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Senador Saulo Ramos
Como representante t 

senhor Vice Presidente da 
República, estivera, em Cri
ciúma, onde foi lançada a 
pedra fundamental do «Bair
ro da Juventude» e de um 
conjunto de casas para tra 
balhadores f i l i a d o s  ao 
IAPTEC, e Urussanga, onde 
foi inaugurado o «Paraíso das 
Crianças» o Senador Saulo 
Ramos.

gios em proveito do bem es I ra representa-lo em Criciúma e

Discursando, no encerra
mento das solenidades, em 
Criciúma, o ilustre parlamen
tar petebi8ta, que represen 
tou o chefe nacional do se" 
Partido, assim concluiu:

a) podem estar certos r« 
homens do carvão, trabalha 
dores ou mineradore8, que o 
PTB, sob a liderança incon
testável de João Goulart, mar 
chará ao seu lado, na obten
ção de melhores preços, de 
melhores condições, de me
lhores salários e na amplia
ção de todas as garantias 
legais:

b) os problemas do carvão 
merecem um tratamento es
pecial, dentro de um crité
rio justo, para que o deses 
timulo não venha contaminar 
um importante setor de pro
dução e trabalho dêste Es
tado que nos é tão caro, a 
nós, os catarinenses, e a quan 
tos, embora não o sendo so
mam seus esforços e prestí-

tar de algumas dezenas de 
trabalhadores e produtores;

c) estejam certos, senhores 
do carvão, depender a valo
rização da mão de obra e 
da produção mais, da unida
de de pontos de vista do 
enquadramento de todos os 
interessados dentro de suas 
entidades de classes, da mo
bilização constante de trk- 

balhadores e produtores,bus
cando ambos ampliar o nível 
de vida, dotando esta zona 
de hospitais, maternidades, 
cooperativas e bairros resi
denciais de operários com
postos de casas de alvenaria, 
e não de choças infectas, 
sem conforto 'e que enver
gonham a quantos detenham 
uma parcela de responsabi
lidade.

O Senador Saulo Ramos 
foi constantemente aplaudido 
e interrompido, sempre que 
tocava em assuntos do inte- 
rêsse |direto'dos .trabalhado
res e mineradores. Ê o se
guinte o texto do telegrama 
com que o senhor João Gou
lart, Vice-Presidente da Repú 
blica conjeriu ao Senador Sau
lo Ramos, poderes especiais pa-

Urussanga'. “Senador Saulo
Ramos. Criciúma - Urgente So
licito ao prezado amigo e pres
tigioso companheiro representar- 
me nas inaugurações nessa ci
dade, das casas populares do 
IA P T E C  constante do Plano 
Nacional do Carvão. Transmita 
aos valorosos trabalhadares de 
Criciúma e sul do Estado as 
minhas calorosas saudações e 
reafirmações de que estaremos 
sempre seu lado Cordialmente. 
João Goulart. - Vice-Presidente 
da República.

0 Senador Saulo Ramos, 
tomando parte dos trabalhos 
da mesa redonda, em Criciú
ma onde se achava presente 
o deputado Santiago Dantas, 
eminente professor e consti 
tucionalista, representante do 
PTB mineiro, na Câmara Fe
deral, o deputado José Jofily, 
líder do PSD, na Paraiba, 
discursou em nome da Ban
cada de Senado, que se a- 
chava presente com os Sena
dores Irineu Bornhausen e 
Ben^amin Galloti.

O Senador Saulo Ramos 
regressou para o Rio, a fim 
de avistar-se com o senhor 
João Goulart.

A Escola Normal Vidal Ramos, um estabelecimento 
dos mais conceituados em nossa cidade está completando 
hoje 25 anos de ininterruptas atividades em prol da moci
dade estudantil de nossa terra.

São 25 anos, que a Escola Normal Vidal Ramos tem 
devotado a nossa cidade, pois dela diplomaram-se iniime- 
ros magistrados, e que hoje estão exercendo as suas ati
vidades nos diversos estabelecimentos estudantis espalha
dos pela nossa cidade e'outros municípios

Para comemorar este grato acontecimento, a direto
ria daquele estabelecimento de ensino organizou um pro
grama especial de festividades, que ficou assim constituí
do.
Hoje: As 8,00 hs. - Missa em Ação de Graças na atedral 

Diocesana
As 15,00 hs. - Jogos esportivos.
As 20,00 hs. - Sessão litero-musical, no Salão Nobre 

da Escola
Amanhã - Domingo As 9,00 hs. Jogos esportivos de bas- 
ket Volei (feminino) e numero de evoluções pelos alunos 
da Escola
Dia 20 Segunda Feira: Às 14,00 hs. - Jogos diversos - 
inter-serie8.

Correio Lageano augura a diretoria, professores e 
alunos da Escola Normal Vidal Ramos os seus miis res
peitosos votos de que esta Escola continue sempre a ba
talhar pelo engrandecimento estudantil em Lajes.

O consorcio Tac-Cruzeiro do 
Sul também reduziu os 

preços das passagens
O Consorcio Tac-Cruzeiro 

do Sul, devidamente autori 
zadó pela Diretoria de Aefo 
nautica Civil, reduziu o pre 
ço de suas passagens de 40% 
em aviões Douglas e 20% em 
aviões Convair.

Assim o Consorcio TAC-

Cruzeiro do Sul, a exemplo 
das demais empresas aereas 
do Brasil, também reduziu 
os preços de suas passagens 
numa medida que virá be
neficiar em muito as popu
lações de nosso estado e de 
outros centros.

C o n v i te
O Doutor Clovis Ayres Gama, Juiz de Direito da la. 

Vara e Presidente do Forum da Comarca de Lajes, na for 
ma do artigo 408 da Lei da Organização Judiciária do Es
tado, j

Tem a honra de convidar a toda a população do Mu
nicípio de Lajes, e especialmente os senhores advogados e 
serventuários de justiça da Comarca para assistirem as 60 
lenidades de inauguração de um busto de Nereu Ramos e 
de um retrato de Jorge Lacerda a serem realizadas no dia 
25 do corrente, às Onze horas, no Forum local.

A todos os que tiverem a gentileza d e dar seu com- 
parecimento, ^ntecipadamente agradece.

Lajes, 8 de abril de 1959.

Clovis Aires Gama 
Presidente do Forum.

Novo chefe do Posto A- 
gro Pecuário de Lajes
Em consequência do fale- 

l cimento do Dr. José San Fili 
jBotini, assumiu á 9 do cor
rente as funções de Chefe 
do Posto Agro Pecuário de 
Lajes, situado no Morro do 
Posto, o Sr. M a u r í c i o

Samwais, recentemente no
meado para aquele impor
tante cargo.

Desejamos ao novo titular 
do Poqto Agro Pecuário de 
Lajes, votos de muitos êxitos 
em suas novas funções.

Novo Delegado Regional 
do Trabalho

Conforme comunicação telegráfica que recebemos do 
ilustre Senador Saulo Ramos, acaba de ser designado para 
as funções de Delegado Regional do Trabalho em Santa Ca 
tarina, o Sr. Helio Santos, figura de grande projeção junto 
ao Ministério do Trabalho.

Amanhã domingo ás 7 e 9 horas O M a r a j o a r a  apresenta
a magistral produção da Universal International em Cinemascope

Hiena do Pano Verde
com Tony Curtis - Martha Hyer • Charles Bickford e Kathryn Grant

Seus amores ovocaram um enorme escândalo na alta sociedade.. .
^  ^  I ri» • I* ' V. 'V -***» ' 1 '*
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Centro Operário de Lagês
1929 — Trigésimo aniversário — 1959

Nomes de Sócios que irão 
receber Diploma “Honra ao 
Mérito" no dia 30 de abril de 
1959, por motivo do trigési
mo aniversario de sua funda

ção .
Sendo 15 sócios Fundado

res, 10 remidos e diversos 
que contribuem com mensa
lidades desde [aquela época

Lajes S/A — Automóveis 
e Acessórios
CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas, convidados ase 
reunirem em Assembléia Geral Ordinária, qu3 de
verá tomar conhecimento e deliberar sôbre:

a% Relatório da Diretoria, balanço, demonstra
ção da conta de lucros e perdas, e parecer do 
Conselho Fiscal, relativo ao exercício encerrado 
em 28 de fevereiro de 1959;

b) Fixação doh. honorários dos Diretores e 
Conselheiros;

c) Eleição do Conselho Fiscal para o exercí
cio de 1959;

d) Eleição para preenchimento de cargo va 
go, na Diretoria qual seja, o de Diretor-Gereute; 
A Assembléia reunir-se-á às 10 horas, do dia 26 de 
abril de 1959, na Sede Social, à Avenida Mal. Flo- 
riano, n. 373.

Lajes, 12 de abril de 1959 
Paulo Francisco Broering — Dir. Presidente

as
suas

ordens...
com rapidez...

mas lierai: um

O BANCO QUE 
CONHECE TODO O BRASIL

Antonio Batista Dias 
Agenor Waltrick 
Amoldo Carsten 
Atilio Floriam 
Alfredo Floriani 
Antonio Lang 
Antonio Koeche - x 
Agostinho Malinverni - x 
Alberto Schlemper - x 
Dr. Armando Ramos de Car

valho
Dr. Aristoteles S. Waltrick 
Brasiliano Paes de Farias -x 
Celestino Manoel Leite - x 
Candido Antunes de Oliveira jx 
Custodio Goss x 
Celso Rosa Ramos *
Dorval Subtil de Oliveira - x 
Dr. Domingos Valente Junior 
Eurico Dias Batista 
Ernesto Floriani 
Erotides Godinho Muniz 
Eurico de Liz 
Emilio Burguer - x 
Franceli8Ío Lopes de Liz 
Glicerio Pereira da Silva 
Guilherme Carl - x 
Henrique Alves de Chaves 
Hilário Cum - x 
João Dias Batista - x 
João Dias Braecher - x 
João Felipe Kirchner - x . 
João Batista Barros - x 
João Nerbas - x 
João de Liz Souza 
João Maria Waltrick 
João Pedro Daum 
Dr. João Pedro Arruda 
Df. Jorge Lacerda • x 
Joaquim Rodrigues Felicio 
Joaquim Leonel de Souza 
José Albino Reller 
José Cavalheiro do Amaral 
Juvencio José Godinho 
Jorge Silva 
Jacob Walter 
Luiz Vicente Scoss 
Luiz Floriani Sobrinho 
Luiz Floriani Junior 
Luiz Menezes - x 
Laudelino Rosar 
Lauro Araujo 
Leoncio Furtado - x 
Leopoldo Webber 
Max Bairas - x 
Manoel Ribeiro Zanága - x 
Martins Nerbas - x 
Dr. Nereu de Oliveira Ra

mos — x 
Otávio Rafaeli

Odílson Wolff de Ataide 
Dr. Orli M. Furtado 
Paulo Hasse
Paulino Saldanha do Amaral x 
Pedro Westarb 
Pedro Conceição - x 
Rodolfo Floriani 
Romano Rafaeli 
Romualdo Pilar 
Rafael Garbeloto 
Sebastão Ramos Schmidt 
Sebastião Muniz dos Santos 
Sebastião Pessoa 
Sebastião Fernandes - x 
Serafim Rodrigues.Felicio - x 
Tito Varela Ramos 
Vergilio Castelo - x 
Vitorio Bertelli 
Vicente Ferrás - x 
Vicente Debetio 
Vidal Ramos Junior 
Vergilio José Ramos - x 
Waldomiro Pereira dos Anjos 
Walmor Barros Ramos

OBS. Os nomes assinala
dos por um - x - , são fale
cidos.

Pedimos a uma pessoa da 
familia dirigir-se ao Secre
tário abaixo assinado, afim 
de identificar-se e receber o 
Diploma durante as soleni 
dades.

José Krebs Filho 
lo Secretário

NOTA: Todos os Soei os a 
quem fôr conferido o titulo 
de Sócio Honorário, Jozarão 
de todos os direitos de Sócio 
Efetivos exceto o de votarem 
e serem votados, porém têm 
o direito de comparecer e 
participar de todas as sole
nidades independentes de 
convite.

Aviso
A Direteria do Centro O- 

perário de Lajes, avisa a to
dos os seus associados que 
dia lo de Maio data magna 
do Trabalho, oferecerá aos 
srs. Sócios e suas famílias o 
tradicional churrasco de con
fraternização da classe.

Outrossim 6ó poderão 
participar do churrasco, os

Sócio que estiveram quites 
com a tesouraria da;s:miedade

Portanto solicitaremos a to
dos que procurem se quitar 
até dia 25 do corrente.

Esperando sermos atendi
dos antecipadamente agrade
mos .

Pela Diretoria

José Krebs Filho 
lo Secretário

Para as donas 
de cosa

Horários das refeições

Tanto as crianças quai lo 
adultos, em qualquer idade, 
devem ter horário para as re
feições diárias

Falta de regularidade co ho
rário das refeições resulta em 
fastio e, não, raro causa dis
túrbios ao organismo

Nunca se deVe comer no in
tervalo das refeições. Muitas 
vêzes a criança ou mesmo o 
adulto têm falta de apetite por 
causa de comer guloseimas a 
tôd i hora

Sómente a água deve ser 
tomada fóra das refeições, sen
do que na hora do almoço e 
do jantar deve ser bastante 
reduzida.

As crianças devem ter um 
horário diferente daquele dos 
adultos, vista que se alimentam 
maior número de vêzes e dor
mem mais cêdo 
As refeições não devem ser 
muitos espaçadas, evitando 
assim, que o organismo fique 
muitas horas sem alimento.

Tôda dona de casa deve or
ganizar o seu horário de re
feições de acordo com o traba 
lho do marido e das outras 
pessoas da casa.

Ao redor da mesa, na hora 
das refeições, 6 que tôda a fa
mília deve estar reunida para 
estreitar os laços da vida em 
comum.

Jo a lh e ria  WOLNY
DE

PAULO WOLNY BROERING
Jóias

Relógios
Canetas

Cristais e porcelanas 
nacionais e extrangeiras

Garante g u e
Rua M arechal Deodoro 

n. 23

LAJES — S. Catarina
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Juizo de Direito da Primeira Vara da Comarca de Lajes
---- - Estado de Santa Catarina —--------

O Doutor Clovis Ayres Ga
ma, Juiz de Direito da Pri
meira Vara da Comarca de 
Lajes, E«tado de Santa Catari
na, na forma da lei, etc.

Edital de Protesto pa
ra ressalva de Direito

Faz saber a todos quantos o 
presente edital de protesto pa 
ra ressalva de direito virem 
interessar possa, dêle conheci
mento tiverem, que por parte 
de O SVALDO  ALVES VIEIRA, 
por seu procurador e advoga
do doutor Azevedo Trilha, lhe 
foi dirigida a seguinte PETI- 
ÇAO: - “£xmo. Sr. Dr. Juiz

de Direito da la. Vara. - Por 
seu advogado e procurador 
infrscrito, Osvaldo Alves Viei 
ra, brasileiro, casado, lavrador, 
residente nesta cidade, vem 
ante V. Excia., com o d ;vido 
acatamento expor e afinal re 
querer o seguinte: Io - Que em 
data de 21 de março de 1.938, 
por endô so de Antonio Cesar 
de Oliveira, tornou-se credor de 
Osny Mattos Camargo brasi
leiro, criador, casado, residente 
no distrito de Capão Alto, nes
ta Comarca, da importância de 
Cr$ 304.000,00 (trezentos e 
quatro mil cruzeiros) expressa 
na inclusa Nota Promissória, 
que se vencerá em data de 30 
de abril do ano jpassado, con

forme se vê no verso dessa 
promissória. 2o - Que, de uns 
dias para cá soube o Supli; 
cante que o aceitante do titu
lo está procurando vender to
dos os imóveis que possue nes
ta comarca para mudar-se pa
ra o municipio de Palmas, no 
Estado do Paraná, ficando sem 
outros bens que garantem a 
divida numa verdadeira FRAU
DE CONTRA CREDORES. 3o 
Que, se isso acontécer. tem o 
Suplicante a Ação Pauliana 
para pedir a anulação das a- 
lienações feitas pelo Suplicado, 
a não ser que o adquirente 
queira usar do Direito que lhe 
faculta O art. 108 do Código 
Civil. Assim, para prover a

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

conservação e ressalva de seu 
direito, e também para evitar 
que, futu-iamente, qualquer 
comprador dos imóveis do Su
plicante venha alegar BOA  
EÉ, vem o Suplicante, nos pre
ciosos termos dos arts. 720 e 
seguintes, do Código de Pro
cesso, PROTESTAR ANULAR, 
pêlos meios legais, qualquer 
venda que venha a ser feita 
por Osny Matos Camargo. Re
quer, pois, que, tomado por 
termo o presente Proto o de- 
ie seja citado o Suplicadp e 
publicado editais on- i o conhe
cimento de terceiros, incertos 

não sabidos; Requer também, 
iue, preenchidas as formalida
des legais, seja-lhe entregue, 
digo, 6ejam-lhe entregues os 
autos, independentemente de 
traslado. A. esta P e E. Defe
rimento. Para os efeitos fiscais, 
dá o valor de Cr$ 2.1"0,<ÍO.

Lajes, 4 de Abril de 1959. (a) 
Azevedo Trilha “DESPACHO” 
R. hoje A; A; como pede. 
Lajes, 8.4.59 (a) C. Gama. - 
E para que ninguém alegue 
ignorância, muito eSpecialmen- 
te aquêles que se enquadram 
nos dizeres da petição acima 
transcrita, quanto á intenção do 
Suplicante Osvaldo Alves Viei
ra, passou-se o presente edi
tal para publicação na forma 
da lei. - Dado e passado nes
ta cidade de. Lajes, aos nove 
dias do mês de abril de mil 
novecentos e cincoenta e nove. 
Eu Waldeck Aurélio Sampaio. 
Escrivão do Civel o datilogri- 
fei, subscrevi e também assi
no.

Clovis Ayres Gam 
Juiz de Direito da la. Var 
Waldeck Aurélio Sampaio 

Escrivãq do Civel

Crédito de Cr$ 50 milho 5 
para socorrer o Rio Grcr e 

f l a g e l a d o
RIO, — O presidente Jqs 

celino Kubitschek determinou 
aos ministros da Fazendq, 
Viação e Saúde que mobili
zem todos os recursos fede
rais à sua disposição, para 
socorrer as vitimas das en
chentes no Rio Grande do 
Sul.

Por outro lado o governo 
federal deverá liderar a ver
ba de 40 milhões de cruzei
ros para atender ás despe
sas do Rio Grande do Sul na 
assistência aos municípios 
ultimamente atingidos por j- 
nundações decorrentes das 
chuvas torrenciais que se a-, 
bateram no último sábado 

sôbre a fron
teira sudoeste gaúcha. ' 

Neste sentido, pelo menos, 
foi 0 projeto apresentado à

estado, de “ calamidade pú
blica” pelo governador gaú
cho, sr. Leonel Bfezola é de 
toda urgência a concessão 
do auxilio sugerido pêlo seu 
projeto. E acentua:

— Não obstante a incrível 
potencialidade de produção 
da fronteira Oeste dô Rio 
Grande do Sul aquela região 
é constantemente vitima de 
distúrbios climatéricos, com 
grandes prejuízos que sem
pre ocorrem às; prolongadas 
estiagens e às inundações pe
riódicas

Plano de valorização
• . , C \ * l

Depois de declarar que foi 
justauente tendo em. vista o 
grande valor daquela zona 
que o govérno federal- resol-

Câmara pelo deputado Ruy veu criar o Plano do \ alo- 
Ramos do PTB do Rio Gran 1 nzação Economica da Região 
de do Sul. Os 50 milhões de 1 da FronteiraSudoeste do Pais”
cruzeiros já estão consigna- 9V° “ ^ U'U 0 ?rj  ~Z
dos no Orçamento Federal, O Plano, criado desde 1956, 
e fazem parte da dotação destina àquela area substan- 
destinada àquele Estado no cia  ̂ dotação anual, isto é, 
“ Plano de Valorização Eco- 20 ■ milhões de cruzeiros, 
nomica da Fronteira Sudoes- Assim sendo, julgamos de 
te Brasil” toda Pro P r iedade usar-se u

, ' ma parte dessa verba con-
Calam idade Pública signada no orçamento ainda

não liberada, para atender 
Diz o sr. Ruy Ramos que às populações dos municípios 

diante da decretação do atingidos nesta emergência.

C a m i n h ã o  FNM 0 m e l h o r
---------------Dist. Rodo Veículos Ltda. — Itajai 7

Representante em Lqges

p i Ta t a n o  l e n z i
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evesn ser expulsos da 
FIFA Ds racistas

LONDRES — Os jornais 
“ lanchester Guardian” e 
"Tho Star” concitaram as or- 
g mizações esportivas inter- 
n icionais (citaram nominal* 
mente a Fl.F.A. a Comissão 
Oü npica Internacional e a 
Federação i)s  Jogos do Im
pério Britâaieo) a expulsar 
toios os organismos filiaios 
que pratiquem a discrimiaa 
çivo racial.

Comentando a proibição do 
jôgo entre a Portuguêsa de 
Santos e a seleção da Pro
víncia Ocideital da África 
do Sul, feita Jiretamente pe
lo presidente brasileiro; «The 
Star» diz em editorial que a 
atitude do Brasil «diante da 
lo icura da discriminação ra
cial na África do Sul deve 
servir de exemplo a todos os 
paises e a nós mesmos, in
gleses».

RIO
0 deputada Paulo de Tar

so apresentou á Câmara um 
projeto de lei que manda a- 
crescentar ao artigo 4.o da 
Lei Afonso Arinos um pará
grafo pelo qual será consi
dera lo crime o ato de bra
sileiros que, «em disputas es
portivas no pais ou no exte
rior, submeter-se voluntaria
mente ou constranger alguém 
a submeter-se a regras de
correntes de preconceito de 
raça ou de côr».

Também o deputado Neiva 
Moreira comentou na 

• Câmara o incidente da Cida
de de Cabo, codgratulando-se 
com o presidente da Repú
blica pela ordem de proibi
ção do jôgo.

sr. Juscelino Kubischek re
cebeu telegrama do presi

dente da Confederação Bra
sileira de Volibol sr. Paulo 
Monteiro Mendes que o feli
citou pela proibição do jôgo 
da Portu'uêsa de Santos 
com o quadro da Província 
Ocidental da África do Sul.

O presidente da República 
recebei ainda telegrama do 
presidente di Portuguesa de 
Santos, sr. Francisco Maria, 
no qual este declara que, tão 
fogo soibe da discr niaação 
cometida contida contra os 
4 jogadores negros de seu 
quadro, leu ordens telegráfi 
cas ao chefe da delegação 
para que o jôgo não se rea
lizasse.

Declaração do sr. 
Carvalho Pinto

S. PAULO. — Em declara
ção escrita, entregue à im
prensa, o governador Carva 
lho Pinto aplaudiu a de
cisão do presidente da Re
pública ao ordenar a suspen
são do jôgo entre a Portu
guêsa Santista e um time da 
Cidade do Cabo, centro mun
dial da segregação racial.

Frisou o governador pau
lista: «Não poderiamos per
mitir, sem negarmos a nós 
mesmos, que a segregação 
racial se exercesse em re
lação a entidades brasileiras. 
O presidente Kubitschk foi 
fiel intérprete do sentir da 
nação numa de suas caracte
rísticas mais profundas: a 
ausência de preconceitos de 
côr». . .

Segue dia 21 a delegação do Brasil 
para Buenos Aires

RIO — Via aérea seguirá para Buenos Aires dia 21 
deste mis, a delegação brasileira à reunião do Comitê 
dos 21, que será chefiada pelo embaixador Augusto Frede
rico Sch nidt e dela participando os ministros José Sette 
Câmara, João Batista Pinheiro e diversos assessores.

Como se sabe, a C emissão reunir-se-á em Buenos Ai
res de 21 a 27 deste mês, tratando problemas relaciona
dos com a “Operação Pan-Americana” .

Jânio: só em julho
SÃO P\ULO — Ainda a propósito das noticias vei

culadas sobre uma provável antecipação da parte do sr. 
Jânio Qaadros do seu regresso ao ;Brasil, declarou o sr. 
Quintanilha Ribeiro, que vem mantendo contactos com o 
ex-governador paulista: “Não há motivos para que o sr. 
Jânio Q íadros interrompa sua excursão pelo Oriente. 0 
prograni que traçou será cumprido. O sr. Jânio deverá 
regressar sómente no fim de junho ou principio de julho 
do corrente ano” .

Candidatura de Janio t *  
racy no mesmo plan*

mO -  O problema suces
sório já está equacionado 
pelos dirigentes udenistas 
nas conversações que vem 
mantendo fora de seus qua 
dros partidários. O deputado 
Magalhães Pinto, conforme 
revelou à reportagem nessas 
conversações, vem enca
minhando, simultaneamente, 

aoliicões Juracy Maga-

E8clareceu o prócer ude 
nista que não está dando ca
ráter de preeminência a 
nenhum dos dois nomes. Pe
lo que inferiu dos debates 
havidos na convenção de 
São Paulo — acrescentou — 
as duas candidaturas deve
riam ser tratadas em pé de 
igualdade e levadas, ao mes
mo tempo, aos entendimen
tos que se processassem 
com as demais organizações 
políticas Não entendia, es 
clareceu, ainia, o sr. Maga
lhães, que a candidatura Jâ

nio Quadros — ou vice er- 
8a — devesse ser con-i »a 
da apôs um esforço in i e 
desgastador para o par do, 
a favor do sr. Juracy M ra’ 
lhães.

Revelou, também, o presi
dente da UDN que respon
deu à solicitação do einoai- 
xador Amaral Peixoto para 
um encontro, em maio, dos 
presidentes de partidos, ao 
qual se prontificou a compa
recer. Nessa ocasião, a UDN 
não tratará, porém, do pro
blema sucessório, até por me 
este não consta da age.) da 
que lhe foi enviada pelo pre
sidente pessedista.

No tocante aos contatos, 
confirmou o sr. Magalh es 
Pinto haver estado, e n . ns 
da semana passada, com os 
srs. Quintana Ribeiro e e- 
droso D'Horta, com os quiis 
focalizou problemas liga os 
à candidatura do sr. Jânio 
Quadros à Presidência da 
República

RIO — Chegou ao Rio Mr. 
George V. Robbins, chefe do 
Departamento de Compras 
de Café Verde da Maxwell 
House, uma das divisões da 
General Food, a maior em
presa compradora de café 
do mundo (cerca de 4.500.000 
sacas anuais). Mr. George 
Robbins, que em janeiro do 
ano passado esteve nesta

capital como um dos obser
vadores dos Estados Unidos 
à Conferência Internacional 
do Café, veio em visita pe
riódica a amigos, devendo ir 
a São Paulo na próxima sex
ta feira. O Chefe de Compras 
da Maxvell House pretende 
demorar-se no Brasil oito 
dias.

UMA OBRA-PRIMA PARA

165 HP A 2.000 R.P.M.
Procure-nos poro obter tôdos os especificações e detnlh« ~ 
aproveitamento dêste notável caminhão. para °  m° x,mo
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Inicia-se amanhã o Campeonato Serrano
Será iniciarin »manias ~Será iniciado amanhã a 

tarde no Estádio Municipal 
da Ponte Grande, o certame 
serrano de futebol, com a 
realização da primeira roda
da do turno, nela intervindo 
as equipes do ;Lajes F C. e 
S.C. Internacional.

Para este jogo que a pri
meira vista se apresenta 
equilibrado, o Internacional 
goza de um certo favoritis
mo a base de 6 x 4, isto por
que dispõe de melhores va

lores em seu conjunto, e a 
sua constituição se apresenta 
mais entrosada do que a do 
Lajes.

No entanto o Lajes F. C. 
poderá oferecer tenaz resis
tência ao onze colorado vis
to que o seu conjunto está 
ancioso por uma ampla rea
bilitação, pois á varias se
manas o seu onze não sabe 
o que é o sabor de uma vito
ria.

O conjunto do Internacio

nal não atravessa uma fase 
das mais favoráveis, mas o 
seu quadro está melhorando 
dia a dia, como se está cons
tatando nos últimos jogos, e 
deverá segundo nossos cál
culos vencer este prélio con

tra o Lajes.
Prováveis quadros para 

amanhã.
Internacional: Chimbica,

Eustalio, Etevaldo e Neizi- 
nho; Pedrinho e Lino; Plinio, 
Roberto, Alemão, Negrinho

e Aldori.
Lages: Neri, Vicente, Flo- 

risnaldo e Pocai; Nereu e 
Cardeal; Vilson, Galdino, Lui- 
zinho, Marino e Vanderlei.

Na preliminar jogarão os 
aspirantes dos dois quadros.

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 2õ de abril p. vindouro, em sua séde so
cial, à rua Marechal Deodoro n° 170 nesta cidade, para 
deliberarem sobre a seguinte

Ordem do dia

I o) - 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

O player Vicente que por 
longo tempo militou no soc- 
cer local, envergando as ja 
quetas do Aliados F.C. e do 
G.E. Vasco da Gama, e que 
ultimamente atuava no Car 
los Renaux de Brusque, aca
ba de ser contratado pelo 
S.C. Internacional para diri
gir o seu plantei na atual 
temporada.

Foi sem duvida alguma 
uma otima aquisição do clu 
be dirigido pelo Sr. Gilberto 
Pires, pois trata-se de um 
grande conhecedor dos segre 
dos do futebol.

Hoje na Ponte Grande joga
rão Fluminense e Palmeiras

Um bom cotejo está mar
cado para hoje a tarde no 
Estádio Municipal, quando se 
defrontarão os quadros do 

] Fluminense F. , C e da S.E. 
i Palmeiras.

Os quadros que no momen-

B A N C O  N A C IO N A L 
C O M E R C IO , S.A. m

L I M I T E
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Porque dora mais! 
Porque cusla menos' 
Porque trabalha melhor1

V

distribuidores exclusivos

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

to atravessam fase de am
pla reestruturação em seus 
conjuntos,Jprometem oferecer 
uma otima sabatina a todos 
aqueles que se locomoverem 
ao Fortim da Ponte Grande.

Revisão dos créditos Ban
cários em todo País

Estamos seguramente informados de que o 
esauema de crédito concertado para São Paulo, 
de acordo com entendimentos levados a efeito en
tre o presidente do Banco do Brasil, Sr. Paes de 
Almeida, e as classes produtoras paulistas, será 
estendido a todo o país.

Será obedecida para outras unidades federa
tivas a liberação parcial dos depósitos bancários 
à ordem da SUMOC a fim de atender às necessi
dades de crédito da indústria, comércio e agri
cultura.

Aliás, o presidente do Banco do Brasil, ontem 
pela manhã, embarcou com destino a Recife, a fim 
de participar de uma mesa redonda com os re
presentantes das classes produtoras pernambuca
nas, visando ao mesmo objetivo, isto é, elevação 
dos créditos bancários à produção.

O  Ministro Fernando Nóbrega:

Rigor na liquidação da 
Prudência Capitalização

RIO — O ministro do Tra
balho, sr. Fernando Nóbrega, 
declarou que o govêrno pre
tende liquidar a Companhia 
Prudência Capitalização com 
o maior rigor, de maneira a 
salvaguardar o patrimônio 
privado. E informou:

É impossível prever a da
ta exata da conclusão do 
trabalho de vez que a Pru
dência possui bens em dife

rentes lugares inclusive na 
Amazônia. Contudo, a liqui
dação será feita o mais rá
pidamente possivel’’.

Tomou posse no cargo de 
interventor da Prudência Ca
pitalização o deputado Vas
concelos Costa, nomeado pe
lo ministro do Trabalho. O 
ato teve lugar no gabinete 
do sr. Fernando Nóbrega

Urgência ao projeto de reforma agrária
RIO — Reunido, no Sena

do, o grupo de trabalho do 
PTB, que estuda as reformas 
constitucionais, propostas por 
João Goulart, decidiu apre 
sentar logo que possivel o 
projeto de lei ordinária do 
sr. Coutinho Cavalcanti, do 
PTB paulista, que dispõe sô 
dre a reforma agrária.

Essa iniciativa surgiu quan
do se verificou a possibili
dade de realizar a reforma 
agrária, sem necessidade da

reforma constitucional cuja 
tramitação, que muito demo
ra, não teria os desejos tie 
dinamização manifestados pe
lo vice-presidente da nação.

O projeto de reforma cons 
titucionàl contudo não será 
abandonado.

Virá mais tarde num tra 
balho de fôlego, que supriiã 
as deficiências por ventura 
encontradas na prática do 
projeto do deputado Cou
tinho.
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Crôn ca Semanal
ve: EDISON N. UBALDO

Volto novamente a ocupari Minha finalk ieste arti 
as colunas dêste prestigioso go é declar i ;i solidário 
jornal, abordando desta vez aos dirigentes li JLE pela 
outros assuntos. latitude digna q i vem to-

t l D  LAGE NO
Ano XIX Lages. 13 de Abril de 19 3 127

Significativas homenagens 
serão prestadas no proximo 
dia 25, ás 11 horas, quando 
serão inaugurados um busto 
do Senador Nereu Ramos e 
um retrato do governador 
Jorge Lacerda no edificio do 
Fórum.

E’ uma homenagem que ca-

lou fundo em nossa popula
ção, pois aquelas duas ilus- 
tres figuras, desaparecidas 
no desastre aviatorio do dia 
16 de Junho do ano passado, 
prestaram inestimáveis ser
viços ao municipio, ao esta
do e a nação.

•Helena Rubinstein •

d

P

para uma consulta de beleza, na 
FARMÁCIA POPULAR  
de 20 a 25 de abril 
onde uma assistente especializada 
examinará cientificamcnte a sua cútis, 
indicando-lhe os produtos que a sua 
pele requer c o melhor modo de 
usá-los em casa. Também será estudado 
o maquillage mais adequado 
à sua personalidade.

Nesia ocasião, lhe será oferecida 
uma demonstração de SJOfcl DEW. 
a  última criação de Helena Rubinstcin 
para hidratar a pele em profundidade. 
A umidade mantém a pele jovem ... 
SK1N DEW mantém a pele úmida.

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

FARMÁCIA POPULAR
Rua Coronel Córdova, 210

m

mando em relação à UCES; 
ao mesmo tempo levanto a 
minha voz de protesto con
tra a maneira pela qual os 
dirigentes desta última estão 
agindo.

Politicamente, pertenço a 
a um partido estudantil da 0- 
posição; porisso, segundo er
rônea e condenável ideologia 
meu papel seria exclusiva
mente de crítica destrutiva. 
Infelizmente essa idéia é pos
ta em prática tanto por par
te de muitos contrários.

Mas não é meu interesse 
suscitar polêmica, 0 que vi
ria sòmente agravar a situa
ção da desunião dos estudan
tes .

Se as más ações merecem 
crítica (e para isso estamos 
prontos quando se fizer ne
cessário) é muito justo que 
as boas mereçam aplauso e 
louvor.

E para isso que aqui es
tamos; para louvar e apoiar 
a atitude da ULE, que está 
sabendo defender os nossos 
sentimentos de honra.

A petulância dêsses bone- 
quinhos presunçosos da U- 
CES é simplesmente de eno
jar .

Não se compreende nem se 
justifica essa insistência besta 
para que a ULE se filie a e- 
la. A estupidez dessa turma 
foi tão grande que quiseram 
obrigar a ULE a se filiar. Se
rá que a UCES? segundo dis
seram seus dirigentes, visa 
apenas “benefícios” para nós 
É estranho, pois quem preci
sa de benefícios é que deve 
dirigir-se a quem os possa 
prestar

A ameaça dêsses ignoran
tes não deveria nem ser dis
cutida em plenário, pelo seu 
conteúdo absurdo.

Não se justifica que êles 
depois de tanto insistirem e 
disso sou testemunha para 
que a ULE enviasse sua re
presentante, queiram destro
ná-la .

A ULE se representou com 
invejável sucesso, na pessoa 
da Srta. Aidê Dib Antunes, 
fiel espelho do estudantado 
lajeano. E eles que lhe de
ram o título e a coroa máxi
ma da beleza e cultura dos 
estudantes catarinenses, que 
rem agora por uma atitude 
ousada, e indigna, arrebater- 
lhes esses troféus.

A realidade deve ser dura 
para eles.

Que seria a ULE se filiada 
à UCES? Simplesmente uma 
oiganização vencida, pagan 
do tributo aos vencedores; 
não só tributo moral, mas 
também pecuniário, motivo 
que por si só já constituiria 
embargo, pela precaria situ
ação atual da ULE.

Se a UCES quer cartaz que 
faça à custa própria ou à 
custa de outros inautos, mas 
não com o nome da ULE e 
de sua rainha, que é também 
a dêles, embora isto lhes se
ja um tanto amargo.

Embora não participamos 
mais dos certames da UCES, 
pouco teremos a perder.

.Se a ULE atender às ne
cessidades do estudante la- 
geano estará com a sua mis

são cumprida; mas se ela 
não é capaz de atender ás 
nossas reivindicações, como 
poderá satisfazer os absurdos 
requisitos da UCES.

Quem lê estas linhas po 
derá taxar me de extremista, 
mas não sou fanático.

Traduzo apenas 0 que pen
sam os estudantes que aqui 
nasceram.
Corre em nossas veias mais o 
sangue desta nobre terra, e 
tudo faremos para conservá 
lo puro e intato em seus sen
timentos de brio e de honra.

Esta terra foi berço de 
grandes homens que soube
ram honrá-la até na presi
dência da república; e nós, 
também a saberemos honrar 
como estudantes 

Se esses engraçadinhos da 
UCES não tem sentimento pá

trio e de .honra, saibam qUe 
nos os temos e faremos tudo 
para defende-los.

Por sequencla natural dos 
fatos, mais dia, menos dia, a 
ULE filiar-se á à UCES.

Mas isto sòmente quando a 
UCES for uma entidade dig
na dos estudantes catarinen
ses e as injúrias feitas con 
tra nos forem retratadas com 
altos juros.

Este artigo parte de um 
membro da oposição da atu 
al diretoria da ULE. 0 que 
vem provar que os senti
mentos de repulsa atitude à 
atitude bestial da UCLb, ,sâo 
gerais.

Edson N. Ubaldo, Cx. Postal 
170, Fone 511 

Hotel Natal, rua Jorge La
cerda 154. Lages, S C.

Clubes em Desfile
O Centro Civico Cruz e Souza vai comemo 

rar o Dia ^a  Libertação do » Escravos
O Grêmio 13 de Maio do Centro Civico Cruz e Souza, 

levará a efeito no proximo dia 13 de Maio, data comemorati
va ao 61° aniversario da libertação dos Escravos, uma festa 
civica, que contará com diversos numeros litero musical e 
coreografico.

A diretoria do Grêmio 13 de Maio já expediu diversos 
convites á varias sociedades locais, no intuito de que as mes
mas Sejam representadas nesse festival

Grande baile no C lube Io de Julho
Hoje com inicio fixado para as 23 horas, será realizado 

no veterano Clube 1° de Julho, o grande baile que terá a ani
mação da famosa orquestra de Raul de Barros, o Trombetisti 
de Ouro, acompanhado de um grande schow de humorismo 
por Noel Carlos.

Nessa mesma oportunidade será efetivado um desfile de 
Modas Vogue, no qual elegantes senhoritas de nossa sociedade 
desfilarão envergando as ultimas novidades em vestuários de 
Inverno.

Baile das Dam as no Sport C lube Cruzeiro
Abrilhantando pelo Conjunto Melodico Tropical, o Sport 

Clube Cruzeiro realizará hoje as 22 horas, o tradicional Baile 
das Damas, anualmente realizado naquele clube, que dia adia 
está se pregetando no meio social e esportivo de no ''a 
cidade.

Posse da  nova diretoria do C lube R ecreitivo
Juvenil

Na próxima segunda feira o Clube Recreativo Juvenil 
realizará uma eleg mte soiree, da posse da nova direto ia Que 
deverá dirigir os destinos daquela sociedade no biénio 59 M- 
A composição da nova diretoria do C.R. Juvenil é a seguinte: 
Presidente. Henrique Ferreira Ramos; Vice Presidente: Leo 
poldo Antunes; Io Secretario: Aristeu Castilho; 2o Secretario: 
Wilson Antunes; Tesoureiro: Lauro Ramos Machado; Orador 
Guido Wilmar Sassi; Bibliotecário: Heitor Melo Ataide, Pr°cU 
rador: Aristiliano Rodrigues; Conselho Fiscal: Antonio G. F* 
nas, Eurico de Liz, Frontino Arruda, Carlos Celso Benthic*1 
Antonio Castilho e Carlos Couto.

Este baile será abrilhantado pela Orquestra de Danf»* 
Guanabara.

Representante
Firma atacadista em armarinhos procu 

lepiesentantes estabelecido á base de comi 
são e que ainda não trabalha nêsse ramo p 
ra o planalto de Lajes. Cartas á redaçí 
deste jornal sob “ Armarinhos".
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