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DU Milnoes para as Fronteiras Flageladas
‘residente. h.  . . .  'O Presidente da Rf»n ki- 

Z *  Hbriu- credit0 extraordina tP»rí̂ HÕe8Dfronteriças do Esno de cinquenta 5 J tado do Rio Grande do Sulrio de cinquenta mühões deS T  :»° MiBlsterfo da Fazenda, para atender aa po
Grande do Sul, vitimas das enchentes de diversos rios que banham a região.

Este credito será entregue I Prcfsitos das cidades atingin _______ i r» • ^ nolac ohaiao nn»..ao Governador do Rio Gran de do Sul, Sr. Leonel Brizo- la, que irá distribui-los aos
das pelas cheias, para em pregá-los na aquisição de a límentos e medicamentos, bem como no amparo as fa

I milias desabrigadas e na a: (quisiçfto de sementes a serem distribuídas a agriculto- I res que tiveram suas planta- I ções destruídas.
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Eslá próxima a Festa 
de Santa Cruz

Realiza-se nos próximos dias Io, 2 e 3 de maio vindouro, a .tradicional festa de Santa Cruz,| levada a 'efeito a- nualmente em nossa cidade e que conta com a presença de elevado nu

mero de pessoas.Alem, de novenas, pro cissão e Jmissas, haverí também como ] é usual quermesses, leilões e ou tras diversões, abrilhan tadas pela Banda Ma es tro Ponce.

Calamitosa a situaçào das 
enchentes na Fronteira Oes 

te do Rio Grande do Sul
Continua aiuda muito delicada a situação das cidades gaúchas situada na zona oeste da fronteira atingida pelas chuvas e que vem provocando inundações até hoje nunca verificadas.O nivel das aguas ainda não baixou e novas chuvas torrenciais estão

O General Delgado candidato oposicionista, derrotado nas ultimas e- leições presidenciais de Portugal chegou ontem ao Brasil por via aérea.Como se recorda o General Delgado encontrava-se refugiado na embaixada brasileira em

caindo desta feita em todo o Rio Grande do Sul.Agora segundo se comenta também em Porto Alegre, está para o- correr enchentes no pro ximo mês de Maio, época em que as chuvas caem com mais abun- dancia.

Portugal desde o dia 12 de janeiro ultimo.Delgado recebeu per missão militar, mediante a qual poderá ausentar- se de Portugal por 180 dias, periodo esse renovável caso for requerido ao expirar aquele prazo.

Loíí presta declara
ções em Ií a í  YorK

O Marechal Teixeira Lott declarou em Washing ton que não pretende renunciar ao Ministério da Guerra. Esquivou-se de responder, quando perguntaram lhe se pretendia concorrer ás eleições presidenciais. Disse o Marechal Lott que á traz semanas está fora de contacto com as autoridades brasileras, i- gnorando se por isto os últimos acontecimentos politicos.O Ministro da Guerra deverá retornar ao Bra sil no fim desta semana.

O Rio de Janeiro será 
transformado no Esta
do da Guanabara em 1980

Uma comissão de Senadores e Deputados prepara no momento a legislação para o futuro estado da Guanabara, quando a capital do pais for mudada para Brasi- liaa. Essa comissão decidiu que haverá eleições para governador, vice governador e Assembléia Constituinte marcando a data de 23 de de Dezembro do corrente ano para o pleito, (j s  eleitos tomarão posse no dia 21 de Abril de 1960.

Franquia Postal para 
os Sindicatos

Na Camara Feneral foi apresentado um projeto de lei, concedendo franquia postal às entidades sindicais de lo, 2o e 3o graus. A proposição foi apresentapa pelo Deputado Adilio Martins Viana

Chegou ao Brasil o General — -  Delgado —

LAR EM FESTA
Jastonte testivo, encontrv.e o lar do
R níiarte^hbas com o nascimento de um primogení Í  Hifl tfi do corrente na Maternidade Teresa í rre,dq0„ r Da “bedçao0 f f im a l  receberá o nome de U-
lo*feliz CMaTbem com , ao Uly.eiaho, envia-oos oe s votos de muitíssimas felicidades.

Perspectivas de aumen
to da produção trilícola 

nacional
Falando à imprensa, o Sr. Daes Pires Lima dinetor do Serviço de Expansão do Trigo referiu se ás medidas tomadas pelo Ministério da A- gricultura em favor dos tri tícultores vítimas de fatalidades climáticas. Assim é que 

o Ministro Mário Meneghetti obteve autorização do Presidente da República para co locar á disposição da Carteira de Crédito Agrícola do banco do Brasil Cr$. . . . 200.00 i.OOO.OO para financiamento da compra de sementes destinadas à nova safra, além de medidas de emer gência, tendentes a evitar a asfixia econômica dos lavradores. Paralelamente desenvolve se uma campanha fi- tosanitária, com esclarecimentos para preservação das sementes que servirão ao plantio da nova safra. Ao mesmo passo, o presidente da República sancionou lei, concedendo moratória aos triti- cultores que tiveram as culturas atingidasTemos fundadas razões para admitir que o aumento de área cultivada, que se vem observando, não só no Sul do País, como em São Paulo, Minas Gerais o Mato Grosso resultará em crescimento na nossa produção — acrescentou o diretor do SJÉ.T. Pedimos a Deus que nos proteja e que a paz entre o céu e a terra venha traduzir-se em ampla e bela colheita.
Razões da diminuiçãoA propósito do décrescimo de produção verificada na

safra 1958 1959, declarou:A cultura tritícola foi afligida por condições climáticas adversas. Tivemos a ocorrência de geadas no 3o subpe- ríodo da cultura atingido, u- ma poligonal de ói 0.O0U hec tares. Por outro lado, a área semeada, que é de l.liO.OüO hectares, em grande parte por excesso de umidade, teve favorecida a epifitia constatando-se ataque ao6 trigais pela ‘ giberelo septorioso” e ferrugem. Em plena colheita, as chuvas torrenciais e ininteruptas ocasionaram o acamamento da planta, acarretando grandes perdü.8. Devemos salientar o engano dos que afirmam que só no Brasil se observou a ocorrência 1 de safras tritícolas fraust a- das O Uruguai, país vizinho e tradicional fornecedor de trigo para o nosso consumo, sofreu, em 1957-58, sensível baixa- em sua produção. Na presente safra, sua previsão deOOüUOd toneladas, ficou reduzida, na realidade, a 400.0o ’. No nosso caso, vale lembrar, também, os efeitos decorrentes das portaras l.i 89 e 29 do Ministro da A- gricultura, regulando a comercialização do trigo e que tiveram como objetivo fundamental impossibilitar a chamada fraude do ‘̂ trigo-j pel'’ Permitiram ademais, que da produção se fizesse uma separação do trigo verdadeiro e do joio.Isso, naturalmente, influiu no computo geral da safra concluiu o Sr. Dael Pires Li ma .

Stèrila t a i
Completou no ultimo dia 14, mais um aniversário natalicio, a distin ta srta. Cremilda Saléte Ribas, dileta filha do Sr. Antonio Walmor Ribas, proprietário da conceituada Farmacia Popular e de sua exma. esposa, d. Maura Cunha Ribas, figuras de larga proje

ção na sociedade lajeana.
a feliz aniversariante que desfruta de laigo circulo de amizades em nossos meios foi muita cumprimentada nesse ensejo .Embora tardia mente, enviamos a Srta. Lremil- da Salete Ribas votos de muitas felicidades.

Vão baixar os preços de combustíveis
Com base nas cotações internacionais dos derivados do petroleo, o Conselho Nacional do Petroleo está estudando ap)s- sibilidade. de a partir de primeiro de Julho, faser

uma pequena redução nos preços dos oleos e combustivei , e talvezno da gazolina. Se houver esta redução, vigorar t entre julho e setembro.
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Juizo de Direito i  j  a 31 a V
------ Esíado d ; >ani.

x -/OiTiv .ca
Jaíarina — —

d e

O Doutor Clovis Ayres Ga- de Direito da la . Vara.
eu advogado e procurma Juiz de Direito da Pri

meira Vara da Comarca de 
Lajes, Estado 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 lireito virem  
interessar possa, dêle conheci
mento tiverem , que por parte 
de OSVALDO ALVES VIEIRA, 
por seu procurador e advoga
do doutor Azevedo Trilha, lhe 
foi dirigida a seguinte PETI- 
ÇAO: - “Exmo. Sr. Dr. Juiz

nfrscrito, Osvaldo Vives , 
ra, brasileiro casado, lav. 
residente iiesta cidade, > 
ante V. Excia , com o i v o 
acatamento expor e afinal 
querer o seguinte: Io - Que n 
data de 21 de março de 1.9i8, 
por endô so de Antonio Cesar 
de Oliveira, tornou-se credor de 
Osny Mattos Camargo brasi 
Içiro, 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 passado, con-

orme se ve no vers •
>rom ' - Que.

dias par. á. soube o 
ante q r o aceitante 
o está >r*>curaado ven cr 

das os im ivei que possue n. - 
ta comarca para mudar-se p. 
ra o município de Palmas, no 
Estado do Paraná, ficando sem  

I outros bens que garantam a 
dívida numa verdadeira FRAU
DE CONTRA CREDORES. 3o 
Que, se isso acontecer 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

a |c o n se r v a • 
direito, e ta 
que, lutu-t 
comprador 
plicante v. 
FÉ, vem  o su 
ciosos termos 
seguintes, do

as
suas

ordens...
com rapidez...

O BANCO QUE 

CONHECE TODO O BRASIL

Helicopieios da FAB
RIO — O presidente Jus- celino Kubitschek encami nhou ao Ministério da Fazenda, com a devida autoriza ção, a exposição de motivos em que o Ministério da Ae ronáutica solicita autorização para que a Carteira de Cambio do Banco do Brasil forneça àquele Ministério a importância de sessenta mil dólares, especialmente desti-’ nada à aquisição de sobres salentes e acessórios necessários à garantia da operação continua dos helicópteros HI3-J. da Força Aérea Brasileira.

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 Protesto de
le seja citado o Suplicado e 
publicado editais para o conhe
cim ento de terceiros, incertos 
e não sabidos; Requer tam bém , 
que, preenchidas as jformalida 
des legais, seja-lhe entregue, 
digo, sejam -lhe entregues os 
au i-, ti, iidentem cnte de 
tra-lado. A. esta P e E. D efe
rimento. Para os efeitos fiscais, 
dá o valor de Cr$ 2.100,00.

a Lajes, 4 de Abril de 1959. (ai 
2. vedo Trilha “DESPACHO’’ hoje A; A; como pC(je 

àjSjes,  8.4.59 (a) C. Gama.. 
; para que ninguém alegue 

ignorância, muito especialmen- 
te aquèlcs que se enquadram 
nos dizeres da petição acima 
transcrita, quanto á intenção do 
Suplicante O svaldo Alves Viej. 
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 m ês de abril de mi] 
novecentos e cincoenta e nove. 
Eu W aldeck Aurélio Sampaio, 
Escrivão do C ivel o datilogra
fei, su b screví e também assi
no.

C lovis A yres Gama 
Juiz de Direito da la. Vara 
W aldeck A urélio Sampaio 

Escrivão do Civel

Reunião no gabinete do Registro do Traòa 
lho — Solidariedade ao titular da pas a

Rio, CL — O Ministro do O Ministro do Trabalho eacerrando a reunião agrade ceu a solidariedade dos tra balhadores, declarando (.ue trausmitiria ao Presidente d

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

Trabalho, sr. Fernando Nó brega convidou como havia feito anteriormeute com as representações patronais, os presidentes do Confederação i República o que acabava Nacional dos Trabalhadores ! ou vir. na Industria, da Confedera-I ção Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres, para esclarecer junto aos mesmos quaisquer dúvidas sobre o plano do abastecimento do Governo e solicitar, também, a opinião, dos trabalhadores; através dos seus órgãos de classe, a respeito do assunto.Iniciada a reunião, o Ministro Fernando Nóbrega lembrou ainda, o interesse do Chefe do Governo no sentido de que os medidas colo- dadas em vigor venham a complementar outras objetivando a conteção do custo de vida.
Em resposta, falaram os presidentes: da Confede.-ação Nacional dos Trabalhadores ia Industria e da Confede ação Nacional dos Trabalhadores no Comércio, afirman do que iriam levar aos associados de suas entidades, por meio das Federações e Sindicados a palavra do Ministro Fernando Nóbréga, solicitando que as associações classistas fizessem os pronunciamentos que desejassem e as sugestões julgadas cabíveis enviando-as, depois dos estudos do plano de abastecimento, às Confederações para que estas opinassem

de

Conselhos
Pastéis, empadas e outras guloseimas de confeitaria são de dificil digestão e custam dinheiro demais em relação ao valor nutritivo que têm Um copo de leite ou uma fruta são muito mais úteis ao organismo e mais baratos x o xCompense o excesso gordura, comendo moderada mente. x o xQuando as coisas começam dar para trás, não ponha a culpa na sua estrela. Este desânimo, este cansaço e si Dal de fraqueza. Dê ao seu organismo ou elementos bá sicos de que ele está neces sitando: vitaminas, cálcio,fósforo e sais minerais. E, lembre-se sua mesa pode substituir a farmácia, se você consumir uma quantidade suficiente de carne, leite, ovos, frutas e verduras.

Técnicos vão estudar 
problemas do solo

junto ao Govêrno federal Finalmente, declarara'- se solidários com o titular da Pasta de Trabalho, sr Fernando Nóbrega, e com as providencias tomadas pelo Governo para a baixa do custo de vida.

RiO — Uma reunião de quati dias será realizada em lins de ®i!|l vindouro no Posto Agro-Pecuári do Oarazinlio, Rio Grande do !') P°< iniciativa do Departamento cional da Produção Vegetal do M ' nlstérlo da Agricultura, com o c! laUoração do Escritório Técnico Agricultura Brasil-Estados Unio°'' pars tratar de assuntos relativos • conservação do solo.

^
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Construtora Imobiliária Catarinense S. 9.«COIM CA
Relatório da DiretoriaSenhores Acionistas:

senhores acioiiiLP̂ mnnL0AfSANTnR0^ õr,e srleSais e estatutárias, temos a satisfação de submeter ao exame e deliberação des exercicio encerrado «m Y  Y v ?  GERa L, o demonstrativo da conta LUCROS E PERDAS e demais documentos, relativos ao Colocamn • 7e. D®zem.bro de 1958, os quais vão acompanhados do parecer do Consêlho Fiscal,no» ao inteiro dispôr de VV.SS. para quaisquer esclarecimentos que forem solicitados.c m Qn d au ac, Lajes, 15 de abril de 1959CELSO RAMOS D1R. PRESIDENTE DR. NEW TO N RaMOS DIR. SUPERINTe.

Balanço Geral - Encerrado era 31 de Dezembro de 1958
A T I V O : P A S S I V O :

a) D isponível
Caixa-M atriz, Escrit0 Palegre Obras Caxias Bancos Ctas. D epósitos

b) R ealizável

3.688 159,60 
1.689.208,60 5.377.368,20

L - Curto Prazo (C /C ., T. a Receber, 
Letras e A lm oxarifado)
D - Longo Prazo (A pólices, Cauções e 
Petrobrás)

. 4.422.990,14 
4.083.702,10 8.506.692,24

c) R esultado P endente
I - D espesas Antecipadas Seguros
II - R eceita a Consolidar Serviços e x e 
cutados

153.982,10
7.728.707,30 7.882.689,40

d ) Im obilizado
I - T écnico
M óveis M atriz 93.656,00 
Obra Br2. Caxias do Sul 
(MaqS ,
V eículos, Instalações, etc. 28.148.286,40 
M oveis Escrit. Palegre 352 336,20 28.594.278,60
II - Financeiro
Fundo Com 0, Desp. Organização e C óta  
Fundo Lei 1.474 323.965.50 28.918.244,10

e) Contas de Com pensação
C auções D iversas  
C ontratos e em penhos Obras 
Contratos Seguros de Bens 
Bancos C / Contratos A. Créditos

TOTAL DO ATIVO

1.738 200,00  
125.000.000,00 

24.140 000,00 
4 000 000,10 154 878 200,00 

92.325.907,60

a) Exigivel
I - Curto Prazo (Bancos Titulos, ContasII • Longo Prazo (Letras e Cauções)

b) Inexigível
Capital 3U.000.000,oOAcionistas Capital a inte-gralizar 13.452.250,00
Fundo de reserva legalFundo de depreciação e amortizaçãoLucros à disposição Assembléia

c) Contas Compensação
Ações e apólices caucionadas Obras contratadas empenhadas Seguros contratados Bancos C/Emprestimos garantidos

TOTAL DO PASSIVO

Celso Ramos

Dir. Presidente

18.223.861,009 862.005,80 28.085.866,80

16.547.750,00
42.226,045.788.860,60220.290,50 22.590.127,14

1.738.200,00 125.0(10.000,00 '24.140.0()( i,004.000.000,00 154.878.200X0
205.563.193,94

Dr. Newton Ramos

Dir. Superint.

Contador Reg. CRCLOURIVAL LISBOA

N° 0579 SC

Demonstrativo da
Débito

conta "Lucros e Perdas” em 31-12-58
Credito

lo Balanço (31/12/57) iuizos Diversos por perdas e danos ros em operações estranhas ao ramo pesas administração Matriz pesas administração Escrit Palegre pesas administração obra BK2. 
v Caxias
pesas técnicas obra BR2 Caxiasdo depreciação e Amortização
do de reserva legaldas diversas (Descontos e Juros)
das de Pavimentação
lo a disposição da Assembléia

148.286,90
4.458.337,801.942.791,96
5.819.573,5873.936.172,025.788.860,6011.594,24

220.290,50
925-32.907,60

2.002,00
1.175,80

39.549,7092.283.180.10
92.325.907,60

Na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Cons
trutora Imobiliária Catarinense S/A. «COIMCA S/A» e no 
cumprimento das nossas atribuições, declaramos que exami
namos o balanço, demonstrai ivo de Lucros e Perdas, atos e 
contas da Diretoria, relativos ao exercicio encerrado e m 3 1 
de Dezembro de 1958 e que, por refletirem clareza e exati
dão, somos de parecer que os mesmos mereçam plena apro
vação da Assembléia de acionistas.

Lages, 31 de Dezembro de 1959 
nni on ram o s d r . NEWTON ramosnm E PRESIDENTE DIR. SUPERINTe.LOURIVAL USBOA - CONTADOR REG. CRC

Lajes, 15 de Abril de 1959
Adhemar Garcia Atílio Fontana

Dr. João Batista Bonnassis - Suplente
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Jipe 4 portas
com ou sem capota de aço Peças Genuinas•» .

Assistência e

Oficina provisória (Ictdo d0

Instalações em construção: A venida m « i . i

Consultem o novo

Caminhoneias Perua
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Com prazer apresentamos a nova linha VEMUG
DKW - SCANIA VABIS - MASSEY HARRIS - FEGURSON

Automovel SEDAM Turismo 4 portas
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Caminhões de 10 e 12 tons.

SCANIfl-VflBIS

Pioneira da indústria auto
mobilística na America

Latina

Motores ‘Motaf 
Diesel de 5 -  7 e

12 H. P.

REVENDEDORES AUTORIZADOS:
- PARA -

/
Lajes

S. Joaquim 
Urubicy 

Bom Retiro

Tratores

Geral de Péças e Máquinas Ltda
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v e s t e  m e l h o r ! d u r a  m a i s !
custa
menos

REVENDEDOR NESTA CIDADE

HÉLIOS MOREIRA CÉSAR & r i AR ua Cel. C ô rd o v a , s /n  OC ^ 1 / ^ ,
LAGES

v ‘ <' -

m

Este é o mês da

CAMPANHA
DA

BOA ROUPA

A  BOA  
ROUPA
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CORREIO LAGEANO 7a. PáginaTorneio Inter-Sindical

, 01 r®̂ l̂zado domingo pe-1 ia manha na sede do Sindi- com 0 Torneio Inter-Sindical I cipação das equipes dos Bar cato dos Empregados no Co- Sue..8®r^ efetivado no dia l.° I beiros, Gráficos, Comerciarios I mercio de Lajes uma reu de na ^ata consagrada e Banco Inco, cuja tabela é mao onde foram tratados di a0 Tra^a^ ador. seguinte:versos assuntos relacionados! ^ cou confirmada a parti- l.° jogo: As 14 horas Bar

beiros x Comerciarios. , 2.0 jogo.2.° jogo: As 15 horas: Gra-1 Serão conferidas medalhasficos x Banco Inco 3.° jogo: As 16 horas: Vencedor do l.o x vencedor do
e taças aos atletas e equipes vencedores dessa compe ti- ção.

Surpresa no Campeonato Serrano
C itrariando os prognosticos o Lages venceu o Internacional - 2 x 1

t erante ura publico regular, urgência motivado pelas chuvas caídas domingo a tarde, Lajes e Internacional fizeram a a bertura do campeonato serrano da presente temporada.Uma surpresa que absolu tamente não era esperada, confirmou-se com a vitoria do Lages sobre o colorado por 2 á 1, uma vitoria assaz merecida, porquanto soube aproveitar as chances oferecidas para a conquista dos goals.O Lages rubricou domingo a sua melhor atuação depois que foi reorganizado o seu departamento de futebol, enquanto que o Internacional de jogo para jogo continua decaindo, necessitanto com

notando assim o gol da vitoria da equipe lagense, aos 41.Os dois quadros jogaram assim constituídos: Lages: Lu-

que grandes alterações devam ser introduzidas em seu onze, principalmente em seu setor ofensivo.O cotejo no primeiro tem lu, Nereu e Florisnaído; Vi po apresentou o escore mu cente, Galdino e Cardeal; do No periodo derradeiro aos Nelson, Vileu, Luizinho, Ma 5 o Lages abriu a contagem rino e Wanderlei. atravez de um tento contra Internacional: Chimbica, Pede Neizinho, numa jogada on- drinho e Neizinho; Boanerges, onde teve a interferência do Aldori e Lino; Plinio, Ale- centro atacante Luizinho do mão, Eustalio, Tulio e Mele Milionário. Aos 15.° Eustalio gari.alcança as malhas alvi azull Como arbitro desta con-com a conquista do tento de empate.
Quando tudo dava a transparecer que o cotejo perma-

Lajes S/A — Automóveis 
e Acessórios

CONVOCAÇÃO
Ficam os senhores acionistas, convidados a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, que deverá tomar conhecimento e deliberar sobre:a) Relatório da Diretoria, balanço, demonstração da conta de lucros e perdas, e parecer do Conselho Fiscal, relativo ao exercício encerrado em 28 de fevereiro de 1959;b) Fixação dos honorários dos Direteres e Conselheiros ;c) Eleição do Conselho Fiscal para o exercício de 1959 ;d) Eleição para preenchimento de cargo vago, na Diretoria qual seja, o de Diretor Gerente; A Assembléia reunir-se às 10 horas do dia 26 de abril de 1959, na Sede So ciai, à avenida Mal. Floriano, n- 373.Lajes, 12 de abril de 1959.Paulo Francisco Broeríng — Dir. Presidente

tenda funcionou o Sr. Ar mando Taranto com uma boa atuação.
A renda apurada foi de a- 

neceria empatado Galdino Proximadamente Cr$ 2.10'),00.
„e„„ 8 ™rt0,u | om estes resultados tteòupropno arco, a , gen(j0 a seguinte a colocação

— ■ —---------------------- —  dos clubes no campeonatoserrano:
1. ° Lages, Pinheiros e Independente 0 pp2. ° Internacional 2 pp

I

| Prosseguindo o certame serrano, jogarão domingo a í tarde no Estádio Municipal da Ponte Grande as equipes do Pinheiros x Independente respectivamente campeã e vice campeã do Torneio Inicio.

Construtora Imobiliária Ca' 
tarinense S/A. —
"COIMCA" S. A.

A V I S O
Acham-se á disposição dos senhores acionistas em nossa sede social, a rua Marechal Deodoro s/n,. Edifício Gamborgi, sala 7 na cidade de Lages, Estado de S. Catarina, os documentos a que se refere o artigo 99, do Decreto-Lei n°. 2627, de 26 de setembro de 1940

As3embleia Geral Ordinária la  Convocação
Ficam os senhores acionistas convocados para a reu- niio de Assembléia Geral Ordidária, a realizar-se, na séde social a rua Marechal Deodoro s /n , Edifício Gamborgi, sala 7, na cidade de Lages, Estado de S. Catarina, no d;a 19 de abril do corrente ano, às 15 horas, para tratar da seguinte ordem do dia:lo) Deliberar sôbre o relatório da diretoria, conta e lucros e perdas, balanço geral, e parecer do conselho fiscal, relativos ao exercício financeiro, encerrado em 31 de dezembro de 1958;2o) Estudo e aprovação das contas e atos da Diretoria relativos ao mesmo periodo:3o) — Assuntos do interêsse social.

Lages, 2 de abril de 1959.
As. Celso Ramos - D- Presidente 
Dr. Newton Ramos - D. Superintedente 

Álvaro Querzoli - Dir. Geral

Os EE- UU. muito teem feito pela liberdade 
e felicidade dos povos

RIO — Durante sua visita ao Secretário da Guerra dos Estados Unidos em Washington, o marechal Henrique Teixeira Lott, ministro da Guerra, gravou a seguinte mensagem.‘Como brasiliero é para mim um grande prazer estar em Washington, capital deste grande país, que tanto tem feito pela liberdade e pela felicidade da humanidade. Daqui apresento aos meus conterrâneos os melhores votos de felicidade, ao mesmo tempo que o desejo de que a amizade entre nossa Pátria e os Estados Unidos as torne ca da vez mais forte com o passar dos anos. Obrigado pela atenção e muitas felicidades.

J o a lh er ia  WOLNY
DE

PAULO WOLNY BROERÍNG
Jóias

Relógios
Canetas

Cristais e porcelanas
nacionais e exlrangeiras

Garante o que vende Rua Marechal Deodoro 
n- 23
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Aconteceu,...
Quando o Instituto de Me

diação de Casamentos de No 
va Iorque festejou o seu jub i
leu de prata, resolveu investi
gar quais os motivos princi
pais de tantos divórcios de 
tantos casamentos mal suce
didos « isto quanto se refere à 
culpa da mulher. Descobriram  
que as «cansas» que mais a 
borrecem um marido, são: l.o: 
Ciúme. 2.o Espirito de querer 
dominar; 3.o: Insinceridade. 
Muito depois se segu.m : incli

nação para bebidas, manias i 
travagantes e outros «pequeni
nos» defeitos de caráter, 

o— o
Em W eston super Mare, no

canal de ilristol, um Mr. Davis 
Wolfe se -tabeleceu com uma 
casa de penhores. Entretanto 
quando requereu licença para 
«funcionar», as autoridades a 
negaram, porque descobriram  
quo Mr. D.ivid tinha sido an 
te mrmente hipnotisador; re 
ceiaram que êle aproveitasseCORREIO LAGEANO
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Clube 14 de Junho
Edital de Convocação — Clube 14 de Junho

Á Diretoria do CLUBE 14 DE JUNHO, de a- cordo com o que determina o artigo 23 capítu lo IV dos ESTATUrOS DA ENTIDADE, convoca os senhores associados para comparecerem a ASSEMBLÉIA GERAL, que será realizada ás 10 (Dez) horas do dia 3 de Maio de corrente ano, na séde do Cluoe, á Rua Correia Pinto N. 83, afim de se rem tratados os seguintes assuntos:aj Eleição da nova Diretoria pira o BIÊNIO 59/61.tP Cutros assuntos de interesse geral.ASS Platano Lenzi Vice-Presidente
Amostra de Remédio Isenta do imposto de

Consumo0 imposto de consumo incide ou não sôbre a amostra? Esta pergunta vem pertur bando o comércio e a industria, particularmente aqueles ligados à produção farmicéu tica. Para esclarecer o a s sunto, o sr. Raimundo Borba, diretor das Rendas Internas do Ministério da Fazenla, a- firmou que o caso e3tá devidamente enquadrado na nova regulamentação do impôsto de consumo aceatu- ando:“0 item “D” do artigo 7° declara que as amostras de de diminuto ou nenhum valorcomercial, assim se considerando os fragmentos ou parte de qualquer mercado ria em quantidade necessária para dar a conhecer sua na

tureza, espécie e qualidade, estão isentas do tributo.E’ preciso esclarecer po rém que as amostras devem destinar-se a distribuição gratuita, trazendo em carec teres bem visíveis declara ções neste sentido. Disse a quêle alto funcionário da Fa zenda que as amostras, par: gozarem de isenção do im pôsto de consumo devem se remetidas isoladas e não em grupos, citando como exem pio a remessa de amostra»- de penicilina.Com isso evitar-se-ia qual quer problêma junto à fisca lização já que sòbre as re messas em grupo poder-se-ia levantar dúvida quanto ao caráter não comercial da o peração”.

Sim!
da sua antiga profissão cm 
proveito da atual.

o—o
Médicos franceses acham

que, se os .m n e .i' chorassem  
tanto como as mulheres, v i
veríam mais tempo. Acham  
que est.t ftlta  ou melhor a re 
tenção da- lágrimas a que os íomens obrigam, é uma
•ias causas de ataques do co
ração doenças d estomago e 
pressão alta. As mulheres con 
-eguem acalmar os seus ner
vos com as lágrimas, choraDdo, 
enquanto aos homens se ensi
na desde criança erradame-ite 
que «um homem não chora». 
Então vam os chorar!

< — o
Os presos da penitenciária 

de Easterk (U SA ) puzeratn fo
go nas suas camas, em sinal 
de protesto contra os maus 
programas de rádio que lhes 
são fornecidos.

T r a n s f e r i r e i  â  p r e v â  
C iclistica

Motivado pelo mau temp 
que imperou em idade, a grande prova Melistiea que estava uarcada para ontem i foi
idiada para uma outId lata. Como se sabe es ;a prova que era oi&a

nizada pelo Lages Mota Clube, estava despertai do o mais vivo intê T se em nossos meios k  clisticos, devido a 7,an de quantidade ae \,0r. redores inscritos.

l a r  e m  f e s t a
Acha-se em festas des le o dia iSt do corrente , lar do Sr. Renato Fer tandes e de sua digna «sposa d. Maria Edwiges •'ernandes, com o nasci- aento de um robusto ga- •oto ocorrido na Mater

nidade Teresa Ranns e que na pia batismal receberá o nome de Uena, to Luiz.Ao lar era festa envia- mos as nossas felicita- ções.

Senhor Nelson Varela Ubaldoo—o
Cêrca de 20% de todos os 

autos em Nova York, procu
ram um lugar para estacionar 
Com mais de 2 milhões de 
mandatos de multas, mais ou 
menos 6 mil por dia, o ano 
íassado foi o mais rendoso 

Deu uma renda de 800 milhões 
de cruzeiros à policia.

Aniversariou dia 19 o 3r. Nelson Varela Ubaldo, abastado pecuarista residente em Cerro Negro e um dos altos pro- ceres do Partido Traba-

lhista Brasileiro daquele distrito.Eaviamos ao Sr. Nel son Varela Ubaldo, os nossos votos de mu fas felicidades.

A Radio Nacional vai ser en 
tregue a seus empregados

Comemora-se amanhã, 23, o Dia Mundial do Escoteiro e o Dia consagrado a São Jorge.Nesta festiva data para todos os escoteiros do mundo, os mesmos se confraternizam reverenciando a figura do seu patrono Baden Po wel e do Sempre alerta para servir.Em nossa cidade, o Grupo Escoteiro de Lajes está festejando ativamente essa grande efe meride, quando estão participando todos os escoteiros acantonados em seu grupo.

A Rádio Nacional do Rio de Janeiro vai passar defi nitivamente para a propriedade de seus empregados, estando empenhada já agora no caso a palavra do presi- sidente da República, que garantiu ao presidente da Associação Brasileira de Radio Manuel Barcelos, fazer cum prir o decreto lei numero 9610, de agosto de 1946, ainda no governo do Marechal Eurico Gaspar Dutra.Com a decisão adotada pe lo presidente Kubitschek, a- tendendo á ponderações que lhe foram feitas pelos radialistas brasileiros, cessou por falta de objetiva a pressão continua que vinha sendo e- xercida sobre o Catete por parte de grupos políticos e economicos, preocupados em adquirir o valioso acervo da principal emissora do Dais.O compromisso de JK com os empregados da Radio Nacional foi solenemente assu

mido por intermédio de Manuel Barcelos, por oeasiSo da audiência especial a este concedida, quando o presidente da ABR fora convidar o chefe do governo para assistir à inauguração do Hospital do Radialista.

V

Cami nhão F N M  Omel hor
--------------  Dist. Rodo Veículos Ltda. —  Itaiai -

Representante em Lages
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