 
em mudar seu 

ministério
VIAGEM AO JAPÃO E rAn p 5 nEINTp.A 
DEPENDENDO DO C0NGPEGE0 '  FA‘ 

LA CARVALHO PINTO

Neste ano de 1959, a indús
tria automobilística do Bra
sil entrará em sua fase de
cisiva, atingindo o nível dos 
países grandes produtores 
mundiais. Com uma produ
ção prevista em mais de 
150.000 veículos, de acõrdo 
com o «anuário Estatístico» 
do IBGE ledição de 1958), 
at fábricas estabelecidas em 
nosso país lançarão no mer
cado práticamente o dôbro 
do número programado para 
1958 (87.830 ^eículos) ou o 
quíntuplo do total de 1957 
(3 ) 700 veículos). A parte que 
corresponde à fabricação 
predominará fartamente so
bre a que se refere à mon-

Rio (Agência Nacional)-CoTi 
a presença dos nomes indi 
cados pelo presidente Jusce- 
lino Kubitschek. em recente 
decreto, o ministro Clóvis 
Salgado deu posse ao Grupo 
de Estudos da Industria Ci
nematográfica (GEL'), cujo o- 
bjetivo fundamental será criar 
no Brasil as condições propí
cias para um cinema de alta 
qualidade, em condições de 
ser exportddo e de traduzir 
na realidade a capacidade 
criadora de nossa gente.

Um dos problemas mais 
lembrados na ocasião por 
quase todos 09 elementos 
que comporão êste grupo foi 
o de financiamento das pro
duções cinematográfic .s, ur
gindo, no entanto, n ajuda i- 
nicial para a coustruçâo do 
bons estúdios no Norte e Nor- 
deite, de maneira a poder o 
Brasil fabricar filmes docu
mentários ou de longa me- 
tragem valendo-se de suas 
paisagens e de sua gente. A

tagem, atividade a que até 
bem pouco tempo se dedica
va exclusivamente o setor 
de material do transporte de 
nosso parque industrial.

Mais de um têrço dos veí
culos de auto-propulsão bra
sileiros será constituído de 
caminhões, para cuja produ
ção (57.380) deverão contri
buir a General Motors 
(20190) a Ford (15000), a 
Mercedes Benz (14450) e a 
Fábrica Nacional de Motores 
(4200). Outra parcela impor 
tante será a de automóveis 
de passageiros (42 050), p ira 
a qual a wolkswagen (9 000) 
a Mercedes Benz (9 000) e a 
Sinca (6000) deverão coneo

preparação de diretores, pro
dutores e artistas será um 
d is centros de atenção do 
Grupo, dado que ao elemento 
hu nano se deverá oferecer o 
o máximo de incentivo, a 
fim de que as verdadeiras 
vocações surjam e se reali
zem artisticamente. O Brasil 
já está na hora de deixar o 
sistema caótico e artezanato 
ern que se encontra para a- 
tingir a era de grande indús
tria. com pétículas que possan 
correr o mundo.

O ministro Clóvis Salgado 
abriu a solenidade e disse que 
o Govêrno tem o maior inte
resse em ver a industria ci
nematográfica brasileira pro
gredindo. Provas concretas 
vêm dando as autoridades, 
criando a Comissão Federal 
de Cinema e agora, o GEIC. 
Falaram também os srs. José 
Geraldo Santos Pereira e Ca- 
valceiro Lima, fixando ele
mentos necessários para o 
bom andamento de obra que 
terão peli frente.

rrer com as principais quo
tas. Outras marcas, especial
mente de origem européia, 
participarão com quantidade 
apreciáveis, sendo de prever 
contudo, que os planos de 
produção sejam ainda modi
ficados e ampliados.

Com o cumprimento dessas 
previsões, a industria de ve
ículos a motor do Brasil es
tará colocada entre as dez 
maiores do mundo, passando 
à frente de vários países tra 
dicionalmente produtores. 
Com base nos dados pelo 
Anuário Estatístico da ONU, 
referentes ao ano de 1956, 
nossa produção automobilís
tica virá imediatamente de
pois dos Estados Unidos, A- 
lemanha Ocidental, Grã-Bre 
tanha, França, Canadá, URSS 
Itália e Australia.

LAR EM FESTA
Encontra-se em festa desde 

o dia 2 do corrente o lar do 
Senhor Vivaldino Athayde 

e de sua digna es
posa. com o nascimento de um 
robusto garoto que na pia ba
tismal rec berá » nome de 
MOACIR ATHAYDE.

Ao feliz Casal enviamos as 
nossas felicitações.

Clube Recreativo 
Juvenil

Convocação de As
sembleia Geral Ordi

nária
De ordem do Sr. Presidente 

convoco a todos os senhores 
socios para uma reunião de 
assembléia geral, dia 15 do 
corrente com inicio ás 14 ho
ras.

Nota: Não havendo número 
legal fica convocada Segunda 
e terceira reunião 30 minutos 
após respetivamente.

Aristeu Castilho 
l.o Secretário

RIO — No trajeto da Piaça 
guera. onde foi inaugurar o 
inicio das obras da Companhia 
Siderúrgica Paulista (COSIPA), 
para Santos, o presidente Jus 
celino Kubitschek reafirmou 
aos jornalistas que não está 
cogitando de reforma ministe
rial. E quanto ás viagens que 
empreenderá ao Japão e à 
Argentina, acentuou que a f i
xação da data ficará na de
pendência do Congresso Na
cional, o qual será, ainda, en
viada mensagem solicitando 
autorização para ausentar se 
do país.

Interpelado também sôbre a 
sucessão presidencial o sr. Car- 
va’ho Pinto afirmou que é 
muito cedo ainda, para 
agitar-se o probl ma. Lembrou 
que a sua campanha para a 
governança foi efetuada em a- 
penas 85 dias, com os resulta
dos conhecidos. Para a Presi
dência da República não julga

O secretário do Interior Nor- 
te-America, Fred A. Seaton, 
declarou que «o mundo está 
mais perto do que a gente 
pensa do dia em que as re
giões estéreis se transformarão 
em Verdadeiros jardins».

Falando a um grupo de es
tudantes da Universidade de 
Miami, disse o Secretário Sea
ton que *s técnicas para trans 
formar a água salgada em 
água potável Se encontram «a 
ponto de realizar se». As pos
sibilidades de seu uso na in
dústria, agricultura e outras a- 
tividades humanas já passaram 
de sua fase imaginativa a- 
crescentou.

Declarou o Secretário Sea
ton que os Estados Unidos pro-

deva ser muito maior êste pra
zo sobretudo levando se em 
conta o atual grau de potiza- 
ção do povo brasileiro.

A uma outra pergunta dos 
jornalistas, declarou-se não ca
pacitado a apreciar as candi
daturas à Presidência, já a 
pontadas como certas E soli
citado a dar um depoimento 
Sôbre o marechal Lott, afir
mou que se trata de uma fi
gura de valor excepcional.

Abordando problemas admi
nistrativos do Estado, informou 
que esperava para dentro do 3 
a 4 meses os primeiros resul
tados das providências que a- 
dotou, tão logo assumiu o go
vêrno. E como muitas destas 
providências são a [longo ter
mo, só no próximo ano espera 
restabelecer o equilíbrio das 
finanças estaduais, frisando 
bem que falava em equilíbrio 
e não em «superavit».

água do 
potável

jetam a construção de cinco 
usinas de demonstração, que, 
segundo se espera deverão re
duzir o custo de conversão a 
menos de 1.000 dólares por 
1.000 galões de água.

Se o custo continuar dimi
nuindo. êle se aproximará do 
custo dos outros métodos de 
obtenção de água em fonles 
convencionais, como os rios, 
lagos e poços.

«Devemos esperar e rezar.. . 
por uma cooperação interna
cional para resolver problenras 
como o do analfabetismo, da 
pobreza e das enfermidades 
que hoje afligem milhões de 
seres humanos» - concluiu o 
Secretário Seaton. (A.A.)

Empossados is membros 
do grupo de estudos da 
indústria cmematografica
Grande impulso a esta arte no país - Finan
ciamento para estúdio e películas de longa

metragem

A Conversa ̂  da 
mar em água

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

Joaliieria Mondadori ******* tom», ***.„£
variedade de artigos para presentes

Façam uma visita e verifiquem essa estrondosa liemi- 
daçao nunca vista em nossa cidade H

Redução nos preços m esm o de abafar.
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Sensação
5a. Página

na Ponte Grande:

Internacional local x Aval de Florianópolis
Apos um ano de paralização 

das lides esportivas, o Interna
cional retorna amanhã perante 
a sua plateia, quando irá dar 
com bate contra a garbosa equi
pe do A vai de Florianopolis, 
cnsiderada como uma das maio
res equipes de nosso Estado.

O Internacional farà a sua 
apresentação oficial dotado de 
um «timo conjunto, com aqui
sição de grandes valores do 
pebol lajeano, e com a parti
cipação ainda de seus antigos 
cracks, como Lino, Melegari, 
Plínio. Alemão e outros, que

em nossa

Es

marcaram catedra 
cidade

O quadro da capital do 
tado, a famosa Azzura como é 
cognominada, é atualmente um 
dos lideres do Torneio Extra, 
que presentemente se realiza 
na Ilha, e onde pontificam em

suas fileiras as figuras de um 
Marreco, de um Adão, de um 
Erico, de um Oscar, de um 
Betinho e outros.

Por isto que o encontro de 
amanhã a tarde no Fortim da 
Ponte Grande, está fadado a

nos oferecer lances dramáticos, 
que entusiasmarão o nosso pu
blico desportivo, que deseja 
ardentemente assistir bom fu
tebol aliado a uma boa disci
plina por parte dos dois liti
gantes.

imanhã em Tubarão o I choqoe te
—  lixais d»

Amanhã em Tubarão, será 
disputada a segunda partida 
ou talvez a final pelo cam
peonato estadual catarinense 
onde defrontarão as equipes 
do Hercilio Luz local e do 
Carlos Renaux de Brusque, 
num match anciosamente a- 
guardado pelos aficcionados 
da manchester do sui do es 
tado.

No primeiro jogo da serie

EsM iüILuluUUQI
realizado domingo ultimo em 
Brusque, o Carlos Renaux 
venceu o seu [adversário por 
4 á 1, e se confirmar este 
resultado ou conseguir um 
empate, sagrar-se-á campeão 
estadual de 1958.

Verificando-se uma vitoria 
do Hercilio Luz, será trava
do um terceiro encontro, o 
qual terá lugar em Floriano 
polis.

P  p  n c  ã  n—  I  Ü I I

S o l d i
Cosinha de 1a. Ord< 

qualidade —  Hig

Ótimos Ponte

O N U

a t é l l i
3m —  Quartos de la. 

[iene comprovada

de Refeição
Rua João Gualberto da Silva (Fróximo a 
Igreja Santa Cruz) — Lajes - S. Catarina

Cartada dificil para o 
Cruzeiro em Urubici

O Palmeiras 
vai tentar a  
reabilitação 

em Mafra
O quadro da S.E. ?Palmei

ras que no ultimo domingo 
foi derrotado por 3 á 1 ;ante 
o Peri Ferroviário de Mafra, 
vai tentar naquela cidade no 
dia de amanhã, a conquista 
de uma grande vitoria que o 
coloque em posição de i- 
gualdade com o seu conten 
dor.

A delegação alvi verde 
deixou a nossa cidade hoje 
as 13 horas, seguindo uma 
delegação de 22 pessoas 

Desejamos a S.E. Palmei 
ras uma grande vitoria em 
plagas mafrenses.

O Pinheiros com sua 
força maxima em 

Curitibanos
Amanhã a tarde o S. C. Pi

nheiros estará preliando na vi
zinha cidade de Curitibanos,

Serio compromisso terá o 
S.C. Cruzeiro amanhã a tar
de na cidade de Urubici, 
quando irá defrontar-se con
tra o Madureira F. C. local, 
uma das grandes equipes do 
futebol planaltino.

Convem esclarecer que o 
Madureira dificilmente perde 
em seus dominios, e isto é

motivo de muita cautela pa
ra o S.C. Cruzeiro, que terá 
uma grande responsabilida
de no vizinho município.

A caravana do |estrelado 
deixará a nossa cidade hoje 
por volta das "24 horas em 
condução especial, que "par
tirá de sua sede social a Rua 
Cândido Ramos.

Um povo sem Instrução é comunidade 
social 6ujeita aos caprichos dos aventureiros. 

Ajude a livrar o Brasil do analfabetismo.

contra o Independente local, 
num match anciosamente a 
guardado pela torcida curiti- 
banense

O Pinheiros fará nessa oca-

M adeirense do Brasil S /A .
Industria e Exportação de Madeiras

Aviso aos Acionistas
Encontram-se a disposição dos senhores acionistas, 

em nossa séde social, na cidade de Lajes, Estado de Santa 
Catarina, os documentos referidos no Art, 99 do Decreto 
Lei n • 2.627 de 26 de Setembro de 1941, correspondentes 
ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1958.

siâo algumas estreias em Seu 
plantei e está otimamente 
preparado para conseguir um 
honroso resultado para as suas 
cores.

Lajes, 15 de Fevereiro de 1959 
Amadeu Antonio Ferreira 
Vice Presidente 
Velimir Djac 
Vice Presidente

ALTA QUALIDADE  
E D IS T IN Ç Ã O

C osa RENNER

Co mp r e  q u a l i d a d e
A PREÇO JUSTO . .  .

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

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

Dispõe, ainda, de variado sortimento de camisas sports, calças sports, calça-
QUALIDADE E DISTINÇÃOdos, chapéus

RENNER -  veste o cavalheiro dos pés à cabsça com o máximo de qualidade e distinção.
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Baixarão os preços dos generös: Boas saíras
RIO  — Tudo indica 

que os preços de alguns 
gêneros de primeira ne
cessidade baixarão den
tro de poucos dias. São 
palavras alvissareiras 
pronunciadas pelo sr. 
Luiz Brunet Castro, vice- 
presidente da Associa
ção Comercial na últi
ma reunião do Conselho 
Diretor desta entidade.

O sr. Brunet que aca
ba de chegar do Rio 
Grande do Sul, onde fêz 
observações pessoais, a- 
firma que os preços bai
xarão porque as safras 
desses gêneros são boas.

Arroz abundante
— No setor da produ

ção gaúcha, afirmou, te
remos excelentes s°fras 
de arroz, feijão, milho, 
banha e outros produtos,

o que não se pode afir-carregado para o Distri- 
mar em relação ao tri-ito Federal, São Paulo e 
go devido a diversos fa-| outros centros 
tores climáticos. Em
compensação, os trans
portes marítimos não se
rão tomados pelos em
barques de trigo, haven
do, portanto, mais navios 
para o escoamento dos 
demais gêneros de ali
mentação. A |safra de 
milho é tão promissora 
que o preço do saco já 
baixou 200 cruzeiros, 
passando de 600 para 
400 A banha, daqui a 
um mês, poderá baixar 
em 1.000 cruzeiros a cai
xa. ü arroz será abun 
dantissimo, merecendo 
registro que o Paraná se 
tornou auto-suficiente, 
não mais importandc o 
produto de Santa Cata
rina, o qual está sendo

COFIDEIO LAGE« NO
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da r u a la n -  
ainda não 

foram atendidos

0 s  m o r a d o r e s  
d id o  R a m > s

Em uma de nosas últimas 
edições alertamos a Prefei
tura Municipal das más con
dições em que se encontra a 
Rua Cândido Ramos, oriun
das de reclamações de di
versos moradores daquela 
artéria.

Hoje voltamos a carga, pa
ra cientificar os nossos ama- 
veis leitores que nenhuma 
providencia foi tomada a res
peito, o que causou viva re
pulsa dos moradores daque
la importante via de nossa 
cidade.

A citada rua encontra-se 
em péssimas condições, vin
gando no local uma longa 
valeta onde pontificam uma 
grande variedade de agrião, 
acompanhada de extenso 
matagal.

Nos dias de chuvas essa 
valeta fica completamente 
transbordavel, originando-se 
um lamaçal, que torna in
transitável o trafego de veí
culos.

Solicitamos mais uma vez 
os bons préstimos da Prefei
tura Municipal para que a- 
tente este grave problema 
que afeta os moradores da 
Rua Cândido Ramos, colo
cando no local uma grande 
quantidade de cascalhos e 
ao mesmo tempo realizando 
uma desobstruição da valeta 
que circunda grande parte 
daquela importante rua cen
tral de nossa cidade.

Edição do hoje: 
6 paginas

Abastecidos
Segundo o sr. Brunet, 

o Norte e o Nordeste en
contram-se plenamente

abastecidos e estão
tornando ao Rio de 'Ja
neiro carregados que 1°" 
ram enviados para as 
duas regiões. De Per
nambuco e da Paraíba 
acabam de voltar, por 
falta de colocação nos1

re- respectivos mercados, 
suficientemente supridos, 
grandes quantidades de 
feijão preto. Todos ês- 
ses fatos levam a crer 
que ocorrerão baixas de 
preços n o s  próximos 
dias.

Em grande evidencia o futebol lajeano
TREZ EQUIPES EXCURSIONARãO FORA DE NOSSAS 

FRONTEIRAS E UMA JOGARA’ EM CASA
Fato esportivo de suma re

levância teremos amanhã no 
futebol lageano, quando a 
nossa cidade estará em con
fronto contra as congêneres 
de Mafra, Urubici, Curitiba 
nos e Florianopolis.

Nestes últimos anos. Lajes 
esportiva nunca esteve em

Aprovado no vestibu
lar de Direito o Dr. 

Julio F. R. Athayde'

O Dr. Julio Fernando Ra
mos de Athayde, que recen
temente concluiu o curso de 
Atuário na Faculdade de Cien 
cias Econômicas do Paraná, 
foi aprovado em meados do 
mês de Fevereiro no Vesti
bular que o habilitará ingres
sar na Faculdade de Direito 
de Passo Fundo Estado do 
Rio Grande do Sul.

O Dr. Julio Fernando Ra
mos de Athayde é influente 
figura no PTB local, como 
seu suplente de Vereador á 
Câmara Municipal.

Noticiando este grato a- 
contecimento, enviamos ao 
Julinho os nossos votos de 
muitas felicidades em sua 
carreira acadêmica.

tão grande destaque como 
no dia de amanhã, pois trez 
de suas equipes estarão jo
gando fora de suas frontei
ras e uma estará atuando 
em nossa casa.

A S. E. Palmeiras da se 
gunda divisão jogará aman
hã na cidade de Mafra, con 
tra o Peri Ferroviário, em 
retribuição a visita que este 
lhe fez no ultimo domingo,

O S. C. Cruzeiro, também 
da segunda divisão rumará 
de armas e bagagens para 
Urubici, onde assumirá um 
compromisso contra o Madu- 
reira local.

O S. C. Pinheiros da l.a 
Divisão, terá a responsabili 
dade de defender o nosso no
me esportivo em Curitibanos 
onde lá o aguarda o Inde
pendente A. C.

ANIVERSARIA O SR. 
ALFREDO BUATIM

A data de hoje assinala 
mais um aniversario natalí
cio do Sr. Alfredo Buatim. 
Diretor Gerente da concei
tuada firma 'Comercio de 
Automóveis João Buatim S/A 
e pessoa muito relacionada 
em nossos meis sociais.

Residindo á vários anos 
em nossa cidade, o Sr. Al
fredo Buatim pelo seu genio 
comunicativo e alegre, fez 
se merecedor de geral est; 
ma.

Correio Lageano apresen
ta ao feliz nataliciante os seus 
votos de muitíssimas felici
dades, extensivos aos seus 
familiares.

Assim o PSD já arre
gaçou as mangas com 
vistas á sucessão esta
dual, indicando uma de 
suas figuras de maior 
destaque ua política ca
ta rineuse.

Hoje, Sabado às 4  e 8 horas o Cine MARAJOA 
RA vai apresentar a grande produção da Metro

em CINEMASCOPE

AGUARDEM para amanhã, domingo às 4. 7 e 9,1!' 1 
horas o melhor filme brasileiro de todos os tempo:

«Contrabando no Cairo» « A  Arara Vermelha»
Com: Anselmo Duarte. Milton Ribeiro e Odete Lara

Com: Robert Taylor e Dorothy Malone
Sensacional filme de aventuras!!

Finalmente em Lajes, o 
Internacional que esteve a 
fastado por longa data de 
nossas canchas, fará a s a 
apresentação oficial c n 

tra a forte equipe do Avai de 
Florianopolis. num choque 
de grande ressonância em 
nossa vida esportiva.

São 4 grandes compromis 
sos cujas respon

sabilidades são bastantes o 
nerosas, qual seja o de de
fender o nome esportivp da 
Princesa da Serra, contra 
diversas cidades catarinen
ses.

Desejamos que nossas e- 
quipes alcancem um saldo 
promissor de vitorias, o que 
é realmente bastante dificil 
pois teremos a desvantagem 
de realizarmos trêz visitas e 
sermos visitados uma unica 
vez no dia de amanhã.

Celso Ramos indicado 
candidato a governador

O Sr. Celso Ramos que 
nas ultimas eleições con
correu à Senatoria, como 
candidato do Partido"So- 
cial Democrático, foi no 
dia de ontem indicado
para concorrer as elei 
ções de Governador, con
forme reunião partidaria 
realizada na cidade de 
Blumenau.
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