
C O R R E I O  L A G E A N O
Madeiras^ííatr^11 n^'S| /3S êstiv^ ades comemorativas a passagem do 10o aniversario de fundação da Iniustria e Comercio de 
‘ •í,0j no amsteiia S/A, apresenta aos seus diretores, socios, funcionários e operários, os seus mais ardentes votos de pros
peridades, para um melhor engrandecimento da industria lajeana.

Com o auditório da Ra lio 
Clube de Lajes, totalme ,ite 
lotado, realizou-se quinta ji 
ra ultima às 20 horas, o 
grande schow da Rinso, co 
mo espetáculo de despedida 
deste grande Concurso que 
monopolizou as atenções ie

todas as dona s de casa de 
nossa cidade.

Nesta ocasião foi ealizado 
o sorteio dos 5 pr mios, e 
cujo resultado estamos deta
lhando á pagina 3, hem co 
mo estamos informa do o no 
me da firma revendedora.

r
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FORD 1959 FABdldADO NO BRASIL
Segundo informes, há possibilidade de se fabricar em São 

Paulo o sutomovél da marea Ford. modelo ~1959, de acordo 
com o original. ’ „

Isso estaria em cogitações da diretoria da Ford. após a 
visrfa ao Brasil do s'r: Henry Ford Júnior.

A Taxa de Investimentos traz repulsa ao 
Comércio e Indústria de Santa Catarina

Temos .: íação de comunicar o lançamento do nosso
novo produto - - --- ............  . •.

ERI.CAl.NA — H 3 ■ . . .  .
potente bio-eatalizador ,e fator eutrófico à base do Cloridrató de 
Faraihino-benzoldieiüaminoetaBol (NOVOCAtNÀ — FATOR H 3).;} 
baseado nos trai «alhos doa Professores Ana Aslan e Parhou — d- , 
tima novidade cientifica nâ luià contra o desgaste da célufa ner
vosa, possibilitando' a. regeneração do organismo envelhecido e 
prevenindo o envelhecimento precoce.

Amostras e'rhateriai ciontiíico à disposição dos Srs. Médi- 
cos , , . “ .

Laboratórios Farmacêutico 3 Exactus S/AA
, ou coin seus representantes: , ( ‘ ,

COMERCIAL PARANAENSE LTDA.
Rua Marechal Deodoro, 407 .
Uai.va Postal, 22 '* -
CURITIBA — PARANÁ ’ , r ;■ • :

O Governador Heriberto 
Hiilse vem de baixar a lei 
n 10S1 de 12 dc Fevereiro 
d corrente ano, que entrou 
uta vigor.A l.o do enfrente 
mês, que cria a1 Taxa dc In- 
vefstfrnentos. tjde irtcidírá; a 
r&zí&o sie :’õ ' Sbbr • o impos
to de* Vervdàs e Consignações

qualquer que seja o aumen
to que venha mais tarde 

a verificar-se. . A cobrança 
da referida. taxa,, obedecerá 
aos mesmos .processos, ado
tados para a scobrança da 
taxa de Plano de Obras e 
Equipamentos. r 

Com respeito a Taxa de

Investimentos, frizamos que 
a mesma trouxe grand* e- 
pulsa ao comercio e ind ria 
de nosso Estado, que s in
do se sabe impetrarão an
dado de segurança at vez 
de seus orgãos sindi ais, 
contra o ato do Governo do 
Estado, que criou aquela lei.

Em Festas a In d j stria Lajeana
<J -mundo industrial da Prin 

ces.i da Serra está em festas 
no dia dc hoje, com o trans
curso do lO.o aniversário de 
fundação da importante Crma 
Indústria e Cqmercio de Ma
ri cãra£ Byttjstella S /A  instala
da á Ave:,ida Marèehai Flo- 
riano e com diversas serrarias 
situadas no interior do Muni
cípio - - r-,

A, firma nãtaliciante que tem 
copí» seu- diretores as figqras 
dos'-^rs. Emilio F. Battistella e

Enio Mariny é '?uhra» das mais 
completas do Estadú, rivalizan- 
do com as uiaiqppç. no setor 
madeireiro no -.ql d*» Raiz.

Ao ensejo de seu lo" aniver
sário, ser i reaU/.ado um pro
grama co-nemorativq que cons
tará do seguintéT

Ás 7 horas - Santa Missa na 
Catedral Diocesana,.,

As 11 horas - Visita ao esta
belecimento

As 12 horas - Grande chur
rascada

, a s

JORNALISTA ESTE- 
VAM BORGES

Aniversar-iou no ultimo dia 4, 
o nosso colega de redação Jor
nalista EsteVam Borges, e nm 

.dos redatorçs do Grande Jor
nal Falado da Radio Clube de 
Lajes. O aniversariante é pe,- 
soa bastante benquista em nos
sos meios, razão porque foi mui
to cumprimentado naquela da
ta. Nós aqui da casa enviamos 
ao Estevam Borges os nossos 
votos de muitas felicidades.

y

E r V i n K i r s c h n er
Madeiras S . A . ,  Rio e

associam-se às festividades comemorativas
pela

passagem do DECIMO aniversário da firma

Industria e Comercio
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inrliaentes

RIO, — O deputado Rui Ra
mos apresentou à Camara pro
jeto de lei criando pensão do 
Estado para as pessoas indi
gentes que contarem mais d 
(ii anos de idade, bem como 
aos inválidos, qualquer que se
ja a idade. O projeto é o se
guinte.

O Cengresso Nacional decre
ta:

Art. l.o Tôda pessoa indi
gente, que contar mais de se 
ssenta anos de idade terá di
reito a uma pensão do Estado.

Art 2.0 Ao inválido, de 
qualquer iri ide, desde, que 
prove a inv idez permanente

e sua condição de miscabili 
dade é extensivo o beneficio 
constante do art, l.o.

Art. 3.o O indigente estran 
geiro com mais de vinte anos 
de permanência legal no país, 
gozará dos direitos e vanta
gens que esta Lei conceder ao 
nacional.

Art. 4.o A pensão correspon
derá a 50% no salário miüimo 
fixado para a base territorial 
de residência do beneficiário e 
cessará com a morte dêste

Art. 5.o É criado no Ministé 
rio do Trabalho o “ Departa
mento de Amparo à Velhice’’, 
que se incumbirá do processa-

Sindicato do Comercio 
Varejista de Lajes

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

Edital n* 1

mento e pagamento da pensão 
a que faz referência êste di
ploma legal.

Art. 6.o Enquanto não fôr 
constituído de forma definitiva o 
sistema financiador da jubila- 
ção da velhice e da invalidez, 
correrá o pagamento da pensão 
instituída nesta Lei por conta 
da União Federal que incluirá 
anualmente dotação orçamen 
tária, pelo Ministério do Tra
balho, para atender as despe
sas decorrentes

Art. 7.o A concessão dos fa 
vores estabelecidos nesta Lei 
se fará a requerimento do in
teressado, com as provas do
cumentais do alegado, indepen
dente de quaisquer onus.

Art. 8.o — Ficam excluídos 
do beneficio as pessoas que 
usufruírem pensão ou auxílios 
permanentes, a qualquer título 
de pessoa física ou jurídica de 
direito público privado.

Art. 9.o A presente lei en
trará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as dispo
sições em contrário.

Câmara, 17 de março de 1959 
RUY RAMOS.

das tarefas E é assim que es
tá fora de alcance das leis tra
balhistas essa imensa multidão
do t.abalho indiscriminado, do
méstico e rural -  livade.ras 
cozinh iras, copeiras, jornale. 
ros. trabalhadores rurais etc.

Este vasto grupo social que 
nunca recebeu renumeraçao dos 
cofres públicos, presta a uma 
colaboração inestimável ao me 
caoismo social verdadeiramen
te imprescindível. Não é justo

_olorrwMl íns.

gentes serviços vejam e, Sp, 
xagenarios, expostos à ntio- 
gencias de ainda trabalh>»- py. 
ra sobreviver ou pedir o ,,ra. 
paro da caridade pública.

É justo que a Soei, dade 
lhes garanta um mínimo de 
recursos para uma velhice po 
bre mas digna

Outros países já tomaram j. 
denticas medidas em favor da 
Velhice pobre, como é o caso 
da República Oriental do fj- 
ruguai, na nossa vizinhança.

One Teatro Tamoio S/A.
Assembléia geral ordinária

Ficam convocados os senhores acionistas desta socie
dade, para a assembléia geral ordinária, a realizar-se ás 
14 horas do dia 25 de abril p. vindouro em sua séde so
cial, à rua Marechal Deodoro n° 170 nesta cidade, para 
deliberarem sobre a seguinte

Faço sabir 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, MemVos do Conselho FiscíI, Representantes da enti
dade no Con> Oho da Federação a que está filiado e respecti
vos suplentes ficando aberto o prazo de cinco (5) dia», que 
correrá a par ir da la. publicação deste, para o registro das 
chapas na Se retaria. de acôrdo corr o disposto no art. 3,o da 
Portaria Mini terial n.o 146 de 18-10-57.

As chapus deverão ser registradas em separado, sendo uma 
para os candi latos á Diretoria da entidade, Consel ho Fiscal e 
respectivos suplentes e outra para os Representantes no Con
selho da Fedi ração, na forma do disposto no art. 5.o § 2.o da 
citada Portari i.

Os requerimentos pira o registro das chapas deverão 
ser apresenta >s na Secretaria, em três vias, assinalo pelo 
cabeça de ch* >a, pessoal neote devendo ser acompanhado da 
relação exigid i no § l.o do ortiga 5.o da Portaria acima refe
rida, não sendo permitida para tal fim, a outorga de procu
ração.

Lajes, Abril de 1959
Ernani Rosa — Presidente

Justificação
O presente projeto visa 0 

amparo da Velhice indigente 
do Brasil Vivemos numa épo
ca em que a segurança é o 
grande objetivo de tôdas as 
classes. O funcionalismo publi
co e autárquico, os militaras 
os trabalhadores em geral pro 
curam obter leis e associar se 
em entidades para o gozo de 
vantagens de Previdência so
cial, de determinado número 
de vantagens de Previdência 
social, depois de determinado 
número de anos de atividade.

A nossa legislação, entre
tanto, ainda não conseguiu co
brir todos àqueles que traba
lham e produzem mais varia-

Ordem do dia

Io) - Apresentação e aprovação do balanço geral, en
cerrado em 31 de dezembro relatório da diretoria e pare
cer do conselho fiscal.

2o) - Eleição do Conselho Fiscal e suplentes, para o 
exercício de 1.959.

3o - Assuntos de interêsse social.

A V I S O

Acham-se à disposição dos senhores acionistas na sé
de social, os documentos a que se refere o art. 99 do de
creto-lei n° 2.627, de 26 9-1940.

Lajes, 1 de Abril de 1959 

Mario Augusto de Souza 
Diretor Presidente

DMA OBRA-PRIMA PARA GRANDES CARGAS !
'J

SÜ5 Mg f lllf ill
S mO NOVO

LP-331
chassis pesado para: 
CAMINHÃO 
CAVALO-MECÂNICO  
BASCULANTE

cM M M i

WE D
p 165 Hp A 2.000 R.P.M.
rrocure-nos paro obter tôdas as esDecifimr«^. „ . .
aproveitamento dêste notável caminhão. 6 °  ^  P° ra °  máximo

CONCESSIONÁRIO AUTORIZADO:

Ru-- Manoel Thiago de Castro, 156 - Fone oeo n -  r, 
tal, 27 - End. Teleg. Vargas -  Lajes -  t  Caíanna°S

R 'S B M in B  « a s a m s  -«rar ;

1
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in I m  «i S u a ra  i t  Lajea
Edital de Intimação

O Doutor Clovis Ayres 
Gama, Juiz de Direito da Pri
nt ira \ ara da Comarca de 
L j***. Esiado de Santa Cata
ria t. na forma da lei, etc,

FAZ SABER a quem intei-

«5 ti

orat 
eiert íí

e Soo

Solene o lançamento 
da Campanha de E -  
ddcação Florestal em 

nosso estado
O Acordo Florestal com o 

Estado de Santa Catrina, lan 
çou dia 31 de março próximo 
passado, em Rio do Sul, a 
Campanha de Educação F lo
restal para o ano em curso, 
cuja finalidade é despertar no 
seio do povo uma mentalidade 
florestal. Como local, foi esco
lhida a séde do Município de 
Rio do Sul, em concentração 
de 5 mil lavradores do Vale 
do Itajaí, que apludiram o rei 
nicio da lula pela causa flores
tal e reflorestadora em Santa 
Catarina. Na oportunidade fa 
laram os deputados Walter 
RouSsenq e Dr. Evilasio Caon, 
lavradores de diversas locali
dades, Vereadores etc Finali
zou o Dr. Cesar Seára, Execu
tor do Acordo Florestal, que 
num estudo expôs a gravidade 
do problema florestal em re
lação a sobrevivência da nacio
nalidade. Comunicou ainda ao 
povo do Vale do Itajaí a ins
talação do sexto Distrito Flo
restal que abrangerá os Muni 
cípios de Rio do Sul, Taió, I- 
tuporanga, Trombudo Central, 
Pouso Redondo. Rio d Oeste, 
Ibirama e Presidente Getulio 
Após o término da concentra
ção. os lavradores, conscientes 
da gravidade do problema ma 
nifestaram seu integral apôio 
à iniciativa. A noite, no Clube 
Concórdia, realizou-se um jan
tar com 150 talhares, numa 
homenagem que a sociedade 
riosulense prestou ao Dr Cesar 
Seára e sua Exma. esposa Do 
na Zilma Seára. por motivo da 
instalação do Distrito Florestal 
e do Posto Florestal naquela 
região. Falaram então na opor
tunidade o deputado Valter 
Roussenq, Lotar Paul e o Dr, 
Cesar Seára agradecendo a ho
menagem de tamanho relevo 
com que tinha sido distingui
do. Presentes estavam altas 
autoridades civis, políticas e 
sociais, bem ‘ como represen 
tantes da [imprensa falada e 
escrita. Cinegt afistas das Pro
duções Carreirão filmaram os 
acontecimentos para todo o 
Brasil .

res82r possa, que p?lo C «rtó- 
río do Civil desta Comarca 
tramita um* ção executiva 
movida por Odilon VValtrh k 
Cordova, atrivés de seu pro
curador Dr. Get-ilío

Aotunes Vieira, simulta 
neamente contra Carlos Wer 
'-r  Dudr-rstadt e Henrique 

Knrt Dud rstad , para hav r 
dêstes a quuitja de cincoen- 
ta mil cruzeiros constantes ■ e 
uma nota promissori* de 
brigação dos mesmos, acres
cida dos juros, custas, despe 
8 is e honorá ios advecatici s 
e que. na leferida ação, ap< > 
terem sido cit os os do s dr 
vedoref, foi fetuada a p 
uhora de un gleba d  ̂terrí 
com a ári-a u>e:ficial de 720 
ms2, perfaz-nd > essa área 2 
lotes de 12x ;0, situada n 
lugar denom n io '‘C*nta Di 
nheiro’’ Zon* ‘B" urban ■ des

ta cidade, confrontando: ao 
an Norte com terras de Albi
no Gargioni e da íirm Cerâ
mica Melegtri Ltda- c >m 60 
metros na linha lateral à di
reita; ao Sul, com terreno do 
exec tado Carlos Wernea Du- 
d< rstadt, com 60 metros a 
linh <-l teral à esquerda; à Les
te, com a travessa da Aveni
da 3 de Outubro, com 24 me- 
tsos na linha de frente; a O- 
este, com Urras de firma C e 
râmica Melegari Ltda. com

24 metros na linha que fecha 
o9 f jid o s .
Estando o terreno devidamen
te regisTadr» sob n.» 1.496 no 
livre 4-D a fls. 274 V 27a, no 
l.o Oficio de Registro de I- 
móveis.—E, como não tenha 
sida intimada a espôsa do 
mesmo da penhora feita, aten
dendo a requerimento do au
tor da ação, e consoante o 
que dispõe o art. 948 do Có
digo de Processo Civil, fic* 
por este edital intimada 
a mesma mnlher de Carlos 
Werner Duderstadt para em-

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

Longino Lehmkuhl
e Senhora

bargar a penhora feita e c in
festar a ação, no prazo de 
dez dias a contar da publi
cação dêate na imprensa Ofi
cial, sob pena de revelia, — 
Dddo e passado nesta cidade 
de Lajes, ans sete dias do 
mês de Abril do 
ano de mil novecentos e cin- 
coenta e nove. — Eu, Wal- 
deck Aurélio Sampaio, Escri
vão do Cível o datilografei, 
subscreví e também assino

Clovis Aires Gama 
Juiz de Direito da l.a Vara 
Waldeck Aurélio Sampaio 

Escrivão do Cível

Walter Staedele
e Senhora

Participam o contrato de casamento de 
seus filhos

Vera e Waltsr
Pascoa de 1959

Rua Sorocaba, 137 Rua 2 de dezembro, 1863 
Blumenau — S.C. Blumenau — S.L.

B A N C O  N A C I O N A L  
C O M E P C I O .  S. A

K

Estas foram asfelizaidas

E ÊSTE FOI 0 FELIZARDO 
REVENDEDDRigertuzzi, 

Ribas & Cia
RUA 15 DE NOVEMBRO

O **

;o ”

- Uma Geladeira Gelomatic - Lili 
Galafassi - Rua Frei Gabriel s/n°

- Uma Maquina de Costura Leo- 
nan - Rosa Chaves da Silva - 
Rua Frei Gabriel s/n.

- Uma Enceradeira Arno - Maria 
Teresa Weiss - Travessa Presi
dente Vargas

- Um Liquidificador Arno - Flor- 
sinha Silva Barroso - nua Mal. 
Deodoro, 198

- Uma Panela d^ Pressão Panex - 
Daura F. W ( Iff - Rua Benjamin 
Constant, 8C2

A Quinzena R I N S O  term inou... mas R I N S O  continua dando
vantagens às donas de casn!

QUEM USA R I N S O  SEMPRE ESTÁ GANHANDO! £  I N  S O  DÁ À SUA ROUPA
BRANCURA RINSO, c o n s e r v a  o s  tec id o s , l a v a  m a is  depressa e c o m

MAIS FACILIDADE E É ECONÔMICO I
CAÍTA fATENfl JÇO
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Terá o M inistério da F r  acação a percentagem
Rio, (Agência Nacional) - Da

dos fornecidos à imprensa in-. 
dicam que, pela primeira vez, 
desde o inicio da vigência da 
atual Carta Magna, um de

prevista na r, instituição
seus preçeitos fundamentais 
será cumprido: o que manda 
dar 10% de renda tributária 
da União para os programas 
de cunho educacional. No ano

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 uamos 
(antiga rua 15 de Novembro) - Edifício Ribas - 2o 
andar - sala 201, para darem andamento ao MAN
DADO DE SEGURANÇA 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

passado, e orçamento consa
grou verbas no total de 9 bi
lhões 420 nulhões, 454 mil 
cruzeiros ao Ministério, cor
respondentes a 8 6% do total 
da previsão da receita, Dêste 
total, foram aplicados 7,6 bi 
liões, ficando a soma de 1,8 
bilião restante subordinada ao 
fundo de reserva e na rubrica 
de «restos a pagar» com paga
mentos previstos para o ano 
em curso.

didos, devendo ser recebidos 
no exercício seguinte, ou seja
no próximo ano.

Entre os programas que me

Já o orçamento geral da 
União para 1959 cumpriu o 
dispositivo constitucional de 
entrega dos 10% ao Ministé
rio da Educação e Cultura, su 
bindo a 13 biliões; 224 milhões, 
142 mil e 968 cruzeires. Dada 
a situação geral do país e a 
necessidade da manutenção do 
fundo permanente de reserva 
o Ministério deverá receber, 
na prática, no total de 10 bi
liões 224 milhões 142 mil e 
896 cruzeiros. A verba que 
será retirada é de ordem de 
três biliões de cruzeiros. Em 
relação no primeiro ano do 
atual Govêrno (1956) e au
mento de dotações para o MEC 
foi de 220%  se comparado e 
1959. Assinala-se, ainda que, 
pela natureza do créditos in
cluídos no plano de economia 
do Govêrno, grande parte dê- 
les pertinentes a fundos e 
Universidades, não ficarão per-

-  <!ur -

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

rcceram aumentos substanciais 
poderão citar-se: o da COSUPI, 
que passou a de 230 milhões 
para 590 milhões de cruzeiros, 
com o alvo de criar 14 insti
tutos tecnelógicos c reorgam 
zar as Escolas de Engenharia; 
o curso primário complemen
tar. iniciativas do atual minis 
tro, através do INEC, que 
passou de 200 para 260 mi
lhões: verbas para três esco
las industriais, que subiram de 
110 para 215 milhões, os seis 
cursos de Geologia, lançadas 
pelo atual Govêrno passaram 
de 60 milhões para 115; au

xilios espcciah e Escolas <]e 
Engenharia de 11) para 21)0 
milhões. Novas Campanhas fo. 
ram criadas e terão seu pri- 
meiro ano de atuação em 1959 
São elas; o de Educação Fisi 
ca, c«m 30 milhões; a de Ce
gos com 6 milhões a rio T a 
tro Nacional, com 57 iri bò-.s 
A Campanha Nacional do 
rend < Escolar teve sue doa
ção acrescida de 50 r. ihõt5 
com relação a 1958, defendo 
realizar um g ande pruram t 
assistencial a mais da metade 
da população escolar primiria 
do Brasil Para programas dj 
assistência a estudantes » Mfcc 
terá, através da CASE.3, uwv 
verba de 26,1 milhões de era 
zeiros.

Serão apresentadas em junho os resulta 
dos da3 pesquisas que se realizam com ês 
se objetivo.

Rio, Agência Nacional) —  O 
Grupo de Trabalho que em 
preende estudos vizando no 
estabelecimento de uma cam 
panha de aumento de técnicos 
para o meio rural deverá a 
presentar em junho próximo 
os resultados das pesquisas que 
realiza nesse sentido, ocasião 
em que será divulgado um 
documento contendo as con
clusões obtidas acêrca dos pro
blemas maio agudos que en
frentam as profissões ligadas 
ao campo.

Esses estudos foram confia
dos à Associação Brasileira de 
Crédito e Assistência Rural 
(ABCAR), pelo encontro de 
Diretores de Agronomia e Ve
terinária. realizado em julho 
de 1958. e as conclusões ser 
virão de base para o lança 
mento efetivo da campanha de 
aumento de agronomos, vete
rinários, assistentes sociais e 
especialistas em economia do

RIO, — Completo levanta -
“ ®“ .t0 h da8 ,PreguLridade8 praticadas pela fábrica de a- 
vioes “ Focker” está sendo M -
? r r rdaaUA0rÍ<lade8 d0 Minis- terio da Aeronáutica. Além

do nao cumprimento dos ora
de avfõ.-s 

à ♦ 8abe-8e que sáo a-
f id a í i '8. 8egUintes irreguU- ridades. importação irregular

dede máquinas como iorm-i 
aumento de capital; imP01", 
fação de míquinas da» qu8. 
existem similares fabrR,«d'ls 
no Brasil; falsa avahaç*0 
máquinas a serem imp' rtad» 
da Focker Holanda: débito 
qoatro mi l lhõs  para com 1 
Ministério: não pagameo,ü 
multas de mais de um ia*!’*1* 
e õOO mil cruzeiros.

sinãldo°óe CORROO LAGEANO “a 'e” a

Lançamento da Campanha 
de Técnicos Rurais

méstiça.
O Grupo de Trabalho estí 

concluindo os levantamentos 
iniciados em 1958, relativos à 
situação das escolas e realiza
rá em seguida pesquisas con 
cernentes às condições do m :r 
cado de trabalho, sobretud» 
em relação aos formados na. 
diversas profissões em 1!'58.

As oportunidades que atua' 
mente são oferecidas a êssi-s 
técnicos constituem nm des 
pontos fundamentais das pes 
quisas. Para esclarecer ês»-' 
aspecto, foram enviados ques
tionários específicos aos dire
tores das diferentes escolas 
que interessam à campanha, 
bem como aos diretores das 
associações extensionistas fi
liadas à ABCAR as quais rea 
lizam atividades educacionais 
junto ás populações do inte
rior conjugadas como crédito 
rural supervisionado. Outros 
questionários estão sendo ela
borados.
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Am anhã o Torneio Inicio de 1959
Será realizado amanhã a 

tarei í no Estádio Municipal 
da Ponte Grande, o tradicio
nal torneio inicio, que mar
cará o inicio das atividades 
oficiais de nossos clubes nes
ta temporada.

Algumas equipes embora

não se apresentem no auge 
de suas possibilidades tecni 
cas, prometem brindar o nos 
so publico com bons espetá
culos.

Classificamos o Indepen
dente e o Pinheiros, com as

equipes de melhores possi
bilidades de alcançar o ce 
tro máximo, não desmerecen
do com isto o Lajes e o In
ternacional, que poderão mui 
to bem vencer meritoriamen- 
te o Torneio Inicio. Mas as 
nossas previsões recaem em

Pinheiros e Independente de 
Curitibanos.

Eis como está formada a
tíibcld*
l - jogo: As 14 30 S.C. Pinhei
ros x Lages F.C.; 2- jogo 15,15 
S C. Internacional x Inde

pendente A. C.; 3’ jogo as 
16,00 Vencedor do r  jogo x 
vencedor do 2' jogo.

Espera-se para o dia de 
amanhã uma boa arrecada
ção calculada em 10 mil cru
zeiros, o que julgamos sufi
cientemente otima.

Hoje q tarde jocrarao
Cruzeiro x Fluminense As ultimas do Esporte 

—  Lageano —Hoje a tarde no Estádio 
Municipal da Ponte ^Grande, 
teremos a realização de uma 
otima sabatina, com o prélio 
entre os conjuntos do Cruzei
ro e do Fluminense.

Este prélio que era para 
ser realizado no domingo ul-

imo pela minhã, foi adiado 
por motivos chuvosos, para 
hoje a tarde, estão assim as 
duas equipes otimamente pre
paradas para oferecer um 
otimo espetáculo aqueles que 
se locomoverem ao Fortim 
da Ponte Grande.

Ressurge o Atlético
Ao que a nossa reporta

gem1,conseguiu apurar, o Atlé
tico F.C. que esteve fora das 
atividades por alguns meses, 
vai voltar dentro de alguns 
dias, conforme ^reunião efe
tuada por aquele clube no 
decorrer desta semana.

Wanderlei no Lajes
Wanderlei Jotimo ponteiro 

esquerdo, que por muito 
tempo militou na S. E. Pal
meiras, assinou compromis 
so com o Lajes F.C. durante 
esta temporada. Sem duvida 
alguma, foi uma das melho
res contratações do Lajes 
F.C., pois aquele jogador é 
um dos melhores em sua po
sição em nossa cidade.

Florisnaldo no Lajes
Sem duvida alguma, uma 

das melhores aquisições que 
o Lajes realizou nos últimos 
tempos foi a do player Flo
risnaldo da S. E. Palmeiras, 
que no Milionário será utili
zado no sexteto defensivo na 
posição de um quarto za
gueiro.

Mais uma bomba na 
segunda divisão: Rui 
do Palmeiras no Cru 

zeiro
Mais um jogador deixou a

I S.E. Palmeiras nesta ultima 
semana. Acompanhando o 
Técnico Sátiro Fiúza, o cen- 

Uro avante Rui também trans
feriu-se para o Cruzeiro, que 
este ano ao que se sabe pre
tende armar um grande es
quadrão.

Morosa a Junta Disci
plinar Desportiva
Estranhamos muito, o des

caso com que os senhores 
juizes da Junta Disciplinar 
Desportiva estão devotando 
para os trabalhos da L S D. 
Os seus membros não se»re 
unem, e as vezes quando 
convocados aparece só o 
Presidente. Vamos trabalhar.

Outra bomba na se
gunda divisão: Pal
meiras disposto a não 
disputar o certame de 

59
Com as constantes saidas 

de seus atletas para clubes 
de la divisão ou mesmo para 
clubes da 2a divisão, está se 
criando um clima desagradá
vel dentro das hostes da S. 
E. Palmeiras. Determinados 
dirigentes do alvi verde che
gam a pronunciar que não 
disputarão o certame deste 
ano. Outros membros procu
ram levar a situação para 
um terreno de conciliação.

Nestes dias será decidida a 
sorte do Palmeira

O Cruzeiro i ressou 
na la Di/isào, mas 

vai disputar a 2a
Como o certame da la Di

visão da LSD já está em 
face do inicio, o Cruzeiro 
que se promoveu a la Divi
são vai disputar o campeo
nato da segunda. Posterior- 
mente apos o termino do 
mesmo que provavelmente 
será encerrado em julho, o 
estrelado irá providenciar 
as inscrições do clube e de 
todos os seus atletas na la 
divisão.

Amanhã eleição 
no Atlético

Realiza-se amanhã as 9 ho- 
horas, numa das salas do 
Bar e Restaurante Avenida, 
sito á Rua Marechal Deodo- 
ro, a eleição no Atlético F. 
C., para a escolha dos novos 
dirigentes que dirigirão a 
quele clube no biênio 59/60.

Existe grande interesse 
nessa eleição do Atlético, 
pois decidirá a nova direto
ria os rumos que tomará na 
presente temporada.

O Cruzeiro acertou-se com o 
PALESTRA ITALIA

O Cruzeiro concluiu enten
dimentos com a equipe do 
Palestra Italia de Curitiba, 
para uma exibição daquele 
clube em nossa cidade, no 
proximo mês de Junho.

O Cruzeiro pagará Cr$

15.000,00 e mais estadia e 
condução, avaliando-se uma 
despesa total de aproximada
mente 36.0UJ.00.

Falta apenas marcar a da
ta exata do encontro, que fi
cará a critério do clube pa
ranaense.

1 suas
É ordens...

com rapidez...
f i i i i

O BANCO QUE 
CONHECE TODO O BRASIL

J o a l h e r i a  W O L N Ÿ
DE

PAULO W O LN Y BROER1NG
Jóias

Relógios
Canelas

Cristais e porcelanas
nacionais e extrangeiras

Garante õ que vende
Rua Marechal Deodoro 
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LAJES — S. Catarina
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para uma consulta dc beleza, na
FARMÁCIA POPULAR 
de 20 a 2; de abril 
onde uma assistente especializada 
examinará cientificamente a sua cútis, 
indicando-lhe os produtos que a sua 
pele requer e o melhor modo de 
usá-los em casa. Também será estudado 
o maquillage mais adequado 
á sua personalidade.

Nessa ocasião, lhe será oferecida 
uma demonstração de SKJN DEW, 
a última criação de Helena Rubinstein 
para hidratar a pele em profundidade. 
A umidade mantém a pele jovem . . .  
SKJN DEW mantém a pele úmida.

As consultas dc beleza são gratuitas. 
Marque sua hora com antecedência.

FARMÁCIA POPULAR
Rua Coronel Córdova, 210

R o n d a  P o l ic ia l
■■ mm »  "  ____ rtBol CnKanti.^ -

Matou o seu de^cíeto 
por causa de uma ave

Mais um crime veriticou-se 
dia 4 no interior do municí
pio, desta vez na localidade 
denominada Atraz da Serra, 
distrito de São José do Cer- 
rito, quando perdeu a vida 
Nestor Dacol, lá residente. 
Segundo dados que nos fo
ram fornecidos, um grande 
desentendimento verificou-se 
entre a vitima e o criminoso 
Antonio de Tal motivada ex
clusivamente por um frango. 
Conforme declarou a nossa 
reportagem o sogro do crimi
noso, um filho deste andava 
caçando passarinhos em ter
ras de Nestor Dacol. Este fi
nalmente resolveu acusar 0 
menino de ter-lhe tentado 
roubar a ave, resultando-se 
daí forte discussão entre Nes
tor e Antonio. A querela en
tre ambos foi tomando vulto 
até que sabado passado ve
rificou se 0 fatal desfecho: a 
pós ligeira luta corporal, An
tonio desfechou um tiro em 
seu desafeto Nestor, matando 
instantaneamente Em segui
da 0 criminoso tomou rumo 
ignorado, encontrando-se fo 
ragido. Com a finalidade de 
resolver 0 | caso, a policia

. « unpro e o cunha 1 corporal. Sebastião perej
prendeu o 8?£ T . r*-s- mais conhecido por va . 7do de Antonio de í a i . ^ . f  “ |™___  varzo,

ira
d° «  rnènte R a m ilo  Olivei-1 sacou de um revolver e <je, pectivamente^  ̂ j ardelino fechou trez tiros em AlJ J

Teles, sendo que somentejunira dos Santos 
Rodrigues.
Briaaram num

Domingo ultimo aproxima 
damente as 3 horas da ma
drugada, durante um b®JJ® 
que se realizava em Campo 
Belo do Sul, houve forte dis 
cussão e consequente briga

Baile tiro atingiu Alziro no brãco 
indo a bala alojar-se na ei- 
pinha. Transportado para ò 
Hospital Nossa Senhora d0g 
Prazeres, foi extraída a bala 
estando fora de perigo Hp 
vida.

CORREIO LAGEANO
Ano XIX 1 Lages. 11 de Abril de 19S9 j 125

LAR EM FESTA
Encontra-se em festa des

de 0 dia 8 do corrente, o lar 
do Sr. Antonio Porosky e de 
sua digna esposa d. Oralina 

Porosky, com 
0 nascimento de uma galante

garotinha, ocorrido na Ma- 
têrnidade Tereza Ramos, e 
que na pia batismal recebe
rá o nome de Margareth A- 
parecida.

Ao feliz casal enviamos ao 
nossas felicitações.

Hoje, Sabado ás 16 horas o Cine Marajoara vai apresentar o 
maior cômico da atualidade: — CANTINFLAS — em

A B A I X E  O P A N O
Barbam ! Cruel ! Mas íoi o que aconteceu !

"A  ILHA SANGRENTA" Hoie á»20 hor”
Amanhã, domingo ás 18, 19 e 21 horas, veremos o Cinemascope 

e Technicolor —■ com Dale Robertson e Dally Forrest
O FILHO DE SIMBAD

c Q a  | f S $ a  )| p Q ç 5 1 J 5 ^ í 5 g ã i r5 ^ r B ^ rc=>ôa

Madeireira & Metalúrgica Arco-lris Ltda.
— LAJES —

i
I
I
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com votos de contínua prosperidade,
associam-se às comemorações do 10.° 

aniversário de fundação da firma 
INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS

= =  B A T T I S T E I L A  8.  A.  =

SL

ç
11. 4. 1959
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