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?2.'f®Ln.adores de 5 Estados apoiam Jango
declaração coniimta _ TpaKniui-i. ~  icak  a —  i ~

Foi dada à publicidade a 
declaraçao conjunta dos go
vernadores do Rio Grande 
do sul, Rio de Janeiro, Piauí 
A .11 i zonas e Ceará, a qUaÍ 
co iu le ta  a declaração de 
Princípios dos mesmos fir
mada em 28 de janeiro, em 
Sf' Borja. Nela manifestam 
o;- Mietes dos governos dos 
ri ridos Estados irrestritos 
ap o ás declarações recen
tes do Presidente do Partido

Trabalhista Brasileiro, sr
ía  r*  ,°l,llart’ à imprpnsa, Federal, ampla 
^  rí divulgadas, relativas 
d0 Problema sucessório.

A nota diz mais: «Os go
vernadores entendem que o 
problema sucessório deva gi
rar em tôrno de um progra
ma de ação e medidas obje
tivas imediatas possibilitando 
reformas de profundindade

sob diferentes ângulos na 
vida social e econômica, a 
pôio do movimento partidário 
no sentido da revi
são constitucional a rim de 
que se tornem efetivas as 
reformas substanciais anun
ciadas pelo Presidente do 
PTB, imprescindíveis nas lu 
tas contra a atual crise so
cial e econômica, que pode
rá trazer consequências im
previsíveis se não fôr con

tida e debelada. Entendem 
que devem ser acelerados 
os estudos que objetivem a 
reforma agrária, atendendo 
as realidades brasileiras e 
regionais, reiteram o apoio a 
política de combate ao sub
desenvolvimento, especial
mente às regiões do Norte 
dominadas pela miséria a 
certeza de que serão pro
piciados recursos necessá

rios para a efetiva promo
ção da OPENO. Esperam que 
se realize cabal obser
vância aos acordos dos pro
tocolos firmados entre o PTB 
e Partidos coligados na últi
ma campanha presidencial; 
por fim, reafirmam ao Presi
dente do PTB, confiança, so
lidariedade e aplauso pela 
forma corajosa com que vem 
conduzindo os problemas par
tidários.

N O V O  D E L E G A D O  D O  IA P 1 E C
Nomeado pelo sr. Pre

sidente da República vem 
de assumir a Delegacia 
do LAP dos Trabalhado-

res em Transportes e 
Cargas em nosso Estado 
o sr. Olice Pedra Cal-

das, ex-deputado pelo 
PTB e membro de sua 
Comissão Executiva Es 
tadual.
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Será instalado em  Ljjas • 
o primeiro Posto de Gazoli- 
na Ipiranga em  S. Catarin x

Esteve durante alguns | 
dias em nossa cidade, o 
Sr. Hermes José Dip, 
Inspetor da conceituada 
firma gaúcha Distribui
dora de Produtos de Pe
tróleo Ipiranga S/A, com 
o fim de concretizar os 
últimos detalhes para a 
instalação de um posto 
de gazolina e diesel 'IPi- 
RANGA, posto este que 
será de propriedade da 
importante firma de nos
sa cidade, A Geral de 
Peças e Maquinas Ltda. 
sita á Rua Otacilio Viei
ra da Costa.

Este posto da gazoli
na IPIRANGA é o pri
meiro a ser instalado fo
ra do Rio Grande do Sul, 
e consequentemente o 
primeiro em Santa Ca
tarina.

Todos os produtos da 
Distribuidora de Produ
tos de Petroleo Ipiranga 
S/A, já foram compro
vados em testes de alta 
eficiência como sendo os 
melhores, pois em seis 
dias após serem destila
dos, são entregues aos 
consumidores para o uso 
imediato, não perdendo 
por conseguinte, as suas 
propriedades.

Alem disto estes pro
dutos são puríssimos, 
dando um rendimento de

20% a mais na econo
mia de qualquer maqui
na.

Este posto deverá ser 
instalado a Avenida ía- 
echal Floriano' proximo 

a firma Battistela 8 /A, 
devendo iniciar as suas 
atividades dentro de no
venta dias.

Está de parabéns a 
nossa cidade, em -a -do 
tada do Io posto tic ga
zolina IPIRANGA em 
Santa Catarina, e exten- 
demos ainda os nossos 
cumprimentos aos senho
res diretores da firma 
Geral de Peças e Maqui
nas Ltda, por mais este 
empreendimento q u e  
veio beneficiar ainda 
nais o setor comercial 

da Princesa da Serra.

Sita, Maria Luci 
Fintado Ramos
Aniversariou ontem a 

simpatica srta. Maria Lu
ci Furtado Ramos, ben
quista funcionaria da fir
ma Carlos Hoepcke des
ta cidade.

Á aniversariante lor- 
mulamos os nossos votos 
de muitíssimas felicida
des.

Srta. Telma 
Hoeschel

Transcorreu o n t e m  
mais uma efemeride na
talícia da gentil srta. Tel
ma Hoeschel, dileta fi
lha do Bei. Walter H. L. 
Hoeschel e de sua digna 
consorte d. Vicentina 
Hoeschel.

A simpatica natalician- 
te foi muito cumprimen
tada nesse ensejo, devi
do ao largo circulo de 
amizades que desfruta 
na sociedade lajeana.

Correio Lageano en
via a srta. Telma Hoes
chel os seus mais afe 
tuosos votos de felici
dades.

Na Capital o Senhor 
Pedro Granzotto

Viajou para a Capital 
do Estado a serviço de 
sua repartição, o Posto 
local do 1APETC, o sr. 
Pedro Granzotto, tesou
ro do Diretorio do PTB 
local.

CHEGA O PETRÓLEO 
RUSSO

A primeira partida de pe
tróleo soviético para o mer
cado brasileiro está sendo 
esperado nos proximos dias 
em Santos. A a juisição foi 
realizada nos termos da co 
nhecida operação “ cacau por 
petroleo” há tempos iniciada.

Movimentam-sü 
os Trabalhistas

Deputado Evilasio Caon e verecdores €i 
visita ao interior

Visando fortalecer sua po
sição politica neste Munici 
pio os dirigentes trabalhista 
estão ajustando diversas me 
üdas de alto interesse par

tidário. Alguns diretórios dis
tritais e de bairros serão re
estruturados, o alistamento 
será incentivado, e outras 
providencias serão postas 
em prática em obediência ás 
resoluções da Comissão Exe
cutiva local, que está se reu
nindo com frequência.

Os últimos movimentos tra 
balhistas locais teem conta
do com a presença do de
putado Evilasio Caon, que a 
qui se encontra desde alguns 
dias. O lider trabalhista tem 
feito diversas visitas a mu
nicípios vizinhos, tendo i- 
do na segunda feira última a 
Rio do Sul, onde participou 
de uma reunião de mais de 
3.000 agricultores.

Reunião em Encruzi
lhada

Na mesma segunda-feira à 
noite" o deputado Evilasio 
Caon encontrou-se com os 
srs. José Baggio, vereador 
Domingos Valente Junior, ve
reador Aron Kipel e Pedro 
Melo, em Encruzilhada, onde 
à noite foi realizada concor
rida reunião do Diretório do 
PTB daquele distrito.

Nessa ocasião fizeram uso 
da palavra os srs Elio de 
Paris, deputado Evilasio Caon, 
vereador Domingos Valente 
Junior, vereador Àron Kipel 
e o sr. Pedro Mello. O Dire
tório trabalhista de Encruzi
lhada será reestruturado no 
dia r  de maio próximo, quan 
do se processará uma impor
tante concentração operária.

Visitas a Videira e 
Campos Novos

Acompanhado do sr. Mar 
ciano Agostini, vice-presiden
te do Diretorio locai do PTB 
o deputado Evilasio Caon es 
teve quarta e quinta feira em 
visita aos Municípios de Vi 
deira e Campos Novos, or.de 
estabeleceu contato, atravéz 
de importantes reuniões re
alizados, cora os trabalhis
tas daquelas comunas do O 
es te.

Outros contatos
O lider petebista à Assem

bléia Legislativa deverá ain
da amanhã visitar os traba
lhistas de Painel e se ;unda- 
feira à noite irá a Curitiba- 
nos participar de reunião 
do Diretorio do PTB d iquele 
Município

Afora essas visitas outras 
deverá fazer o deputai o Evi
lasio Caon, aos dirigei tes de 
Capão Alto e São J< sé do 
Serrito, regressando à Capi
tal do Estado tão proí a es 
teja restabelecida a s a  es 
posa, que foi subme ida a 
intervenção cirúrgica i*o Hos
pital local.

C o n c e d i d o  
H a b e a s - C  nr 

p u s  p a r a  / a le ' 
rina Cezar

Em sua ultima reunião 
o Tribunal de Justiça 
mandou por imediata- 
mente em liberdade A- 
LERINA CEZAR, acusa
da de ter matado seu 
próprio filho recem-nas
cido, fato ocorrido nesta 
cidade, ha 2 meses pas
sados, no ex-dormitório 
Freitas. Requereu a me
dida o auvogado dr. 0- 
mar Maciel Beremit.

Dr. Willi João 
Brun ingressa 

no PTB
O Dr. Willi João Brun, con

ceituado engenheiro civ 1, 
residente á vários anos em 
nossa cidade, acaba de in 
gressar no Partido Trabalhis
ta Brasileiro.

Com isso o trabalhism > 
lajeano está de parabéns, ar
regimentando para as suas 
fileiras uma figura de grande 
exponenciabilidade na socie
dade local.
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0  Serviço de Expansão do Trigo, do Minis
tério da Agricultura acaba de efetuar a Autoriza
ção de Embarque de 300 mil toneladas de trigo
em grão, para embarque durante os meses de
abril e maio, por conta das quotas devidas aos 
moinhos e a ser entregue cora trigo procedente 
da Argentina.

Êsse trigo destina-se aos seguintes portos: 
Belém, 2 mil 330 toneladas; Fortaleza, 3 mil 797; 
Natal, mil 368; Cabedelo, mil e 9; Recife, 14 mil 
559; Salvador 14 mil 42; Vitória, 601; Corumbá 
764; Rio de Janeiro, 46 mil 984; Niterói, 4 mil 921; 
Angra dos *eis, 5 mil 47; Santos, 109 mil 458:
Paranaguá, 9 mil 73; Antonina, 5 mil 312; São
Francisco 2 mil 682; Imbituba, 535; Itajai, 727' Pôr 
to Alegre, 47 mil 463; Pelotas 14 mil 734 e Rio 
Grande 14 mil 504.

Armazém de mate a
RIO — Tôda a rêde de ar

mazenamento de Mate, que 
se estende desde a Guaira 
matogrossense até Curitiba, 
foi posta á disposição do Go- 
vêrno Feaeral para ajudar a 
resolver os problemas de 
abastecimento, no que con 
cerne a armazenagem, no 
periodo em que os armazéns 
não receberem mate.

Tal oferecimento foi feito 
pelo sr. Francisco Querino 
dos Santos, presidente da 
Federação das Cooperativas 
de Produtores de mate no 
Paraná, na ocasião da sole
nidade de fundação da Fe
deração Brasileira das Coope-

disposição do governo
rativas de Mate.

Para que se possa avaliar 
o que representa êste ofere
cimento para "a solução do 
problema de estocagem de 
gêneros, basta dizer que es
ta rêde possui estabeleci
mentos capazes de armaze
nar cêrca de trinta e cinco 
milhões de quilos de mate. 
Considerando se que o mate 
carece de grandes espaços 
dado o seu volume, torna-se 
claro que a organização 
cooperativista ervateira po
de dispor de capacidade de 
armazenamento triplicada pa
ra cereais em geral.

viyi

as
suas

ordens...

BODAS DE 
PRATA

Completam amanhã 25 
anos de uma feliz união 
conjugal o feliz casal 
Sr. Eurico de Liz e sua 
esposa d. Donzilia Sau- 
tana de Liz. .

Para comemorar este 
festivo acontecimento, 
seus filhos mandarão re
zar uma Santa Missa 
amanhã as 19 horas na 
Catedral Diocesana, e em 
seguida o feliz casal re
cepcionará a todos seus 
amigos e parentes, com 
uma lauta mesada de 
petiscos e bebidas em 
sua residência.

Divulgando este acon
tecimento, enviamos ao 
distinto casal os nossos 
votos de muitíssimas fe
licidades.

Contrato de 
Casamento

Contrataram casamen
to no dia 28 de Março 
p. p. nesta cidade, o jo
vem Jair Gilberto Wal- 
trick, filho do Sr. e Sra. 
Raul Amarante Waltrick 
com a gentil srta. Eliete 
Schwinden dileta filha do 
Sr. e Sra. Norberto Schw
inden

Aos gentis noivos en
viamos as nossas felici
tações.

Jornalismo Brasileiro e o me
lhor da America do Sul, 

afirma jornalista Peruano
— O jornalista brasileiro é 

o melhor da América do Sul. 
Está na vanguarda da impren 
sa do nosso continente - disse 
o jornalista peruano Hécto A- 
reliano Agurto que veio ao 
Brasil realizar uma série de 
reportagens sôbre o nosso pais, 
devendo partir nos próximos 
meses para o Japão.

__  A Fedcracion de T^rio-
distas informou —  está cons
truindo um edifício para hos
pedar jornalistas estrangeiros 
que quiserem visitar o Peru. 
E’ fundamental um intercâmbio 
jornalístico entre os paises da 
América do Sul, uma vez que, 
até agora só nos conhecemos 
por intermédio de equipes es 
portivas.

O Sr. Héctor Agurto, que 
faz parte do corpo de redato
res do “La Crónica’’ disse que 
já fêz reportagens sôbre Bra
sília, sôbre o foguete Félix I, 
entrevistou Pascoal Carlos Ma 
gno e Guilherme de Figueire-

do, realizando, inclusive a co
bertura completa do desastre 
da Lufthansa para o seu jor
nal:

—  Estou preparando os lei
tores do La Crônica para que 
êles possam ter uma idéia do 
Brasil, para depois, então, fa
zer uma grande entrevista com 
o presidente Juscelino Kubits- 
chek sôbre o eu programa de 
metcS.

Será abordada nessa entre
vista a questão da Estrada Bra
sil-Peru, aprovada pelo então 
embaixador Macedo Soares, 
quando estêve em Lima.

—  Os jornais brasileiros são 
muito liberais —  disse —  Têm 
uma grande circulação, repa
rei aqui no Brasil um fenôme
no que também acontece em 
Lima: a maioria dos jornais 
são feitos por elementos jo
vens e de mentalidade moder
na, o que é um grande passo 
para o progresso da imprensa.

Polêmica sobre o nu no
cinema

com rapidez...
IW M I ít

O BANCO QUE f

CONHECE TODO O BRASIL |

Observadas grandes 
manchas solarest

Informa a agência do 
observatorio de Praga 
observaram grandes e 
numerosas manchas no 
Sol. As duas maiores, 
que abrangiam superficie 
superior a cem quilôme
tros quadrados, eram vi
síveis à vista ̂ desarmada.

MAR DEL PLATA — A 
questão de se é proprio ou 
não que as «estrelas» apare
çam nuas nas películas já 
provocou uma controvérsia 
no Festival Internacional de 
Cinema de Mar dei Plata.

O diretor argentino Daniel 
Tinavre condenou energica
mente o nu, numa entrevis
ta á imprensa.

E a resposta não se fez 
esperar. Um colega argenti
no, o produtor Armando Bo, 
respondeu lhe hoje, com uma 
investida contra o «ressenti- 
mente dos que invejam o 
exito».

Bo saiu em defesa de duas 
películas produzidas por ele 
nas quais a formosa atriz 
Isabel Sarli aparece em di
versos gráus de nudez: «El 
Trueno entre las Hobras» e 
«Abaleros».

A bela senhorita Sarli __
decorosamente vestida -  o- 
cupava um assento ao lado 
de Bo durante a entrevista à

imprensa.
«O fato de que uma mu

lher apareça banhando-se 
numa pelicula argentina não 
justifica ataques como o de 
Tinayre —  disse Bo Suas 
palavras estão completamen
te fora de lugar nestes magni
fico festival, porque a roupa 
suja se lava em casa e não 
S2 deve exibi-la como tem 
feito essa pessoa».

O que é mais, acrescentou 
Bo, a senhorita Sarli apare- 
rá outra vez nua em sua 
próxima fita, que se chama
rá «índia».

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

Caminhão F N M
Dist. Rodo Veículos Ltda. — Itajai

Representante em Lages

P L A T A N O  l e n z i
k» •

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



1

■ Fágina

V
f

\r\  r

J v

a:

* t r
p r :

. !  aS J2-C
.'ARA r j

y »

SJA O '"  "  DE SER 
UMA l . .„  . lJZARDAS! 0r Y-. .

í"

RINSO É MESMO UM COLOSSO!
Além de dar BRANCURA RINSO à sua roupa, 
além de lavar melhor, com mais economia e com 
mais facilidade, ainda distribui prêmios 
tão sensacionais entre as suas consumidoras!

Seja uma das felizardas da
QUINZENA RINSO!
In s c re v a -s e  im e d ia ta m e n te !
★ Responda à pergunta "O  QUE RINSO DÁ À SUA 

ROUPA?'' no verso de l tampinha do pacote gigante 
ou de 2 tampinhas do pacote médio de RINSO;

★ escreva também o seu nome e enderêço, bem 
como o nome e enderêço do seu revendedor;

ir ponho num envelope, feche e coloque na urna 
localizada na Rádio Clube de Lages,
Rua 15 de Novembro, 58 Se preferir pode 
enviar pelo correio ao enderêço da emissoro.

Será um a ún ica  a p u r a ç ã o . ..
...a  realizar-se no próximo dia
9 de abril, às 20 hs., pela
Rádio Clube de Lages.

I

{ " per g u n t a  ]o  QUE RINSO DÁ À SUA ROU .? 
^RESPOSTA 1  BRANCURA RINSO, é tlari

A T E N Ç Ã O ,  R E V E N D E D O R E S !
Também um belíssimo refrigerador será sorteado entre os rev RINSO!
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Juizo de Díreífo dg Friieira Tara dg Comarca de Laps
F A L Ê N C I A  D E

Jayme Garcia & CIA- LTDA. Industria e Comércio de Madeiras

E D I T A L
O Doulor Clovi* Ayres Ga
ma, Juiz de Direito da Pri
meira Vara da Comarca de 
Lages, Estado de Santa Ca
tarina, na forma da lei, etc.
Fsz saber a todos que o 

presente edit 1 virem, dele 
conhecimento tiverem ou in
teressar possa, que, nos au
tos do processo da falência 
di firma Jayme Garcia & Ci«. 
Ltda. Indústria e Comércio 
de Madeiras, requ rida por 
Oscar Machado da Silva, or t 
cm curso no Cartorio d > Es
crivão que êste subscreve, 
proferiu a seguinte SENTEN
ÇA: - «Vistos, etc - Osca 
Machado da Silva, brasileiro, 
casado, resid nt° e domicilia
do em Porto Alegre, Rio 
Grande do Sul, alegando ser 
credor da firma Jayme Gar
cia & Companhia Limitada. 
Indústria e Comércio de ma
deiras, estabelecida nesta pra 
Çj, da importância de Cr$ 
1.301.430,00. representada por 
quatro notas promissórias já 
vencidas e protestadas por fal
ta de pagamento, requer 
nestes autos a falência da de
vedora - Á fls. 20 v. foi fei
ta a citação do gerente co 
mercial Jayme Garcia, tendo 
ê«te deixado decorrer o pra
zo legal de vinte e quatro ho
ras para defesa sem apr*sen- 
tá-la. - Á fls. 22 êste Juizo

ordenou fosse também citado 
João Pioto Ribeiro, que, no 
contrato social, figuravam co
mo gerente administrativo da 
requerid t, s^n io expedida a 
compet nte precatória para o 
Juizo do domi' ilto do mesmo. 
Êste, à fls. 25. deu-se por 
ciente dizendo ter sido afoi
tado do cargo por deliberação 
da Assembleia Geral da firma 
em reunião extraordinária de 
27 de novembro de 1956, 
juntando os comprovantes de 
sua alegação. O Doutor Pro
motor Público desta Vara in 
terveio devidam *nte no feito. 
Tudo o que d vidamente exa
minado: - O requerente pro
vou devidamente o seu cré 
tito, ju itando «o- autos qu i- 
tro promissórias de Or$. . . . 
325:357,50 cada uma, que fo
ram assm idas pelo gerente 
Jayme Garciu. Tratam-se de 
títulos vencidos, prote-tados e 
não pag '8. - O p dido le fa
lência encontr amparo nas 
disposições d >s artigos 1* e 
9o, inciso III. da Lei de Fa
lências. • Pelo expnst >: - De
claro aberts, boje, às dez ho
ra*, a falência da firm , Jay
me Garcia & Companhia Li
mitada, Industria e Comércio 
de Madeiras, com sede nesta
cidade, distinada à industria
lização e comércio de madei
ra, de que é gerente o cida

dão Jayme Garcia. - Fixo o 
termo legal da falência em 
•essenta diss anteriores à de- 
zesete de janeiro proximo 
passada, d iti tm que forim 
protestados os útulos de fls. e 
fls. - Nomeia síndico o cida
dão Manuel Lino de Jesus na 
f ilta de cri dor residente nes
ta Comarca - Marco o prazo 
le vinte dias par > os credo
res aparentarem documentos 
e justificativas de seus cré
ditos. - Afixem-se e publi- 
q lem-se editais e facam-se 
as necessárias intimações. - 
P.R.I. . L ijes, 26 de Março de 
1959 - (-issinado); Clovis Ay
res Gama - Juiz de Direito 
a 1» Vara». E para que che

gue ao conhecimento de to
dos, passou-se o presente 
ditai para publicação na for

ma da lei. - Dado e pass.tdo 
nesta cidade de Lages, Esta
do de Santa Catarina, aos vin
te e sete dias do mês de 
i.arço de mil n.vecentos e 

ciocoenta e nove. - Eu, Wal- 
deck A. Sampaio, Escrivão do 
Civel e Comércio, o datilo
grafei e subscrevi. - Selos 
afinal.

Clovis Ayres Gama 
Juiz de Diieito da 1* Vara

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO:

A E L E T R O L A N D I A
Rua Coronel Cordova, S/N. — Fone 331 — Lajes — S. Catarina

Sindicato da Industria de 
Serrarias, Carpintarias e 

Tanoarias de La)es
e d i t a l

Na conformidade dos Estatutos dêste S .n d ,"? ‘ °s  * 
côrdo com a legislação em vigor, convoco a ASSEMBLEIA 
PFRAI E í TRAORDINARIA  dêste S.nd.cato a real.zar-se no 
? i f 7 de Abrd de 1959, as 16 horas, a rua 15 de Novembro 
(Edifico Ribas) sala 202 para tratar da segumte ordem do dl,

1 )  - Dar parecer sôbre o ato do governo do Estado de 
Santa Catarina, criando a taxa de Investimento - 
A d k L .1  do 25%. » ! > «  »  IMPOSTO DE VENDAS
E CONSIGNAÇÕES.

2 ) - Deliberar se êste S ndicato devera ou nao impetrar
MANDADO D ; SEGURANÇA, contra o ato daque- 
le orgão governamental.

3 ) - Pedido de filiação do Sindicato à Federação das In-
Industrias do Estado de Santa Catariha -

4 )  - Eleição de três delegados e três suplentes junto a> 
Conselho da FIESC.

5 ) - Outros assuntos de interesse da classe.
A primeira reunião realizar ss-á em primeira convoca

ção na hora acima determinada, em segunda, uma hora depois 
Lajes, 1' de Abril de 1959 

ARY WALTRICK DA SILVA  
Presidente

Mais de US$ 10 milhões 
de '‘déficit” nas cotas para 

importar borracha
feitamente a perspectiv 
de uma crise, no pai 
por falta de borrach: 
Segundo dados colhida 
no Ministério da Fazei 
da o seu consumo, êsl 
ano é na ordem de se: 
senta e cinco a sessenl 
e oito mil de tonelada 
para uma produção d 
vinte e uma mil tonela 
das, com «déficit», poi 
tanto de quarenta e qm 
renta e quatro a quarei 
ta e sete mil tonelada: 
para atender as neces 
sidades das nossas ii 
dústrias.

Para importação d 
borracha precisamos d 
trinta e um a trinta 
treis milhões de dólares 
quando o orçamento d 
cambio só consignou er 
1959 a importância d 
vinte milhões de dóhies 
Dêsse total, apenas € 
xiste um saldo de oit 
milhões de dólares, qu 
terminará em junho o 
julho, e, se não houve 
até lá, uma providencia 
isto é, um suprimento n 
orçamento de cambie 
todas as Industrias, pe 
quenas e pesadas, sofre 
rão, fatalmente, uma pa 
ralisação completa do 
seus serviços.

Esse desequilíbrio tev 
como principal motivo 
grande desenvolvimeot 
da nossa industria auto 
mobilística, que consu 
mm apenas este ano 
700.000 pneus no seu nri

meiro equipamento de 
veículos novos.

Borracha sintética em
ltí61

Ainda pelas informa
ções obtidas não pode
mos ficar à espera do 
aumento de produção 
da borracha uatural, pa
ra atender às necessida
des industriais do pais, 
cujo desenvolvimento e- 
xigirá, dentre em bre
ve, um consumo de 
200.000 toneladas. A sua 
cultura é por demais de
morada. levando cerca 
de déz anos para seu 
crescimento, quando pre
cisamos urgentemente do 
referido produto. Assim, 
devemos apelar, desde 
já para a criação da in
dustria de borracha sin
tética, a fim de que não 
venha a faltar pneumáti
cos para automóveis, ô- 
nibus, caminhões e avi 
ões, o que seria um > 
verdadeira desgraça ua- 
cional.

A propósito, soubemos
que até o ano de 1967, 
estará montada entre nó̂  
a primeira fábrica de 
borracha sintética, em 
preendimento que val 
satisfazer a todos os 
problemas acima esbo
çados e com graode»  
vantagens cambiais Pa 
na o país, atendendo il 
sua economia.

K
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A C O N T E C E U ,  S I M . . .
Uim estação de írádio de 

Ric írnond (USA) quer irradiar 
reguhrmente uma missa de
defunto «antecipadamente» 
pelas 360 mortes por aciden
te de trânsito, que, confor
me estat;stiea, se constata 
cada fim de semana. As au
toridades acham que estas 
missas de defunto irradiadas 
terão uma certa influência no 
espirito dos motoristas, in
fluindo-lhes mais cuidado na 
direção dos carros.

o—o
O médico Dr, John D. Hullin 

de Clinton, de 94 anos de 
idade, ofereceu um jantar de 
satisfação porque a sua jo 
vem esposa, de 22 anos, lhe 
deu um robusto filho.

o —o
Uma Cosa de modas de No

va York deixou os seus m»- 
nequins, movidos a eletrici
dade, «passearem» na rua de
fronte de sua firma. Faziam 
cumprimentes, abaixando-se 
bastante, p«ra que ficassem 
bem visiveis as roupas de 
baixo, etc. Entretauto. foi um 
frac isso; naturalmente o mun
do masculino não se interes
sa em olhar e espiar. . . ma

nequins elétricos!
p ° ~ l>Lm México City um moto

neta f ,i obrigado a deixai o 
,eu 130111 Pagu emprego como 
c ’ u iutor de um ônibus. A 
sua mulher era tão ciumenta, 
que nâo o deixava viajar so
zinho e cada vez que êle fa 
lav\ com uma passageira do 
carro, jogava a coitada para 
iora do ônibus.

o —o
Em qualquer lugar é preci

so começar, pensou o presi
dente africano da Libéria e, 
simultaneamente, se dirigiu 
aos Estados Unidos e a Rús
sia, com um pedido espanto
so: solicitou que os animais u 
«Aguia» e o «Urso», que ser
vem como símbolos nos bra
sões das bandeiras destes dois 
países, fossem substituídos pe
lo «pombo» e "«cordeiro», 

o— o
A mulher mais perigosa do 

Texas é a Sherife Paty Ma- 
serhll de Broninghall, com 52 
anos de idade. Não erra o al
vo! Já venceu por 4 vêzes o 
campeonato de Tiro, ganhan
do me ialhas de ouro. Na sua 
vida profissional como She-

tamo de lÉiáeis Ja Builim 1/1
Assembleia Geral Extraordinária

la- Convocação

Pelo presente ficam convidados os senhores 
acionistas da sociedade acima designada a com
parecerem a asse nbleia geral extraordinária, à 
realizar se no dia 11 de abril de 1959, às 9 ho
ras, na sede social, sita a rua Mal. Deodoro 305, 
nesta cidade de Lajes, afim de deliberarem sobre 
a seguinte

Ordem do Dia
Io) - Reforma dos estatutos sociais no art. 2o, 

Capitulo I
2o) - Assuntos de interesse social.

Lajes, 23 de março de 1959 
João Buatim - Diretor - Presidente

rife fia z ma ji abateu 17 la
drões de cavalos. 11 vig lis
tas e um assassino. Glin.» 
Osan, um as8altador de b m- 
cos, empreendido por ela, 
não poude puxar a arma mais 
ligeiro do que el > e caiu aba
tido por tiro certo. Paty Ma- 
6erhill possue os olhos mais 
penetrantes da região, contu
do ainda não conseguiu um 
homem para casar.

o— o
Um guarda de certa praia 

de banho na Inglaterra sal
vou uma senhora e o »eu 
cãozinho. Recebeu da S c.
Protetora de Animais uma
recompens de dois mil cru
zeiros cm nossa moeda, pelo 
salvamento do r.nimaísinho. 
A Cia. de Seguros de Vi ia
deu lhe um prêm:o de 400 
cruzeiros, por ter salvo e
senhora.

o— o
Em St. Louiz (USA) um ho

mem de estatura pequena e 
insignificante estava respon
dendo a um proces»o de bi
gamia. O juiz olhou admira
do para aquela figurinha #e 
perguntou: «Incompreensível; 
como pouda o senhor casar- 
se com cinco mulheres?* O 
homensinho baixou * cabeça 
respondeu hurnildemenie: 
«Senhor juiz, as aparências 
enganam».

o —o
Em Singapura foi proibida 

j a venda de camisas de ho* 
mem, feitas no Japão, com a 
figura de Marilyn Monroe pin
tada na fazenda, em posições 
arriscadas.

A UNO acaba de dar conhe
cimento ao mundo que existe 
um2 cidade, a 240 quilóme
tros ao sul d > México, de no
me Santubiro, onde nenhum 
dos habitantes s.ibe ler ou 
escrever. São todos analfabe

to»!
o—o

O francês Remy Corbiat, 
de 33 anos, é considerado o 
avô mais moço da Europa e 
a sua patrícia, de nome Ma- 
zurier, com 35 anos a avó- 
sinha mais moça.

M ad e ire n se  do B rasil S . A.
Industria e Exportação da Madeiras

Assembléia Geral Ordinária

Ficara convidados os sonhorc* acionistas, pa
ra se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, 
em nossa séde social, na cidade de Lajes, Estado 
de Santa Catarina, no próximo dia 25 de Abril 
ás dezesseis horas, para deliberarem sobre as 
contas e balanço geral do exercicio encerrado em 
31 de Dezembro de 1958.

De acordo com a Lei, deverão ser jeleitos os 
novos membros do Conselho Fiscal e seus suplen 
tes para o exercicio de 1959.

Lajes, 16 de Fevereiro de 1959.
Velimir Djac — Vice Presidente 

Amadeu Antonio Ferreira — Vice Presidente

Aquisição pelo INIC de an
tiga coloma agrícola

O Instituto Nacional de Imigração e Colonização aca
ba de ser autorizado pela Diretoria Executiva a adquirir, 
por dois milhões de cruzeiros, todos e quaisquer direitos 
que a Sociedade Austríaca de Colonização possui sôbre as 
terras, benfeitorias e acervo da antiga Colonia Nacional 
Agrícola Papuan, situada no Município de Joaçaba, Santa 
Catarina.

A mesma Diretoria aprovou, em princípio, o plano de 
trabalho elaborado pelos órgãos do INIC para a liquidação 
final da mesma Colonia, no prazo de 18 meses, bem como 
a provisão de despesas para esse fim, no montante de 2 
milhões 87 mil 790 cruzeiros.

Foi igualmente autorizado o presidente do Instituto a 
solicitar abertura de crédito especial na importância de 4 
milhões 87 mil 79ü cruzeiros, utilizando-se para isso os 
recursos do Fundo Patrimonial da Autarquia.

Joalheria WOLNY
DE

PAULO W O L N Y  BROER1NG

Jóias
Relógios

Canelas

Cristais e porcelanas
nacionais e extrangeiras

Garante o que vende
Rua Marechal Deodoro 

n- 23

I■

I

LAJES — S- Catarina
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A s  u l t i m a s  d o  E s p o r -  F u r a i l f i O  2 K S í f ô
~ nR secadores dentre

t e  L a j e a n o
O Flamenge de 
xias do Sul não

Ca
virá

Conforme informações que 
podemos colher não mais vi
rá a nossa cidade no dia de 
amanhã a equipe do Flamen
go de Caxias do Sul, isto 
porque o Mengo caxiense jà 
tinha assentado anteriormen
te um compromisso na mes
ma data com outra agremia
ção que segundo dizem seria 
o Hercilio Luz de Tubarão.

O Cruzeiro na la 
Divisão

Palmeiras.
As rendas compensam 
a vinda de grandes

clubes a Lajes
As boas rendas que ulti

mamente tem-se verificado 
no Estádio Municipal da Pon- 
Gaande compensam a vinda 
doiavante de grandes clu
bes de futebol de nosso Esta
do e mesmo de Porto Ale 
gre, São Paulo, Curitiba e 
Rio. Basta apenas um pou
quinho mais de vontade, e 
poderemos perfeitamente pre
senciar em nossa principal

concordaram em parte com 
essa proposta e dentro de al
guns dias deverão pronunci
ar-se oficialmente a respeito.
Pinheiros e Internacio
nal a cata de técnico

Não é de hoje que os di
rigentes do S C. Pinheiros 
não estão contente com o 
Técnico Lambança, isto por-

Campanha contra os secadores dentro 
c jj a lam brado

A partir d 2 hoje, estaseccão 
no intuito de imprimir mais 
moral em nOSso futebol, vai 
iniciar uma serie de artiguetes. 
no sentido de uma colaboraçao 
mais ampla aos dirigentes do 
nosso esporte.

Primeiramente lauçaremos 
daqui um veemente p-ofesto 
contra os chamados sectdares 
que se postam dentro do a- 
lambrado no Estádio Munici 
pal, pessoas estas que não pos 
suem nenhum posto diretivo

Por 18 votos á 0, foi apro-1 praça de esportes, grandes
vado o ingresso do S. C. Cru 
zeiro na la. Divisão da Li
ga Serrana de Desportos, de
pois de uma reunião bastan
te movimentada na sede so
cial do Estrelado. O Cruzei
ro não disputará este ano o 
certame da la. Divisão, por 
já estar em fase do inicio 
das atividades da LSD So
mente no ano de I960 o Es
trelado estará disputando a- 
quele certame. Na entanto 
será aproveitado este ano 
para jogos amistosos em nos
sa cidade e excursões.

clubes do futebol brasileiro.

que a sua equipe nao vem ,------- —  , , - __ . m
convencendo ultimamente. E em nossos clu es, e < ii,reencia evitancti
segundo a nossa reportagem | fo■»«.» cr-  ^  .« d .o d .d a .  
conseguiu apurar Lambança d nciaaos para iai.

& Devemos informar que so
poderão adentrar o alambrado 
do Estádio Municipal, os mem
bros representantes da LSD,

Sátiro Fiúza demitiu-se 
da direção técnica 

esmeraldina
Em carater irrevogável, de

mitiu-se á dias da direção 
técnica da S. E. Palmeiras, o 
técnico Sátiro Fiúza, que 
por algum tempo vinha diri
gindo com dedicação o elenco 
alvi verde. Por outro lado sa
be-se que o técnico em re
ferencia já foi sondado por 
duas equipes de nossa cida
de.

Vai trazer um grande 
Clube

Uma equipe que está des
pertando no futebol lajeano 
é a do S. C. Cruzeiro que 
este ano pretente montar u- 
ma equipe de respeito. O es
trelado que está com grande 
vontade de trabalhar pelo 
engrandecimento do esporte 
lajeano, deverá no mês ,de 
Setembro, quando completa
rá o seu sentimo aniversario 
de fundação patrocinar a vin
da a nossa cidade do Juven
tus de São Paulo ou o Madu- 
reira do Rio de Janeiro.

tem seus dias contados no 
alvi verde da Rua Cel. Cor
dova.

Também o Internacional 
está na berlinda para a aqui 
sição de um técnico.

Sabe-se que será contrata
do o antigo player Constan
d o  Gutierrez para dirigir o 
Colorado

Colaborações de todos 
os clubes

Confirmado: Dia 12 o 
Torneio Inicio da la. 

Divisão
Já foi confirmado a data 

de proximo dia 12, para a 
realização do Torneio Inicio 
da la. Divisão, da LSD, que 
este ano reunirá as equipes 
do Lajes Internacional, Pin
heiros e Independente de Cu- 
ritibanos.

No primeiro jogo jogarão, 
Lajes x Pinheiros, no segun
do encontro estarão cotejan
do os teams do Internacional 
e do Independente, sendo que 
no cncomro final jogarão os 
vencedores dos dois primei
ros jogos.

JO-O Lajes contrata 
vens jogadores

O Lajes F. C. também es
tá armando um grande es 
quadrão na presente tem
porada, pois para tanto, o 
seu Presidente Sr. João Car
los Leão Filho, está intensi
ficando grandes esforços pa
ra montar um quadro de 
respeito. Alem dos novos e- 
lementos que já possuía, o 
Lajes agora contratou Mari- 
no e Vicente, doi3 bons jo 
gadores e que por longo en
vergaram a jaqueta da S. E.

Esta secção pa intuito de 
batalhar pelo esporte lajea
no, aceita sugestões e cola
boração de todos os clubes 
lajeanos, sejam eles de la. 
ou 2a. Divisão, varzeanos, 
extra varzeanos etc, não te
mos preferencia clubistica. 
Esta secção não nega publi
cações esportivas, e aqui as 
publicaremos gratuitamente. 
Sugestões e colaborações de- 
yem ser enviadas para: NÉ 
VIO FERNANDES — Caixa 
Pos ai, 59 ou Rua Marechal 
Deodoro, 294 — Lajes S. 
Catarina.
Ao que parece Cardeal 
não permanecerá no 

Milionários
Segundo conseguimos apu

rar Cardeal não permanece
rá no Lajes F.C., isto porque 
recobeu um atencioso convi 
te para ingressar no Interna
cional, a quem já defendeu 
na temporada de 57/58.

Provável a vinda 
Palestra

do

É bem provável a vinda a 
nossa cidade no proximo 
mês de Junho da equipe do 
Palestra Italia de Curitiba, 
para um jogo com o S. C. 
Cruzeiro.

O estrelado já recebeu 
proposta nesse sentido do 
quadro paranaense nas se 
guintes bases. Cr$ 15.000,00 
livres e mais estadia e con 
dução, o que dará um calcu- 
ls aproximado de Cr$ 40.000,00 
Os dirigentes do Cruzeiro já

Gaitilha alimentar do 
homem rural

Não poderão de forma algu
ma permanecer naquele locr.l
p r e s id e n t e s , diretores
ou Técnicos de clubes.

Domingo por ocasião do j0 
go Internacional x Paula Ra 
mos notamos que 10 ou 15 se 
cadores estavam dentro do a 
lambrado, burlando uma le 
do Codigo Brasileiro de Fute 
hol, inclusive vimoí 2 senhon 
tas e O Treinador do S.C. Inter 
nacional

São medidas que a LSD de
ve providenciar com a maxima 

evitando que pessoas 
não credenciadas entrem no 
alambrado, podendo com isto 
trazer serias consequências co 
mo atritos e instruções aos jo
gadores por parte de técnicos

a crônica escrita e falada, oI ou dirigentes de clubes. São 
massagista e oS jogadores re- falhas que devem Ser repara- 
servas devidamente uniformi das para evitar contratempos

no futuro.zados

Acaba de ser publicada a 
2a edição da ‘Cartilha Ali
mentar do Homem Rural", 
do médico-nutricionista Ru
bens de Siqueira, trabalho 
premiado no concurso de 
monografias promovido pelo 
SI A. A obra, de feição emi
nentemente popular, obteve 
enorme aceitação, o que le
vou o órgão de divulgação 
do Ministério da Agricultura 
a lançá-la, mais uma vez, no 
mercado editorial. Trata-se 
de uma inestimável divulga 
ção de conhecimentos sôbre 
alimentação, higiene, saúde, 
economia domestica e in
dústrias rurais caseiras.

O livro está à venda pelo 
preço de custo, no Pôsto de 
Vendas no SIA, localizado no 
saguão do Ministério da A- 
gricultura.

Um povo sem ins
trução é comunidade 
social sujeita aos ca
prichos dos aventu
reiros.

Ajude a livrar o Bra
sil do analfabetismo.

A V I S O

Os comerciantes dêste município de Lajes, po
derão dirigir-se à Secretaria da ASSOCIAÇÃO 
COMERCIAL DE LAJES, à rua Pres. Nereu «amos 
(antiga rua 15 de Novembro) - Edifício Ribas - 2o 
andar - sala 201, para darem andamento ao |MAN- 
DADO DE SEüURANÇA que será impetrado con
tra o ato do Govêrno do Estado, criando a TAXA 
DE INVESTIMENTOS, qual seja, a de 25% sôbre 
a alíquota do IMPOSTO DE VENDAS E CON
SIGNAÇÕES.

Até o dia 15 dêste mês, a Secretaria desta 
Associação, estará aberta, nos seguintes horários: 

Periodo da manhã:
Das 8 às 12 horas.

Periodo da Tarde:
Das 13,30 às 18 horas 

Periodo da Noite:
Das 20 ás 24 horas.

Lajes, 2 de abril de 1959 
ERNANI ROSa  - PRESIDENTE

Ultima hora esportiva
O Jogo decisivo pelo campeonato sul ameri

cano de futebol entre as seleções da Argentina e 
do Brasil sará iniciado as n ã n  úc in 9íi po-„ . iniciado ás 20,30 e não ás 16.20 co
mo loi anteriormente divulgado.

Assistam amanhã a tarde no Estádio Mu
nicipal da Ponte Grande, o sensacional
f^ S ?5 ,tí?naJ?í^l{íSn0rentre QS ©qUipeS d© S.C. 
IN TERN ACIO N AL x B O T A F O G O  de Ca-

noinhas em mais um encontro 
inter municipal

Haverá uma grande preliminar 
Não percam 1
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3 TIKJS:
LPS-331 - Cavalo.M ecânico  
IPX-331 - Bafculante  
IP-331 - Cam inhão

Solicite do seu Concessionário 
MERCEDEZ-BENZ
maiores detolhes e 
especificações técnicos.

LPS-331 31 T t t S U M S
(peso lofai admissível

"Para estradas brasileiras, caminhões brasileiros" -  
um dos pontos de vital importância do 
programa de ação do Govèrno do Brasil vem 
sendo cumprido pela MERCEDES-BENZ que 
se sente honrada em ser a pioneira. 
Apresentamos agora, o "Cavalo-Mecânico" LPS-331 

'Diesel,'dotado de tòdos as exigências que 
o consagram como a verdadeira 
solução nacional paro o transporte pesado

MOTOR DIESEL 
CO M  CABEÇOTESÍ 
IN D IV ID U A IS !

E IX O -T R A Z E IR O
E X T R A O R D IN A R IA M E N T E
RESISTENTE!

C A B IN E  F U N C IO N A L  
C O M  A SSEN TOS  
R E C L IN Á V E IS !

1 * 0  X t l F & m S l l L .  « S . A .

C ONCESSIONÁRIOS
MERCANTIL DELLA ROCCA. BROERING S A

Rua Manoe) Thiago de Caatro, 156 -  Fone 253 -  Caixa Postal, 27 -  End. Tel. "VARGAS' Lajes 1 Sta’ Ca*arij
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Libertador de Sâo Paulo 
contra Janio Quadros

Cataratas do Iguaçú
6a de uma serie Escreve Edson N. Ubaldo

O Sr. Rodrigues Alves Fi
lho, presidente do Gabinete 
Executivo do Diretorio Re
gional do Partido Liberta 
dor de São Paulo, afirmou a 
imprensa que faz 'serias res
trições á candidatura do sr. 
Janio Quadros a presidência 
da republica nos seguintes 
termos: “Os partidos poderão 
efetivamente ficar vencidos 
diante da candidatura do Sr. 
Janio Quadros que até ago 
ra tem sido candidato de si 
mesmo. Assiste muita razão 
ao Oeputado Raul Pilla, 
quando afirma que poderão 
inver ter-se as praxes que até 
agora vem norteando a vida 
politica e partidaria do paiz.

Exatamente por isso é que 
precisam os partidos cuidar 
da verdadeira institucionali

dade da vida partidária. Ma 
les gravíssimos advirão da 
auto candidatura Janio:

1) — esfacelamento da vi 
da partidaria, porque o ex- 
governador sempre humilhou 
e desprezou os partidos e 
nem as suas legendas man
tem-se fieis; 2) — o Sr. Janio 
Quadros, de cripto comunis
ta passou à cristão novo, de
pois estagiou na mistificação 
e quando governou adotou i- 
deias anti nacionalistas; no 
poder da Republica, pela ti
rania irá à ditadura ou será 
um Peron ou será um Somo- 
za ou mesmo um Hitler lati
nizado: 3) — o sr. Janio
Quadros pelo que se está a- 
purando é um péssimo admi
nistrador e nunca melhorou 
as condições de vida do po
vo paulista.

Rínso proporcionou duas 
magnificas matinées

Com as deoea !> ncias do 
Ciae Marajoira ’ reralmente 
tomadas por senh ras e sen 
horitas, os prodi tos Rinso 
proporcionaram n t quarta e 
quinta feira duas magnificas 
matiaées em Rinsoscope, no 
qual foi rodado o filme “ Do
is Olhos Azuis” .

Estas duas apresentações 
cinematográficas alcançaram 
exito indiscutível, não só pe
la fama com que Rinso gran- 
geou entre as donas de casa 
de nossa cidade, como tam
bém pelo filme propriamente

dito, que foi julgado como 
um dos melhores já apresen
tados naquela casa de espe
táculo.

Enquanto isto, a campan
ha da quinzena Rinso está 
em fase de conclusão, de
vendo encerrar-se no proxi
mo dia 9 i Quinta Feira), quan
do será apresentado um gran
de schow radiofonico na Ra
dio Clube de Lajes, ocasião 
em que serão sorteados os 
5 grandes prêmios que se a- 
cham expostos nas Lojas do 
Bazar Danúbio.

não vai

No dia seguinte fomos f ízor 
nosso batismo em terra estran
geira. A dois kls. da cidade de 
Foz passa o Iguaçu. Na mes
ma margem oposta começa o 
território argentino de Misio- 
nos.

A primeira Coisa que faze
mos é tirar lic ença na policia

Chegamos à margem e a- 
guardamos a abertura do por
to (3 h. da tarde) e passamos 
o Iguaçu numa chalana.

Do lado argentino está o vi
larejo de Puerto Iguazu, onde 
há um destacamento da ma
rinha. No porto vemos muitas 
chalanas, lanchas, barcos de 
transportes, chatas carregadas 
de madeira e outros tipos de 
embarcações.

Tomamos um taxi daqueles 
com o volante à direita, e su
bimos por uma rua asfaltada 
até a Aduana (Alfandega). O 
fiscal nos mira dos pés a cabe
ça e quando a gente falou um 
espanhol «matado» ele se des
manchou num largo sorriso. 
Quando perguntamos se era 
permitido comprar alguma cou
sa como artigos de lã, êle re
trucou: mas para que, com um 
calor destes?

E quando lhe contamos que 
aqui cai neve, êle custou mui
to a acreditar, se é que acredi
tou e nos mandou em paz

Mais adiante passamos na 
Marinha, onde deixamos os 
documentos.

Tivemos ótima impressão, 
pois tudo é bem cuidado os 
edifícios públicos com ótimas 
construções, e em geral tudo 
bastante limpo. Despertou nos 
a curiosidade e o riso, placas 
como est»s: Peluqueira (bar
bearia), Panaderia (Padaria), 
carniceria (Açougue).

As casas são muito baixas e 
por isso mesmo abafadas, mas 
quaze todas de bom aspecto.

Chegamos às casas de co 
mércio onde compramos um 
sem numero de cousas por 
preço muito baixo favorecidos 
pelo câmbio do peso que se 
achava a Cr$ 2.00.

Por feliz coincidência, eu es 
tava completando nêsse dia 18 
anos, logo na Argentina!! !

Fui brindado com uma ro
dada de Champagne. que lá 
são baratíssimas; mas o pior 
foi que depois do brinde teve 
gente que saiu trocando os 
passos

De resto cumpre assinalar a 
expansão e cordialidade dos 
argentinos:

Agora vem o problema da 
volta: será que o fiscal não to
mará nossas coisas?

Confiantes unicamente na 
sorte, enfrentamos o fiscal.

Como atores improvisados, 
representamos bem o nosso pa

pel de mostrar a maxima cal- 
ma.

E o fiscal nem se deu ao 
trabalho de abrir os pacotes 
que sc achavam repletos de 
perfumes, lâminas de barbear, 
cobertores blusões de cour i « 
de pele, sapatos e colchas de 
pele e tantos outros artigos 
que aqui custam 5 vêzes mais 
caro

Atravessamos novamente 0 
Iguaçú, que nesta altura fica a 
500 metros de Sua foz, oude 
se encaixa ao Paraná. D tq ij, 
enxergamos, 3 paizes simulta
neamente: Brasil Paraguai e 
Argentina.

Tratamos de chegar loco á 
cidade, pois se o serviço 1. 
fandegario brasileiro no* a- 
panhasse, teríamos de n 
80%  sobre o valor d 
pras se as quizessemo- c i- 
servar. Mas felizmente deu i 
do certo e assim term r u 
mais um dia da nossa r- 
são.

A proposito das noticias 
veiculadas, até no estrangei
ro, de que a Frente Parla
mentar Nacionalista preten 
dia lançar a candidatura do 
marechal Teixeira Lott a 
presidência da Republica, 
quando da volta do ministro 
da Guerra, ora em viagem 
pelos Estados Unidos, o de
putado Bento Gonçalves pre
sidente daquele bloco parla
mentar, declarou a reporta 
gem:

— “ Não vai haver nenhum 
lançamento da candidatura

| Lott. Embora a simpatia dos 
nacionalistas seja inteira
mente a favor do Marechal 
Lott é evidente que o lança
mento de qualquer candida
tura é tarefa dos partidos 
políticos” - E concluindo:

“ O que vai haver é uma 
grande demonstração de sim
patia pelo Marecbal Lott, o 
que não pudemos fazer por 
ocasião do seu embarque, o 
qual se realizou domingo da 
Pascoa, quando todos os de
butados tinham se ausentado 
da capital com a Semana 
Santa” .

Juraci nâo quar 
despesas

O Sr. Juraci Magalhães 
que á dias se despediu do 
Senado, e que ontem embar
cou para Salvador, afim de 
assumir o Governo da Baia 
na próxima terça feira, de
clarou aos jornais que as so
lenidades de sua posse serão 
as mais simples possíveis, 
com missa festiva e festa 
popular num bairro da cida
de. Não haverá banquetes 
ou quaisquer outros festejos 
que determinem gastos pú
blicos.

CORREIO LAGEANO
Ano XIX Lages, 4 de Abril de 1959 123

Sindicato do Comercio 
Varejista de Lajes

Sede: Rua Presidente Nereu Ramos — Edi- 
íicio Ribas - 2* andar

Edital n* 1 .
Faço saber aos que o presente virem ou dele tiverem 

conhecimento que, no dia 10 de maio de 1959. serão 
realizadas neste Sindicato as eleições para a sua primeira Di
retoria, Membros do Conselho Fiscal, Representantes da enti
dade no Conselho da Federação a que está filiado e respecti
vos suplentes, ficando aberto o prazo de cinco (5) dial, que 
correrá a partir da la. publicação deste, para o registro das 
chapas na Secretaria, de acôrdo cotr o disposto no art. 3,o da 
Portaria Ministerial n.o 146 de 146 de 18-10-57.

As chapas deverão ser registradas em separado, sendo uma 
para os candidatos á Diretoria da entidade, Conselho Fiscal e 
respectivos suplentes e outra para os Representantes no Con
selho da Federaçao, na forma do disposto no art 5 o § 2.o da 
citada Portaria.

Os requerimentos para o registro das chapas deverão 
raherPreHS Kd0S “ “ Sec'ietaria’ três vias, assinado pelo
cabeça de chapa, pessoalmente devendo ser acompanhado da
r dtÇanãoXIS,dH D°  § • ® do ort'S° 5.o da Portaria acima refe 
rírS« d perm,t,da Para ‘ ai fim, a outorga de procu-

Lajes, 3 de abril de 1959
Ernani Rosa  —  Presidente

Uma Super produção Francesa de enorme suceso - 
Com o graaia artista mexicana na i papel principal

P E D R O  A R M E N D A R I S

0 Diabo do Deserto
Em Cinemascope e Eastmancolor — Hoje, 

Sabado ás 8 Horas

Amanhl-Domingo-ás 7 e 9.15 hrs
Mais um grande romance dram, tico de exito 

mundial, belo e emocionante, com:

Pier Angeli, M el Ferrer, John Kerr

Vindima
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