
AFIRMA FERRARI;

A Plataform a do PTB  será nacionalista
Após o 86u regresso a» vn ■

o Deputado Fernando^Ferrari l i a ^ a 8 DSrí.ados do 8U1, onde realizou varias conferencias, 
ma importante entrevista á a°  .“  na Camara Federal, prestou 4a feira ulti-

Inicialmente disse o K  * cKanoca- .
tura de quem quer que sei-i ?eteb.18ta: «Não tratei nos meus contatos de candida- 
sua convenção. Quaisauer nrnn S • 0 e atr*bu*Ção do Diretorio Nacional do PTB e de 
pessoais, sem envolver o partido^>Clament<>8 que tenbam íeito a respeito só podem ser

lismo eaodtrabaSUi?smnr« i^ UnJa ° Utra PerSunta, Fernando Ferrari respondeu: «O 
ial e da participação S  0 ou.tro’ poi.9 cuidam _da integra-

nacionalismo e o trabalhismn outra Pergunta, Fernando Ferrari respo
Ção social e da participação no tSÍhLn um. comPleta °  outro, pois cuidam da

«A  futura plataforma do PTB tlr° ’ bem. como nos frutos da produção.» 
i povo cristão» uo tera por base um nacionalismo autentico, digno c
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O PO VO  BRASILEIRO LUTA 
CONTRA A  CARESTIA

Desde os principais cen
tros do país até os recantos 
mais afastados vem um pro
testo contra a carestia que 
atualmente impera em nosso 
Brasil. O salário mínimo foi 
decretado e, isso ou à reve 
lia disso, os produtores de 
qualquer espécie aumenta
ram escândalo-., mente o pre
ço de suas mercadorias sem, 
contudo, pagar aos seus fun
cionários ou oo3;ários o pre
ço que lhes *é devido por
lei. Em conseq íencia disso, 
gente do sul e do norte, do 
leste e do oeste, pn-move 
greves, passeatas, que geral
mente são detidas pela po- 
litica, gerando-se daí uma 
confusão realmente confusa. 
Como disse Pancetti, em um 
dos seus três poemas que 
deixaram de ser inéditos, «a 
vida real é (suprimimos o 
«portanto») a vida dos mise
ráveis. Dos que não tendo 
nada, não matam e não rou 
bam, porque são honestos e 
humanos». E, aqui no Brasil, 
quem principalmente rouba 
são os mais abastados, isen 
tos que são de cadeia, de 
punição, podendo expandir- 
se livremente em sua tarefa

de explorar o povo.
Como afirmamos no princi 

pio o povo brasileiro está 
reagindo contra esse triste 
estado de coisas, dando nos 
a esperança de melhores 
dias. Os movimentos que 
surgem são coordenados, 
justos e organizados, vatici
nando dias menos propícios 
aos tubarões, aos morcegos 
que sugam até a última gota 
o sangue dos infelizes.

Resta-nos, pois, esperar pe
la luta que o povo brasileiro 
está desenvolvendo contra a 
carestia, contra os trustes,

contra os entreguistas que 
foram tenazmente combati 
dos pelo saudoso presidente 
Vargas e, nos dias que cor
rem, pelos homens de maior 
fibra que se enquadram em 
nossos ideais nacionalistas.

E aqui em Lajes, a exem
plo de outros Estados e lu 
gares da Federação, já co
meça a despertar o espirito 
de prevenção contra a in
justificada alta de preços 
que se verifica, apesar da 
maioria dos empregadores 
não querer pagar o salário 
mínimo já transformadas em 
lei.

Jango e Brizola visitaram o 
poço pioneiro petrolífero do 

Rio Grande do Sul
O Vice Presidente João Goularl e Governador 

Leonel Brizola, visitaram domingo pela manhã, o 
poço pioneiro da Petrobráz, situado no distrito de 
Itacurumbi, no município de Santiago, Estado do 
Rio Grande do Sul.

-lango e Brizola foram as primeiras autorida
des governamentais, a visitarem aquela impor
tante ob ri da Petrobráz.

Homenageado o  Deputado 
Evilasio Nery Caon

Justa e merecida homenagem foi prestada ao Deputa
do Evilasio Nery Caon, eleito em 3 de Outubro pelo Parti
do Trabalhista Brasileiro, na conceituada Ch 'rrascaria Pe- 
gorini, de propriedade do sr. João Rech Filho. 0 ágape 
teve inicio as 20 horas de segunda feira ulti.na, contando 
com o comparecimento da maioria dos mem >ros da Exe
cutiva local do PTB, correligionários e elevado número 
de admiradores e amigos do jovem político, acompanha
dos de suas exmas. famílias.

Em ambiente acolhedor e reinando a mais elevada 
cordialidade, teve inicio o banquete. À sobremesa, fizeram 
uso da palavra, referindo-se ao significado do aco-iteci- 
mento e tecendo merecidos elogios ao homenageado, os 
srs. Cláudio Picolli, presidente do Sub-Diretorio do Bairro 
Coral, Vereador João Rodrigues da Costa, Abramo Scariot 
e Dr. Helio Koeche Rosa, em nome do Diretorio Munici
pal do PTB.

Agradecimento do dr. Evilasio Nery Caon
Fazendo uso da palavra com a simplicidade que o 

caracteriza, o deputado Evilasio Nery Caon agradeceu, em 
seu nomee de sua esposa dona Tereza Baggio Caon, a essa 
tão significativa prova de amizade e de admiração que 
lhe foi tributada em vista de sua viagem ocorrida quarta- 
feira e com destino a Florianópolis, onde tomou asseuto 
na Assembléia Legislativa do Estado,

Alto significado da  hom enagem
Sem duvida alguma, tal atitude de seu largo circulo de 

amizades e correligionários, constitue uma compensação 
à campanha que o dr. Evilasio Nery Caon vem mantendo 
desde sua nocidide em prol dos humildes e dos deserda
dos da sorte e, consequentemente, do partido a que per
tence o Partido Trabalhista Brasileiro. Eleito vereador em 
1954, desde essa data o homenageado, conciliando sua pro- 
tissão de ai/ogado com muitas outras atividades, vem 
trabalhando efioientemente em benefício da terra que tão 
generosamente acolheu e que muito se orgulha em tê-lo 
como seu representante no legislativo estadual.

Registra do o acontecimento, CORREIO LAGEANO 
envia ao seu ex-redator e ex-diretor dr. Evilasio Nery 
Caon as sua. sinceras felicitações, fazendo lhe votos de 
um futuro 1 ígo e repleto das mais perenes felicidades 
junto aos seus familiares.

CORR O LAGEANO NA EXPOSIÇÃO 

DE PE 3I0DIC0S NO ESTRANGEIRO
Recebemos uma honrosa comunicação do 

Ministro Altamir de Moura, Cônsul Geral do 
Brasil em Barcelona na Espanha, de que foi 
realizada na Biblioteca Central daquela cida
de, no período de 13 á 20 de Novembro de 
1 9 3 uma exposição de Periódicos e Revistas 
do Brasil.

Entie os 78 jornais e 97 revistas de nos
so paíz, que estiverem em exposição encon
trava se o CORREIO LAGEANO, o que cons
tituiu em noticia bastante alvissareira para 
todos nos que labutam nesta casa,e mais ainda, 
porque foi o unico orgão da imprensa lagea- 
na, presente aquela importante exposição, 
que foi patrocinada pelo Consulado dos 
Estados Unidos do Brasil em Barcelona.

Caminhão FNM 0melhor
Dist. Rodo Veículos Ltda. —  Itajai

R e p r e s e n t a n t e  e m  L a g e s
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Pinheiros e Lajes deverão realizar um amis
toso de proporções para amanhã

Depois de dois domingos 
consecutivos de jogos inter- 
municipais, terá o nosso pu 
blico desportivo, o prazer de 
assistir amanhã na Ponte 
Grande um choque local, 
reuninpo as equipes do La
jes F.C. e do S.C. Pinheiros, 
duas das maiores esquadras 
lajeanas da atualidade.

De acordo com as ultimas

apresentações dos dois con
juntos, o Lajes F.C, com o 
seu empate de 1 á 1 contra 
o Nevada em São Joaquim, e 
o Pinheiros com a sua der
rota de 5 á 1 ante o Inde
pendente em Curitibanos, le
va-nos a crer que o match 
de amanhã será dos mais 
sensacionais.

O PiJheiros entrará em

campo com um unico desejo 
de reabilitação, e por outro 
lado o Lajes sequioso de man
ter os últimos bons resultados 
de sua equipe.

Para o jogo de amanhã es
pera se uma arrecadação ex
cepcional uma vez que o 
nosso publico esportivo es
tá retornando aos campos de

futebol.
Devemos prestigiar o es

porte de nossa terra, porque 
com o comparecimento de 
uma boa assistência os 
nossos jogadores procuram 
desenvolver melhor as suas 
jogadas e adquirem mais es
timulo para futuras jornadas.

As duas equipes estão com 
suas escalações ainda com

grande problemas razão po*. 
que deixaremos de publicar, 
sabendo-se no entanto 
que o arbitro da partida se- 
rá o sr. Artenis Freitas.

Na preliminar o America 
da varzea inaugurará os seus 
novos uniformes, dando com
bate ao S C. Olínkraft da lo
calidade de Igaras.

Também excursionará dia 
22 o Arco íris

Construção de navios 
Brasileiros na Polonia

0 esquadrão do Arco íris 
do Bairro Vila Nova, deverá 
excursionar no proximo dia 
22 a cidade de Capinzal, 
neste Estado, oportunidade 
em que se defrontará contra

o quadro do Arabutã.
Lembre-se que o Arabutã 

preliando em nossa cidade, 
foi derrotado pelo Arco íris 
pelo escore de 3 á 0.

Madeirense do Brasil S/A.
Indústria e Exportação de Madeiras

AVISO AOS ACIONISTAS
Encontra-se a disposição dos senhores acionistas, em nos

sa 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 1940, correspondentes, ao exercício en
cerrado em 31 de dezembro de 1958.

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

RIO — Após um contrato para a construção de dois navios de cinco mil toneladas, o Brasil concluiu novo acordo com a Polonia. Pelo novo instrumento, os «staleiros de Gdansk construirão para a frota mercante, até 1960, ou tras dez unidades da mesma tonelagem.
Os estaleiros de Szezecin, por sua vez, construirão, também pira o Brasil, quatro navios de propulsão a motor de seis mil toneladas cada. Em vistudo desse novo contrato, nosso governo está organizando na Polonia um escritório, que se encarregará de supervisionar a construção dos navios. Com êste objetivo o chefe da mls- sio  brasileira, almiraDte Carlos Fontes Ferreira, visitou os estaleiros de Gdansk.

A '

v  'í/ f O ,

As r quinas e ve v ' ■ Siem ag possuem:
^  rej. lador d o je  
v  rég 3 de rr ^m adore  
v- aju ,e de fita em 4 posições 
v  prc :ção de tipos 
v- apòio  de papel
v  inserção regulável e autom atica do papel 

libertador de tipos  
v  mesa de papel 
v  estrutura blindada m onobloco

G o /7 /? e ç g  C //r&

Porque dura mais! 
Porque custa menos! 
Porque trabalha melhor!

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS: 

"«Organização Hélio Lida.»"
Rua Cel. Cordova 108 - Caixa Postal 35 - Lajes, S.C

o

A nossa reportagem entrou 
em contacto com diversos 
próceres do Palmeiras a cer
ca da derrota de domingo 
ultimo em Mafra, e que cau
sou grande celeuma nos 
meios esportivos, tendo os 
mesmos respondido que a 
goleada sofrida contra o Pe- 
ri Ferroviário foi contin
gências normais do proprio 
jogo, onde diversos setores 
alvi verdes falharam nos

momentos precisos.
Os dirigentes alvi verdes 

não desanimaram com esta 
derrota, e estão bastantes 
dispostos e confiantes para 
futuras jornadas.

O Palmeiras está em ne
gociações finais para a aqui
sição dos players Max e Pe- 
racio ambos do G. E. Popu
lar, para defenderem as suas 
fileiras no proximo campeo
nato da segunda divisão.

Cruzeiro e Nacional em dis
puta da Taça Organização

Dutra
Um bom prélio está pro

gramado para amanhã cedo 
no Campo do Ginásio Dio
cesano, quando estarão em 
ação as equipes do Cruzeiro 
e do Nacional, num cotejo 
anciosamente aguardado, e 
no qual estará em disputa a

taça Organização Dutra.
Este cotejo será ro segun

do da serie, pois no primei
ro jogo estas duas equipes 
empataram em 2 gols, cujo 
jogo foi realizado no dia 2* 
de Fevereiro p.p.

Sindicato dos Trabalhado
res nas indústrias da Cons

trução e do Mobiliário 
de Lajes

IMPOSTO SINDICAL
*  . . . u u t i i u u v / i  v o  u a o  1 11 U U S U  i a ö

MobUiáno de Lages, c Is L Praça João Costa 42 - 2o andar, avii 
aos Senhores EMPREGAI' - 5 ESTABELECIDOS EM LAGES, que a
de Março expira 0 prazo ra o desconto do IMPOSTO SINDICAL ref 
™ í íL a cj*teKona profissi inal. Sendo o IMPOSTO SINDICAL OBRlGi 
TOBIO, abrangendo EMPREGADOS SINDICALIZADOS, ou não Sindic 
azados o seu recolhimento é leito diretamente pelas firmas empregad 
ras, ao BANCO DO BRASIL ou a COLETOR1A FEDERAL onde não 1 
ver agencias do Banco do Brasil, durante o próximo mè6 de Abril, P( 
meio de guias fornecidas por êste Sindicato, devendo os EMPREGAD* 
RES, logo apos o recolhimento devolver a êste Sindicato a (2) Via < 
Guia acompanhada das relações nominais dos Empregados Contribuinte 

*cordo com o artigo 13 do decreto lei 27048 de 12 de agosto de 1W 
que regula a Lei de 5 de Maio do mesmo ano.

D1AR10 OFICIAL de 27 de Fevereiro de 1951 Dátfina numero 441 
considera-se UM DIA DE TRABALHO, para os mensalistas a importai 

T i vale“te a 1/30 avos (UM TW NTA AVOS) do salário ajustado e: 
tre empregadores e empregados isto é: a importância do salário dn
ATÉ OtíPHlOO (KWnPAKA1 0S EMPREGADORES FALTOSOS MULT 
s e rL  «Hm?HT'°° (De.Z mú cruzeir°s)- Para os Empregados não poder« 
IMPOSTO S1NDICAL. * 'Sem QUe provera «ua quitação para com
u.j_ EMPREGADORES que até principio de Abril não tiverem recj 
bldo as guias de recolhimentos, deverão procurá-las na Séde do Siná
“ t ,L Z !d S »  ^  “  • m E m V iSS i5? disposM» #

I

i

»
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Coluna agrícola

Vamos espantar assim o 
«M oleque» da Bananeira
broca da bananeira é ___A broca da bananeira é 

m besouro que constitui sé- 
ia praga e grande inimigo 
os plantadores de banana, 
luitos o conhecem por “ mo- 
;que”. E, assim, o moleque 
os bananais.
Êsse bicho abre com as 

aaudíbulas pequenos orifl- 
ios no ponto de inservâo da 
> tinha das fôlhas, junto à 
ioroa do bulbt), e aí as fê- 
ieas colocam os ovis, bran- 
o-leitor»** e muito pequenos, 
os quais saem as larvas

(brocas), que penetram no 
interior da pia ita e passsm 
a devorá-la. Abrem em todos 
os sentidos, atr .vés do bulbo. 
Apresentam-s , no seu de>en- 
volvimento máximo, c >no 
uns 12 milímetros de compri
mento, enrugadas, curvadas no 
dorso e tem paias. Sã > de 
côr branca, com a cabeças bu
cais acastanhadas. Por tus 
c.iracierísrica* todos podem 
reconhecer êsse inimigo q ie 
tantos prejuízos causa ao 
banaual.

Em consequência dos da
nos causados pela broca no 
interior do bulbo, as fôlhas 
vão I cando amareladas e os 
c»chos diminuídos em núme
ro e pèso. Com o enfraque
cimento progressivo a infes. 
tação provoca as fôlhas do
bram-se sôòre o tronco e as 
bananeiras acabam morren
do,

O polvilhamento do solo 
com inseticida (BHC a 3%), 
nas partes baixas das plan
tas, e o descase mento do ri
zoma para plantio, são as

providencias indicadas pelos 
técnicos para libertar as ba- 
nadeiras de moleques, que, 
quando atacam, provocara da
nos enormes.

o — o

Para quaisquer outras infor
mações, os interessados de
vem dirigir aos órgãos oficiais 
region use ao Serviço de In
formação Agrícola do Minis
tério da Agricultura, Rio - Dis
trito Federal.

3

S iga  o  símbolo de 

valor!
Peças e A cessó 
rios «FO R D " leg í
timos.

RIO, — O deputado Nelson 
Carneiro, que conseguiu o a- i 
poio do eleitorado do Distrito1 
Federal anunciando que vol
taria a apresentar um proje- 
to-de-1 i favorável ao divor
cio, fêz a propósitos de suas 
intenções nesse setor, as se
guintes declarações:

— “Tentarei regularizar a 
situação de sentenas de mi
lhares de desquitados que a 
estupidez da lei empurra para 
a mancebia ou para as liga
ções, quando nãc as refugia 
numa continência injusta n 
carregar, pelo resto da vida,

a cruz dosrerrosdoe maridos” .
Depois de outras conside

rações em defesa de seu pon
to-de-vista, o deputado Nel
son Carneiro explicou em 
1'nhas gerais o seu novo pro
jeto: a anulação só seria de
cretada pel ■ juiz no interês- 
se da famiiia do casal que 
estiver ju inalmente separa
do no minimn, há cinco anos 
sem o restabelecimento da 
sociedade conjugal. A ^ção 
de anulação se daria através 
de orocesso ordinari para o 
qual será nomeado um cura
dor que o d* fenda.

Matou uma menor de .5 
onos e foi linchado pelo 

----- povo -----

Colabore com a  Im
prensa d 3 tua terra, 
assinand o o CORREIO  
L A G  £ A  ND .
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Novo advogado em Lajes

Inscrito iio 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. Especia!izados 

em direito Comercial e defesas perante o Juri.

ESCRITÓRIO Hotel Provezani
Rua M arechal Deodoro, 99 — F O N E  —  233

v§] fSõsifBõo iiõõãirõ̂ |[c«õit5õ5ii pfra SEM ã

I
?
I
i
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RIO 10 — Noticias chegadas a 
esta a Capita), procedentes da 
cidade Piabetá, no Estado do 
Rio de Janeiro, que dista 32 
quilômetros de Petrópolis, dão 
conta que aquela cidade, na 
noite de ontem, foi palco de 
monstruoso crime. A s 21 hs. 
de ontem, um indivíduo apa
rentando 35 a 41) anos, estu
prou uma menor de 15 anos e 
após cometido o crime sexual, 
matou sua vitima sendo após, 
perseguido e preso pela policia 
local, que o trancafiou no xa
drez. Hoje pela manhã, a po 
pulação do local, indignada,

enfurecida e revoltada, invadiu 
a Delegacia de Polícia daquela 
cidade e arrancou da cela o 
criminoso anormal, levando-o 
para a rua fronteiriça à dele
gacia. trucidando-o com golpes 
de faca, foice pau, e demais 
objetos contundentes, culmi
nando por arrastá-lo, já inani
mado, pela principal rua, até 
alcançar a praça principal de 
Piabetá, onde jogaram gasoli
na no corpo e atearam fogo. A 
polícia foi impotente diante da 
fúria popular e, assistiu tudo, 
sem nada poder fazer.

Carvalho Pinto quer paz na 
U D N  paulista

O governador Carvalho Pin
to, de Sã ) Paulo, está reali
zando g atões, a pedido do 
sr. Afonso Arinos, em favor 
de uma conciliação da UDN 
paulista em relação ao caso 
da presidência do p irtido.

A interferência do sr. Car
valho Pinto foi pedida a con
selho do brig ideiro Eduardo 
Gomes, a quem procurarar 
inicialmente o senador c irio-

ca. O brigadeiro, invocando 
sua estreita amizade pessoal 
com os dois candidatos, pre
feriu não realizar gestões 
que poderiam eventualmente 
contrariar a um dêles ou a 
ambos. Acha também o bri
gadeiro que muito se ate
nuou nos últimos tempos sua 
i dlu ncia política dentro da 
UJN.

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

Joalheria Mondadori
Façam uma visita e verifiquem essa estrondosa liqui

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

Está torrando todos os seus artigos numa monumental li

quidação de relogios, porcelanas, cristais, joias e uma 

variedade de artigos para presentes
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Cataratas do
iguassu

la, de uma Série
Escreve: EDSON N. UBALDO

viagem é otima e daqui

Médico Louco Junf.' í

Nesta serie de artigos que 
ora iniciamos atravez desta 
coluna ;amiga, viemos des
crever algo sobre um dos 
recantos mais lindos do Bra
sil, as Cataratas do Iguassu, 
no Estado do Paraná.

Ao mesmo tempo vai uma 
descrição sobre as terras 
fronteiriças da Argentina e 
do Paraguai; pois quem vai 
as Cataratas dificilmente dei 
xará de visitar êstes dois 
paizes vizinhos.

Amigo leitor: não é estt 
um escrito de acordo com a 
sua justa exigencia, pois é 
de um simples estudante com 
pouca tarimba em tais assun
tos e não de um repórter. 
Muita cousa nos escapou, 
devido á estupefação do mo- 
me íto, mas cremos poder 
contar com sua compreensão 
e benevolência.

itinerário de ida: Lajes - 
J ;dba, cenário já nosso 
co ^cido.

teçam aqui as novida- 
d iagem de avião até
C ó; para marinheiro 
e- nte fomos bem suce
di

Peruoite em Chapecó, ci- 
d ide bonita e progressista. 
Chamou-nos particular aten
ção a igreja matriz por seu 
tamanho e beleza; basta di
zer que dentro existem 
12 alto falantes.

De gente de lá ouvimos a 
tragica historia da queima 
da antiga igr -; ., e vimos in
clusive os In es onde se 
desenrolaram fatos.

14 de Dezembro - domin
go - 11 hora-i da manhã. 
Num Douglas da Varig to
mamos o rumo de Foz do 
Iguassu em voo direto. A

Informara de São Pau
lo que era despacho ago
ra proferido, o juiz Dar
cy Arruda Miranda, da 
Vara Auxiliar do Júri, 
determinou o internamen
to do médico psiquiatra 
Abelardo Ribeiro autor 
do brutal atentado na 

mos um espetáculo extranho; | igreja de Santa Tere 
um mundo bem diferente se
depara á nossa vista: abaixo 
um espesso mar de nuvens, 
brancas como a neve dos 
Alpes

Os ouvidos doem um pou
co, devido á mudança de 
pressão; mas um exercício 
ensinado pelo aeromoço re 
solve o caso.

As nuvens tornam-se ago
ra mais diáfanas e lá em 
baixo está o Iguassu como 
uma fita escura entrelaçan
do a mataria.

A aeronave baixa e segue 
ao lado do rio. À direita ve
mos a magestosa contrução 
ainda em fase inicial, da 
ponte internacional Brasil 
Paraguai sobre o rio Paraná. 
Cai uma garoa fina que lo
go se torna chuva forte; es
tamos em terra.

Somos recebidos por gente 
boa e amiga, cuja cordiali
dade será inesquecível.

Seguimos para a cidade, e 
à tarde somos apresentados 
à uma família paraguaia, os 
Auzuategue, extremamente 
sociais.

Uma jovem de 16 anos 
confirma a tradicional bele
za das paraguaias com seus 
cabelos lisos e negros caidos 
para trás

sinha, em que matou o 
noivo e feriu a tiros a 
noiva, na hora do casa
mento, devendo o mes
mo ser recolhido ao Ma
nicômio judiciário.

Conseguiu seu 

intento
SALVADOR — A jo

vem Célia Maria dos San
tos, que havia ressusci
tado vinte minutos de
pois de ter praticado o 
suicídio, graças à inter
venção do médico José 
Guilherme França, fale
ceu vítima de um co
lapso cardíaco, depois 
de ficar em observação 
no Hospital por três dias.

RIO — Falando a um 
vespertino, o sr. Juracy 
Magalhães reafirmou o 
seu ponto de vista sôbre 
a inoportunidade de se 
tratar agora da sucessão 
presidencial, fazendo ain
da outras advertências. 
Assim se expressou o 
presidente da UDN: «Ain
da está muito cedo para 
se agitar o país com um 
novo fator de pertuba- 
ção da vida nacional. Os 
partidos hão de exami
nar êsse problema à luz 
das técnicas normais 
utilizadas para a solu
ção dum assunto dessa

natureza. A UDN, por 
exemplo, não se inte
ressa por soluções de cú- 
pola. Buscará, como sem
pre, inspiração na mais 
legitima fonte democrá
tica que é a vontade do 
povo. Defendo o ponto 
de vista de que o meu 
partido deve preservar- 
se para agir unido e em 
bloco na hora própria, 
na direção mais conve
niente ao país». Essas 
declarações ameaçam 
aprofundar a crise entre 
a presidência da UDN e 
o seu lider na Câmara, 
sr. Carlos Lacerda.

Extinção da C O FA P  c cría- 
cão de novo orgão seme- 

—  lhante —
RIO — Falando através da radiotelevisão, o presiden

te Juscelino Kubitschek anunciou a extinção da C. O.F.A.P. 
e a criação de outro órgão, mais eficiente, capaz de tratar 
do abastecimento e conter o custo da vida. Para tanto, no
meou uma comissão composta dos ministros da Viação, 
Fazenda, Trabalho e Agricultura para urgente elaboração 
do projeto criando o novo órgão.

F o ltn i l  n v icrA n in  n n  p á ™  °  novo Plan0 Para 0 abastecimento nacional, divide' j  uAigcuiu uu t c ic  0 pajs em diverso setores. Serão construídos novos arma-
bro da jovem, que as
sim completou o seu in
tento de desertar da vi
da.

PARA A NOVACAP
RIO — A UDN indicou

o ex-deputado Frota A- 
guiar para o Conselho 
Fiscal da Novacap. Para 
o Conselho Deliberativo 
foram indicados os srs.

Virgílio Távora e Cunha 
Bastos. Essa decisão foi 
tomada em reunião do 
diretório nacion tl, presi 
dida pelo sr. Juracy Ma
galhães.

zei.s e silos em diversos pontos do Brasil, bem como ma
tadouros e frigoríficos no nordeste e norte, ,para incenti
var a produção agropecuária nordestina bem como a agri
cultura de substância na região.

No tocante à contenção do custo de vida, anunciou o 
presidente da República imediatas cambiais, rigorosas, bem 
coi io a manutenção das atuais tarifas nos transportes fer
ro iário8 e marítimos.

Determina, ainda, o plano federal de abasteçimento a 
m  ação de vinte por cento nos gastos oficiais com com
bustíveis, redução do imposto do consumo para roupas po- 
pui ires, etc.

Em sua longa exposição, o presidente Kubitschek a- 
pelou a todos no sentido de colaborarem para a vitória do 
plano de contenção do custo da vida e o normal abaste
cimento nacional.

q u a l i d a d e

ALTA QUALIDADE 
E DISTINÇÃO

(__________________

A  PREÇO JUSTO .. .

comprando RENNER
a boa roupa ponto por ponto

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

Casa RENNER - Dispõe, ainda, de variad > sortimento de camisas sports, calças sports, calça- f  '  A boa *oupa_
dos, chapéus. t-— -— —

p p p  QUALIDADE E DlSTINt .0

m RENNER -  veste o cavalheiro dos pés à  cabeça com o máximo de qualidade e distinção!
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Vereadores da capital Pernanbucona pela vol- 
==="  do PCB á legalidade —

5a. Página

Segundo telegramas pro 
cedentes de Recife, novas 
manifestações tiveram lugar 
na Camara Municipal daque- 
la metrópole em apoio à 
moção pública pela volta 
do Partido Comunista do 
Brasil à legalidade.

Em nome do Partido So-

cialista Brasileiro o verea
dor Antonio Baltar solidari- 
zou-se com a moção, afir
mando que "a cassação do 
registro do Partido Comunis
ta do Brasil foi erro políti
co dos mais consideráveis do 
governo Dutra” .

Diversos vereadores mani
festaram-se a favor da pro 
posição, tendo em mira, na 
palavra de um deles, “ dar o 
maior apoio ao regime de
mocrático e lutar contra o 
alto custo de vida que se a 
lastra por todo o país” .

Juarez Tavora vende bens 
para se tratar na Eurnpa

RIO —  Doente e submetido 
a longo e dispendioso trat i- 
mento, o marechal Juarez Tá- 
vora, ex-candidato à Presidên
cia da República terá agora de 
enfrentar pesadas despesas pa
ra tratar-se na Alemanha. «E ’ 
do ponto de vista geral satis
fatório o estado de saúde do 
marechal —  d clarou à repor 
tagein a sra. Juarez Távora, 
q ie acrescentou: —  «Vem  se 
fazendo sentir uma melhora 
progressiva, tanto assim que 
lhe foi possivel, ainda na se

mana passada proferir a auli 
inaugural da Escola Superior 
de Guerra»,

Mostrando se compreensiva 
com a indiscrição da reporta
gem, a espôsa do marechal 
que desculpou se por ;não po
der seu esposo atender pes
soalmente, pois achava se em 
repouso, respondendo a uma 
pergunta acêrca da situação 
financeira do ex-candilato à 
Presidência da República para 
enfrentar as despesas de uma 
viagem à Europa, declarou:

—  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 João Gualberto da  Silva (Próxim o a  
Ig re ja  Santa Cruz) — Lajes - S. Catarina

«Perdoe-me, mas êste é um 
assuato privado». Ante a de
morada insistência da reporta
gem, acrescentou: «Realmente, 
lemos uma nota num jornal 
carioca, em que se diz que o 
marechal terá de se desfazer 
de objetos de estimação, para 
enfrentar as despesas da via 
gern. E’ verdade que sua en
fermidade tem se tornado bas
tante dispendiosa, obrigando 
nos, inclu.ive, a desfazer mo
nos de alguns móveis.

«Com o preço a uai do dólar 
sómente com sacrifício se po
derá • enfrentar as despesas 
de uma viagem dessa natureza 
E não há nada de mais em 
que nos desfaçamos de certos 
objetos quando se trata da saú- 
d- de meu marido. Parece-me 

terminou a sra. Juarez Tá 
vora —  que nada há mais jus
to do que apelar se para 
todos os recursos quando se 
trata de nossa saúde. Tanto 
assim —  e se despediu da 
reportagem — que um sitio 
que temos está já hipotecado»

Um  povo som instru 
ção é comunidiicU so 
ciai sujeita aos capri
chos dos aventureiros.

A jude a  livrar o Bra
sil do analfabetismo.

Imposto Sindical
O Sindicato dos Empregados no Comércio de Lajes, com 

séde a Praça João Costa Edifício João Cruz Terceiro Andar 
Sala 8 avisa aos Senhores EMPREGADORES ESTABELECI
DOS EM LAJES, SÃO JOAQUIM, URUBICI. BOM RETIRO, e 
CURITIBANOS que a 31 de Março expira o prazo para o 
desconto do IMPOSTO SINDICAL referente a categoria pro
fissional Sendo o IMPOSTO SINDICAL OBRIGATORIO, a- 
brangendo EMPREGADOS SINDICALIZADOS OU NÃO SIN
DICALIZADOS, o seu recolhirnanto é feito dirétamente pelas 
firmas empregadoras, ao BANCO DO BRASIL ou a COLE- 
TO RIA FEDERAL onde não t ver agencia do Banco do Brasil, 
durante o proximo mes de Abril, por meio de guias forneci
das por este Sindicato devendo os EMPREGADORES, logo 
após o recolhimento devolver a este Sindicato as (2) Vias da 
guia acompanhada das relações nominais dos Empregados con
tribuintes, de acordo com o artigo 13 do decreto lei 27048 de 
12 de Agosto de 1949, que reguli a Lei de 5 de Maio do mes
mo ano DIÁRIO OFICIAL de 27 de Fevereiro de 1951 pagi
na numero 4411, considera-se UM DIA DE TRABALHO, para 
os mensalistas a importância equivalente a 1/30 avos (UM 
TRINTA AVOS) do salario ajustado entre empregadores e 
empregados isto é: a importância do salario dividido por trin
ta dias, PARA os EMPREGADORES FALTOSOS MULTA 
ATÉ 10 000,00. Para o Empregado não poderão ser admitidos 
nas firmas sem que provem sua quitaçõo para com o imposto 
Sindical. OS EMPREGADORES que até principio de Abril não 
tiverem recebido as guias de recolhimento, deverão procurá- 
las na Séde do Sindicato com o endereço acima onde se en
contra a inteira disposição dos interessados.

Lajes Março de 1959

RAUL DOS SANTOS FERNANDES - PRESIDENTE

Edital de Convocação
Associação Profissional dos Empregados Vendedores 

Viajantes do Comércio de Santa Catarina.

Assem 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

J o a l h e r i a  WOL
DE

PAULO WOLNY BROER1NG
Jóias 

Relógios
Cristais e porcelanas

nacionais e estrangeiras
Canetas

Rua M arechal Deodoro 
n. 23

C r a r a n i e  o  q u e  v e n a e LAJES -  S. Catarina
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Ronda Policial
Detido pela policia o|P0uc08 dias, sabados último
pitrão que assassinou °c*»rreu um crim® 
r  M , dade denominada Farinha

seu empregado seca, distrito de Correia Pin- 
Segundo noticiamos há|to, ocasião em que Dorgel

CORREIO LAGEANO
Ano XIX I Lages. 14 de Março de 1959

ErS 1 l i e s  d meio cirtoM
O govêrno, cm fevereiro fin

do vo tou a recolher papel 
m oei. em circulação, mas nos 
prim • os dia deste mês tor
nou- a emitir. Foram lançados 
à circulação mais de Cr$. 2 bi
lhões a fim de atender às exi
gências do Tesouro Nacional, 
tncljsi e abo > ao funcionalis
mo público fi União. O meio 
circu'aote do >ais, agora, é de 
Cr$ 11.) bilhõ s, em números 
redondos.

Segundo quadro demonstra
tivo, organizado pela Caixa de

Amortização, os valores, quan
tidade e importância do papel 
moeda, existiam em circulação 
em 28 de fevereiro findo 
1.972)960.320 notas de um a 
mil cruzeiros, no total de Cr$ 
116.804 399.349,00 

Confrontando essa importân 
ncia com a ex;stente em 31 de 
janeiro último — Cr$. . . . 
116.810.112.949,00 verifica-se 
uma diferença, para menos, de 
Cr$ 5.713.600 00 no papel moe
da em circulação.

Alves de Souza, por questões 
de “ajuste de contas", matou 
seu empregado Àdão da Sil
va, ocultando-se ato conti
nuo da ação das autoridades 
policiais. Em dias desta se
mana, porem, viajaram com 
destino a Palmeiras, próxi
mo onde ocorreu o crime, o 
sr. major Aminthas Melo, de
legado regional de Polícia, a- 
companhado do comissário 
Hercilio Cervi e do cabo Al- 
celino, a fim de realizar o 
competente inquérito a res
peito do fato.

Logo após a chegada das 
referidas autoridades

na sede do menciona
do distrito, o criminoso a- 
presentou-se a eles, tendo 
sido posteriormente conduzi 
do para esta cidade, onde se 
encontra detido na Delega 
cia Regional de Polícia aguar
dando o pronunciamento da 
justiça.

Principio de incêndio 
na Leitaria Polar

Ontem aproximadamente as 
23,30 horas desenvolveu-se 
um principio de incêndio na 
conhecida Leitaria Polar, an 
tiga Leitaria Wilcas, situada 
ao lado do Cine Tamoio. Fe- 
lizmeute naquela ocasião 
passavam pelo local algumas 
pessoas que, notando a fuma
ça que saia do prédio, to
maram as providencias mais 
aconselháveis em casos des
sa natureza. Chamado para 
atender o ocorrido, o guar- 
ga noturno Neno Floriano ar
rombou a porta da leitaria, 
tendo em seguida desligado 
a chave geral de energia e- 
létrica. evitando assim que 
o prédio fosse devorado pe
las chamas.

Menor atropelado por 
uma camioneta

Mais um caso de acidente 
de transito verificou-se quin
ta feira em nossa cidade, 
quando saiu ferido o menor 
Raje Morroi, de 6 anos de 
idade e de origem siria. 
Conforme dados fornecidos 
a nossa reportagem, o refe
rido menor atravessava a 
rua Coronel Manoel Thiago 
de Castro, defronte a Esta
ção Rodoviária, quando foi 
violentamente colhido por 
uma camioneta que passava 
pelo local e cujo número da 
chapa ignoramos até agora.

Conduzido para o Hospital 
Nossa Senhora dos Prazeres, 
pequeno foi convenientemen
te medicado pelo dr. Celso 
Anderson de Souza, estando 
em repouso e fora de peri 
go de vida.

Ministro Polonês visitará 
Santa Catarina

Entre 03 dias 4 e 7 de maio vindouro, deverá 
visitar Santa Catarina o Enviado Extraordinário e 
Ministro Pleno jteaciário da Polônia no Brasil, sr. 
Wojeicek Oha »asinski, nome dos mais conheci
dos e respeita ios no mundo diplomático. O obje
tivo de sua viagem a Santa Catarina é estreitar 
cada vez mais os laços de amizade do nosso País 
com o seu, notada nente no setor cultural, fazen
do uma aproximação mais íntima e mais efetiva.

Sr. Enos Kliemec
\

Está em visita 0 nossa cidade, o sr. Enos 
Kliemec, de nacionalidade alemã, que desde 1925, 
está realizando uma viagem de estudos ao redor 
da terra, tendo já visitado cerca de 60 paizes.

O objetivo de sua viagem é 0 estudo dos po
vos e raças, cujos estudos pretende publicar um 
livro onde abordará os costumes e as tradições 
dos diferentes povos do universo.

O Sr. Enos Kliemec deverá seguir viagem 
para 0 sul nestes proximos dias.
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Mano Ma:

Carlos Clineu Muniz
Aid ir Stenger
Sam uel Anir G uim araes
Orival Prange
Aldo Antunes de Araujo
João Carlos Koerich
João Coelho de Andrade
Renato Borges Lemos
Vil8o Wiggers
Áureo Monteiro
Rogério Carminatti
Ildom&r Bastos
Alcides Pereira
Edeval dos Santos Amaral
Cloraci Sartori ’
Vílson da Silva Neves 
João Belermino dos Santos 
Agenor Rodrigues Muniz 
Salvio Ludgero Oening 
Valmor Peters 
Lodovico Blemer 
Araldi Antunes de Cordova 
Zairi Pedro Capelli 
Brasil de Castro e Silva

Média 9.00 
7,5(1 
7,07
7.00
7.00
6.87
6.87 
6,75 
6,70
6.50 
6,40 
6,12 
6,02 
5,67 
5,62
5.50 
5,37
5.25
5.25
5.25 
5,22
5.00
5.00
5.00

Os candidatos acima mencionados deverão com
parecer à Escola Agrícola no dia 16 do corrente mês 
munidos de seu enxoval para 0 início das aulas.

Lajes, 7 de Março de 1959.

Milciades Mario Sá Freire de Souza 
Diretor

Sindicato dos Trabalhado
res nas Indústrias da Cons 

trução e do Mobiliário 
de Lajes

Assembléia Geral Ordinária
Pelo presente edital ficam convocados todos os Associados em 

pleno gozo de seus Direitos Sindicais, para se reunirem em Assembleia 
üeral Ordinaria, no proximo dia 23 do corrente as 20 horas na Side So
cial deste Sindicato a Praça João Costa 42 para tomarem conhecimen
to e deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA
1 - Relatorio a ser apresentado pelo Sr. Presidente do Sindicato 

que constam o resumo dos principais acontecimentos do Ano de 1958.
Balanço do Exercício Financeiro; Balanço Patrimonial e uma de- 

monstração Especial da Aplicação do Imposto Sindical, tudo em confor- 
midade com o art. 14 dâ  Portaria Ministerial numero 884 de 5-12-42. 
anteriõr^areCer FISCAL, sobre as contas do exercido

De acordo com a al nea B do Art. 524 da C L T  as deliberações 
sobre a tom ida e aprovação se-ão por cscruUnio secréto Ç
Assemblda oraCen0nvne, ^  h« ver nume™ le<al Pa™ o funcionamento da
outra Assembleia nn 5nar‘j?da a s«gunda convocação paraoutra Assembleia no mesmo local e dia, u>n hora anõs a nrímeira oue
será realizada com qualquer numero de A c i X s  presen^es Q

Lajes março 1959 

Epitacio da Silva Borges 

Presidente

Amanhã, Domingo ás 4, 7 e 9,15 o MARAJOARA apresenta
a espetacular produção em Cinemascope da Columbia Pictures

"Barco Sem Rumo"
Para terça feira não esqueçam “EM CADA CORAÇÃO UM PECADO” — —_____

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




