
Temos  o di rei to de
Falando a “O Globo” , 0 mi 

nistro da Guerra dèsmentiu 
a noticia de que se havia en
contrado recentemente com 
o sr. Luiz Carlos Prestes e 
examinado em comum com 

o chefe vermelho a situação 
geral do pais O marechal 
Teixeira Lott fez questão de 
frisar que há anos nem dire
ta e nem indiretamente por 
nenhuma maneira m intem 
contato com o sr. Prestes e 
lembrou que, como dissera a 
“0 Globo” em sua entrevista 
gobre a sucessão presiden
cial a ultima vez que se en 
contrara com o ex ‘‘Cavalei
ro da Esperança’ fôra casu
almente na embaixada da Ar
gentina por volta de 1942.

Nessa ocasião Prestes ain
da era .senador.

O incidente com o fun
do monetário

Entretanto o ponto mais 
importante da rapida conver
sa entre o Ministro da Guer
ra e o repórter foi relativo 
ao comportamento do Fundo 
Monetário Internacional e a 
atitude do governo brasileiro. 
Acentuou bem o marechal 
Lott que o gesto do presi- 
dente da República, suspen
dendo as negociações, era o 
que as circunstancias impun
ham”, refletindo a reação da 
dignidade nacional” .

E textualmente: “ O Fundo 
Monetário Internacional exi
gia do Brasil uma solução

. . », Mais respeito e consideração -
Apoia o Marechal Lott

rec l amar
X  r a g I T i --- r-m m m T m

a atitude do Presidente da Republica na questão do F. M. I.

in-
reito de 

respeito e

união entre o PTB e o PSD.
Seu nome obteria, natural- 

mente. o apoio de ambos os 
grandes partidos. Quando ao

Falência de Jayme Garcia 8c Cia. Ltda. Ind. 
e Comércio de Madeiras 

AVISO  DO SINDICO 
ART. 63 nr. 1

MANOEL LINO DE JESUS, Síndico da Falência de 
JAYME GARCIA & CIA. LTDA, Indústria e Comércio de 
Madeiras, nos têrmos do art. 63 nr. I da Lei, avisa a quem 
possa interessar que, diariamente, das 8 as 12 e das 14 as 
18 horas, se encontra à rua Cel. Córdova, Ed Carajá sa
las 13 e 14 nesta cidade, onde estarão á disposição 
credores os livros e papeis da firma falida 
os interessados serão atendidos.

LAJES, 12 de Junho de 1959 
MANOEL LINO DE JESUS

tratan^nL COmo “e « “ w »
S í C T r * 0
reclamar mais r e „^ llVJ

gaanismo“ ime7na°ioMfae8m,P movimento ™ando a eecollia
s a T t  ' “'»"traramía Z

parte o melhor espirito de 
até P(fJaÇâ0,-^e renuncia e 
vjrt h sacnflcio da própria 
vida de brasileiros, como vi
mos na Italia.
„ ÍL0Í- Pj  is a mais legitima,
J?ai8 j lgna e louvável a 

atitude do sr Presidente da 
Republica. Ainda agora ten 
ho a satisfação de ouvir do 
nosso ex-embaixador no Egi 
to as mais elogiosas referen
cias ao Batalhão de Suez, a 
conduta dos nossos oficiais 
e soldados que atuam no 0- 
riente, onde o comando das 
Nações Unidas nada delibera 
sem consultar a nossa gente 
sem ouvir a opinião do nos
so comando ali” .

Sucessão presidencial
Confirmou o

Ministro que ao surgir o 
nome do sr. Tancredo Neves 
para candidato da coligação 
PSD-PTB à sucessão o sr.
Ju8celino dera todo o apoio 
à ideia, entendo que havendo 
sido êle o Ministro da Justi
ça do sr. Getulio Vargas, 
num momento bem dificil da 
vida nacional e tendo atua-tG de cassação do man
do com tanta lealdade e e fi-ldato do deputado Janit
ciência, oferecia a vantagem Q d ,  autoria Hr 
de ser como um troco de, ae autoria ac

deputado Carvalho Sobr 
aho representaute da sec
ção PáP de São Paulo 
Em dezessete laudas da 
tilografadas àquele par- 
parlamentar sustentou a 
perfeita elegibilidade do 
sr. Janio Quadros, em
bora disputando o ultimo 
pleito de 3 de outubro no 
cargo de Chefe do Exe
cutivo do Estado bandei
rante.

le um candidato de união 
nacional o marechal Teixei
ra Lott afirmou que só tem 
motivos para desejai* e lou 
var a iniciativa, desde que

se consiga uma convergen 
cia de esforços, tendo em 
vista à solução dos grandes 
problemas do pais e a paci
ficação dos espíritos.

ORGAO INDEPENDENTE F NOTICIOSO

A n o  XDf D IR E T O R  - G E R E N T E  f R E D A T O R  - CH EFE  b 

J O S É  P . B A G G I O  í N E V I O  F E R N A N D E S  |
R edação  e O lic ln a  

R u  Marechal Dioiirj 294 Fone

LAGES, ,13 de Junho de 1959 N. 142

Na reunião da Comissão 
de lustiça da carnara 
dos Deputados, o depu
tado Barbosa Lima So 
brinho relatando o proje-

d08
e onde todos

Sindico

O  C i n e
Apresenta amanhã em

Tamoio
3 grandiosas sessões

n o t ic ia h io

O Cine Brasileiro e o 
seu maior triunfo

"MEUS AMORt-.S MO RIO" — Produção a -  
nemascope e Agfacolor

O Cine Marajoara vai apresentar, hoje, sabado, em 
“Avant-Premlere”, ás 22 horas, o filme mais belo e mais 
aplaudido de todos quantos até hoje foram apresentados 
nas telas nacionais e estrangeiras. Trata-se da exibição (íp 
grande, belo e luxuoso filme “Meus Amores no Rio” , uma 
produção baseada em argumento do consagrado escritor 
Pedro Bloch, direção do mexicano Chiristensen, e inter
pretação da Suzana Freyre, Jardel Filho, Catalano e Fábio 
Cardoso nos principais papeis. Recebida com verdadeiro 
entusiasmo pela imprensa do Rio, São Paulo e aplaudida 
calorosameute pelo publico, em Lages, por certo, irá ter 
também a sua consagração.

Eis o espetáculo de Cinema que o Marajoara, hoje e 
amanhã, domingo vai apresentar aos seus frequentadores.

João Dias hoje no Cine Tamoio
\

O famoso cantor brasilei-l adcasting nacional e mesmo 
ro João Dias, deverá reali- no estrangeiro, onde já teve 
zar uma audição hoje ás 20 oportunidade de se apresen- 
horas no Cine Tamoio, apre- tar . 
sentação que será patroci
nada pela Radio Diário da Portanto está de parabéns
Manhã de Lajes 

João Dias, que tornou-se 
um sucessor do saudoso Fran
cisco Alves, devido a origi
nalidade da suas vozes, go
za de grande cartaz no bro

_____K

o nosso publico, e principal- 
mente os amantes da musica 
popular brasileira, que terão 
a ocasião de ver e aplaudir 
este grande cartaz do radio 
brasileiro.

PSD sonda a UDN sobte 
cand.duta interpartidario

O Embaixador Amaral 
Peixoto visitou a dias o 
Deputado Magalhães Pin
to Presidente da UDN na
cional, a respeito da 
possibilidade de ser lan
çada a candidatura do 
Governador Carvalho Piu

to, num movimento' de 
união nacional, afira <te 
que a eieiçâo para Pre
sidente da iiepublica se 
processasse sem iuta, 
num momento de difi
culdades para o pais.

CAIU FERNANDO FERRARI
46 Deputados do PTB 

enviaram uma comuni
cação a Mesa da Câma
ra Federal, destituindo 
o Dmi t tdo Fernando

Partido, ei adiçando parà 
suostitui-lo ati posterior 
deliberação, o Deputid,* 
Osvaldo Lirai Filho d> 
PTB Pernimb íeino, a i*

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



13-6-59 C O R R E IO  LAGEANO
2cr. Pqçíuq

Coluna Feminina Henry Sargent re
gressa satisfeito

Lua está ajudando a 
corrigir m apa

D I S C R
Se você quer chamar a a- 

tenção dos outros, seja discre
ta ! . .  .

Parece paradoxal o conselho 
acima, mas assim é na reali
dade. Você chamará muito ma
is a atenção sôbre si mesma 
sendo discreta do que agindo 
espalhafatosamente.

Quem vê você andando na 
rua ou falrado discretainente. 
não mais a esquecerá. Você 
será tida como uma moca “di 
reita"’ —  e é isso que todos 
gostam

Espalhafatosament^ você tam
bém chamará a atenção, mas 
ficará na lembrança de todos 
como alguém a evitar. . . £ 
verdade!

A ostentação e o exibicionis
mo são sinônimos de mau gos
to. Passar despercebida, eis a 
regra fundamental da mulher 
refinada fora de sua casa.

A vida moderna impõe cons 
tantes saídas da mulher à rua, 
seja para trabalhar, seja para 
fazer compras E na rua nin 
guém está livre de desafor> S 
e malcriações do próximo ou 
mesmo ser molestada por indi
víduos acostumados a dirigir 
às mulheres gracejos importu
nos .

O que é a 'Elegancia
Uma mulher verdadeiramen 

te elegante não usa vestidos 
muito justos e decotados. Com 
Isso evita gracejos pesados ou 
paralisação do transito, cora 
assombios de admiração banal.

Vestidos de côr berrante, es
tampados “de cortinas" ou rou
pas estravagantes despertam a 
hilariedade geral. Joias falsas 
Ou flores absurdas, laços de fi
ta enormes ou trajes de baile, 
inadequados para a ocasião 
devem ser evitados.

Além disso evite sair de ca
sa com os cabelos soltos, as 
saias demadia de amplas, ma- 
quilagem tipo “bailarina de 
cam-can’’ ou com um cachor
rinho. . . Enfim ha uma porção 
de coisas que fazem parte da 
boa educação; falar baixo, não 
dar gargalhadas, torcendo-se 
toda como uma minhoca, não 
se pendurar no braço do com
panheiro, nem se “dismilingui- 
ar-’ com seus belos olhos. Na
da de braços trançados nas cin
turas nem a cabeça no ombro 
de rapaz. Em resumo discreção.

Caderninho. . .
—  E um bom fortificante?

E Ç Ã O
Pratique todas as manhã gi
nástica respiratória.

Seis copos diários de agua 
ajudam a manter a cutis clara 
e limpa, porém é aconselhável 
não tomá la durante as refei
ções, para não engordar

—  Para usar velhas lâminas 
de barba para desfazer co stu 
ras etc. cubra uma das extre
midades cortantes com uma ti
ra de esparadrapo.

—  Guarde limões frescos nas 
gavetas de suas roupas reno- 
vando-os constantemente Elas 
ficarão com um edor muito a - 
gradável.

— Se quiser aproveitar o 
pão conhecido basta umedecê- 
lo o depois colocá-lo no forno, 
por algum tempo.

Uma vez por mês lave as 
lâmpadas e globos do vidro. 
Enxugue os bem.
Tônico para os cabelos

Tanto faz você ter cabelos 
finos ju grossos, muito ou pou 
co, experimenta êste maravi 
lhoso tonico, pelo menos uma 
vez por semana duas gemas 
de ovos desmanhados em um 
copo com água. algumas gotas 
de perfume e de limão.

Lave a cabeça com um sa
bonete de boe qualidade, en
xugue e fricione o couro ca
beludo com aquele tonico. Ho
ras depois, ou no dia seguinte, 
torne a lavar a cabeça. Verá 
o resultado:

Imporfante comissão 
dada ao cel. Adil de 

Oliveira
RIO, — 0  presidente 

Juscelino Kubkschek uo 
meou, hoje, o coronel 
aviador João Adil de 
Oliveira, para as fun
ções de presidente da 
Comissão Permanente de 
Comunicações das for
ças armadas.

0  coronel João Adil 
de Oliveira tornou-se 
conhecido em todo o país 
quando, em 1954, presi
diu a chamada Comis
são do Galeão do inqué
rito militar sobre o as
sassinato do major Ru
bens Florentino Vaz, que 
culminou com o suicídio 
do presidente Getulio 
Vargas.

RIO — A propósito do 
telegrama que lhe enviou 
o governador Brizola, de
clarou o sr. Henry 
Sargent, diretor-presiden
te da American and Fo- 
reig Power: - “ Nada mais 
tenho a declarar sobre 
o telegrama do sr. Bri
zola, do que possa su
btrair da minha respos
ta, que foi publicada pe
los jornais. Parto aman
hã para os Estados Uni
dos e levo comigo a im
pressão mais forte que 
tive no Brasil, que foi a 
palavra do sr. Kubits- 
chek, que me assegurou 
um clima de completa 
tranquilidade e justiça 
para os nossos investi
mentos no Brasil” .

Especialistas do Corpo 
de Engenheiros do Exer
cito dos Estados Unidos 
aperfeiçoaram um siste
ma de cartografia que se 
vale da Lua como fator 
principal e permito loca
lizar qualquer ponto ter
restre com pequena mar
gem de erro — 1 ou 2 
metros.

Por meio do novo pro
cesso, pôde-se descobrir 
que algumas ilhas do Pa 
cífico figuram nos mapas 
atuais em pontos afasta
dos 2 ou 3 quilômetros 
de sua verdadeira loca
lização cartográfica.

Com o novo sistema, 
toma-se a hora precisa 
em que uma estréia pas
sa por trás da Lua; ob- 
serva-se o eclipse simul

tâneamente de dois pou. 
tos distantes. Anotando- 
se a diferença de temoo 
consegue-se urna medida 
precisa da distância (>n. 
tre as duas posições.

JK: nomeações 

e exonerações

RIO, — O presidente 
Juscelino Kubtschek as
sinou decréto, nomea> 
do 798 escriturários, a 
provados em concurso, 
para diversos municípios 
brasileiros.

Igual números de fun
cionários internos fói 
exonerado.

As máquinas de escrever Siemag possuem: 
v regulador de toque 
v régua de margmadores
*  ajuste de fita em 4 posições 
v  proteção de tipos 
v  apôio de papel
v  inserção regulável e automatica do papel
*  libertador de tipos 
v' mesa c papel 
v  estrutura blindada monobloco

<3o/?/7eçg C//T&

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS 

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

Porque dura mais! 
Porque custa menos' 
Porque rrabalha melhor!

V e n d a  d e  L o t e s  e m B r a s í l i a
Terrenos da Novacap dentro do Plano Piloto da nova capital 

Representante credenciado para este estado: V

Jairo Ramos RuI ^ es206N! rt t msosc 105
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Avi a
C O R R E IO  L A G E A ttfU

ç a o em Noticia
Aviação da At ''' ' ' " !>u’" sa espsoial para (Correio Lageano)
Aviaçao da Atualidade metro.

Na primeira metade do a 
no passado, segundo estatís
ticas recentemente divulga 
das pela “ International Air 
Transport Association" nada 
menos de 2.857 aviões, de 
todos os tipos e categorias 
estavam sendo operados por 
81 emprêsas de aviação co 
mercial em todo o mundo 
Desse total, de acordo com 
as mesmas informações, a 
maior percentagem fato que 
pela primeira vez se regis
tra na história da aviação* é 
integrada por aviões quadri- 
motores, que ultrapassam em 
150 o número de aparelhos 
bimotores em operação.

Das aerocaves mais utili 
zadas nos céus dos cinco 
continentes, ao que acrescen
tam os referidos dados, o “ D 
C 3“, com o expessivo mon 
tante de 694 aparelhos, leva 
a palma sôbre todos os de
mais tipos de qualquer cate
goria de transporte aéreo. 
Dentre os quadrimotores, os 
possantes “ Super Constella- 
tions’’, com 186 aeronaves em 
uso, estão em lugar de pre
ferencia entre as emprêsas 
internacionais em todo o 
mundo. Ao mesmo tempo, os 
velozes “ Convair’’ 340 e 440 
que juntamente com os ou
tros dois tipos são os aviões 
mais utilizados nos céus do 
Brasil, ocupam também posi
ção destacada na conjuntu
ra atual da aviação civil.

Pelo estudo ‘HIATA” . dos 
2.857 aviões em«trafego nos 
quatro cantos do mundo, 1.484 
são quadrimotores e 1 334 bi 
motores, sendo o restante 
constituído por outros tipos 
de aeronaves inclusive heli 
copteros.

Por outro lado, de confor
midade com dados oficiais, o 
Brasil ocupa previlegiada 
posição dentre as nações de 
maior tráfego comercial no 
mundo, detendo o 3o lugar 
no tocante ao volume de car
ga transportada e o 5o n' de 
movimento de passageiros. 
Em 1956, segundo essas in
formações, o Brasil assinalou 
a média de 9.099 toneladas- 
quilómetros, tendo no tocan 
te ao trafégo de passageiros, 
registrado o elevado índice 
de 19D.791 passageiros -quilô

O mais seguro Bimo
tor da atualidade
S “SuPer Convair” 340 e 

4 considerados pelos téc 
npos como os mais moder- 

® mais seguros bimoto- 
!la atualidade. Sua velo-

dade é de 400 quilômetros 
Por hora e possui capacidade 
para transportar até 52 pas
sageiros. No Brasil a maior 
trota desses possantes aviões 
pertence o REAL S.A. Trans
portes Aéreos.

Esse tipo de aparelho ba
teu. recentemente, o récorde 
de ve ocidade na rota Lon
dres Palma de Mallorca, oo- 
brindo o percurso em duas 
horas e trinta e cinco minu 
tos, Essa mesma distancia é 
feita em mais de três horas 
por outros aviões turbo-héli- 
ces que operam na referida 
linha.

Bilhões de dólares pa
ra aviões e foguetes

O orçamento federal dos 
Estados Unidos prevê, para o 
ano fiscal em curso, despe 
sas da ordem de 10 bilhões e 
200 milhões de dólares para 
a construção de aviões e te
leguiados.

O setor de aeronáutica dos 
Estados Unidos absorverá, 
com êsse total, aproximada 
mente 75% das despesas pre
vistas para todos os fins mi
litares do país, orçadas em 
13 bilhões e 75 i milhões de 
polares.

Quanto vale a segu
rança de Voo

Um dos setores de maior 
importância, da complicada 
eng-enagem de uma compa
nhia de aviação é indubita
velmente o da segurança de 
voo. Sem um serviço organi
zado dentro de bases preci
sas, funcionando matematica
mente em perfeita combina
ção com os dem tis setores, 
nenhuma empresa le nave
gação aérea poderá adquirir 
a confiança do público em 
seus serviços, para cuja ma 
nutenção são exigidas gran
des somas. Uma das organi
zações brasileiras que maio

res investimentos tem reali
zado e continua realizando 
para manter a segurança d *s 
seus aparelhos em nível ca 
da vez mais elevado, é sem 
dúvida, a "REAL-AEROVIAS 
NACIONAL que emprega, na
da menos de 48% de suas 
rendas provenientes da ven
da de passagens, na manu
tenção desse importante ser- 
vçio.

Não dê esmola con 
tribua para SLAN

Desapropriação de prédios 
para abrigir estudardes

RIO — O presidente da 
Kepúbica enviou mensa
gem ao Congresso Na
cional, acompanhada de 
projeto de lei, que auto
riza a abertura pelo Mi
nistério da Educação, do 
crédito especial de ?A  
milhões, 804 mil e 500 
cruzeiros para atender 
às despesas com a desa- 
propáação, pela União, 
de imóvel situada na 
praia do Flamengo, n -s 
ta capital, pertencente a 
Sociedade Germania e 
se destina a abrigar a

Campanha de As istência 
aos Estudanles orgão 
do mencionado Ministério.

as
suas

oriuL- com tradlfòo •••

Jdancc da Xavcura 
de<Jüruu>ÇeraÍA, <cfzí

• banco que crnhece todo o t r o t i l

u

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

C a m i n h ã o  FNM
4

Representante

Dist. Rodo Veiculos Ltda. —  Itajai 

em Lages

PLÁTANO l e n z i
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COLUNA AGRÍCOLA
Perda de dois milhões de ovinos no Rio Grande do Sul

Solicitadas urgentes providências ao Governo Federal para atenuar as consequências das enchentes — Necessária importação
de íenotiazina (vermífugo) — Sementes de trigo para os pequenos produtores

RIO - manteve demorada 
conferência com o Ministro 
Mário Meneghetti o Secretá 
rio 'da Agricultura do Rio 
Grande do Sul, Deputado Al
berto Hoffm tnn, que veio tra
tar, nesta Capital, de provi
dências para atenuar os e- 
feitos das enchentes que as
solaram a Região da írontei 
ra gaúcha, ospecialmente no

setor da ovicultuia.
O representante gaúcho 

trouxe exposições do Gover
nador Leonel Brizzola para 
o Ministro da Agricultura e o 
Presidente da República nas 
quais estão relatados os da
nos causados à economia 
riograndense, sendo prevista 
a mortandade de, aproxima
damente, dois milhões de o-

Construtora Imobiliária 
Catarinense S/A. 

COIM CA S/.A
Assembléia Gera! Ordinária 

Io Edital de Convocação
Convidam se os srs. acionistas da CONSTRUTOR \ IMO 

BILIARIA CATARINENSE S A. —  “Coimca S/A” —  para 
participarem d > reunião de assembléia gerai ordinária a reali 
zar-se, no próxima dia 14 de junha, d i ninga cam inicio às 
14 horas, na sede social sita a rua Ma echal Deodoro s/n., tí- 
dificio Irmãos Gamborgi, sala 7 na cidade de Lages, Estado de 
5. Catarina, para deliberarem tòbre a seguinte

Ordem do dia:
I — Eleição da diretoria d ■ sociedade para a gestão do 

exercício social de 1959 (10 cie junho de de 1959 a 10 junho 
1960)

II —  Eleição dos membros do Conselho fiscal para o 
mesmo periodo (10 junho 1959 a 10 junho/1963);

III —  Tomada, estudo e aorovação de contas da direto
ria em exercício, até 10 de junno de 1959 (contas balanço par
cial, demonstrações de contas dt lucros e perdas e outros);

IV —  Parecer do con^êiho fiscal sôbre as contai e ope
rações da sociedade, até 10 de junho de 1959;

V  —  Assuntos de intcrèsse geral

Lages^ 2 de junho de 1959

Celso Ramos — Dir. Pres, Newton Ramos —  Dir. Superint

vinos, num rebanho totál de 
12 milhões de cabeças. Os o 
vinos quê sobreviveram ás 
enchentes estão expostos á 
ve/minoso, cujo combate de
pende da íenotiazina (vermí 
fugo) e do sulfato de nicoti
na, o primeiro dos quais tem 
que ser importado para aten 
der ás grandes necessidades 
do momento.

O ministro Mário Meneghet- 
ti, que deseja seguir imedia
tamente para o Rio Grande 
do Sul, resolveu permanecer 
no Rio para acompanhar o 
Secretário da Agricultura 
gaúcha em sua audiência 
com o Presidente da Repú
blica e colaborar pessoal
mente na obtenção urgente 
dos recursos reclamados pe
lo seu Estado na dificil e 
mergència criada pelas en
chentes.

Ao Presidente da Repúbli 
ca será exibido um filme en
viado pelo governador gaú
cho sôore a extensão da ca 
lamidade.

Declarações do Secre
tario gaúcho

O Deputado Alberto Hoff

mann falando à reportagem 
declarou que o Rio Grande 
do Siil necessita urgente 
mente de 200 toneladas de 
fenotizina, sob pena de pre 
juizos incalculáveis para a 
economia riograndense. Sò- 
mente no setor da lã, os pre
juízos já previstos atingem a 
cêrca de 1 bilhão de cruzei
ros.

Acrescentou ainda que o 
seu Estado pleiteia também 
que o Banco do Brasil for
neça um crédito de 50 mi
lhões ao Banco do Rio Gran
de do Sul a fim de que êste 
possa efetuar o pagamento 
do trigo semente a ser ad 
quirido pela Secretaria da

Agricultura
A aludida importância po

de ser fornecida pela COTHIN 
dentro da verba ’de 20o nu. 
lhões destinada à compra de 
semente de trigo.

Ao finalizar suas declara
ções. o Deputado Hoffmaün 
manifestou sua confiança ou 
ação pronta e eficaz do Go 
vêrno Federal, através do 
Ministro Meneghetti, que tan 
to interêsse tem demonstrado 
sempre pela solução dos pro
blemas rurais do País, moi- 
mente quanllo calamidades 
afligem os produtores, cojao 
aconteceu durante a sèca <fo 
Nordeste e agora ocorre com 
as enchentes do Sul.

Associação Profissional dos 
Contabilistas de Lajes

CONVOCACÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Convocação
São convocados iodos os contabilistas associados da Asso

ciação Profissional dos Contabilistas de Lajes e em pleno g>u 
de seus direitos a reunir m-se em Assembléia geral e.vtraor 
dinária que realizar se-à no dia 11 (quatorre) de junho do 
corrente, as 10 (dez) horas na séde social da Associação Co 
mercial de Lajes sita a Ruo Presidente Nereu Ramos (EJificb 
Ribas) a fim de atenderem a seguinte

ORDEM DO D IA

Eleição dos membros efetivos e suplentes da diretoria e 
Conselho Fiscal para o biênio de 1.959/1.960.

Lajes, 6 de junho de 1 959.

Roland Hans Kumm — Presidente

UMA 8BRA- PARA GRANDES CARGAS !
O NOVO
LP-331
ch as s is  pe sado  para :  

CA M IN H Ã O  

C A V A LO -M E C Â N IC O  
BA SCU LA N TE

1 ^ 2 1 5  S S  Œ T E
165 HP A 2.000 R.P.M.

Procure-nos para obter tòdas as especificações e
aproveitamento dêste notável caminhão. 65 POra °  mÓXlmo

CONCESSICNÁr.lO AUTORIZADO:

R ub Manoel T. de Castro, 156 
- End. Teleg. Vargas

Fone 253 Caixa Posts 
Lajes —  S. Catarina
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Compre  qua l i dade
A  PREÇO JUSTO. . ,

T! Estas 
marcas

^comprando
| boa roupa ponto por ponto
j o rM M fR  tem tudo que V. deseja: Belos padrões, talhe mo

A roupa RENNER DURa BIL1DADE RENNER.

!nHa Hp variado sortimento de camisas sports, calças sports, calça*
Casa RENNER Disp»e, amda, de vanaao do6 chapéus

,'j r-i. ; f  5 )' t r t  1 • j . j  í  ^ • 9 s.............

este o cavalheiro dos pés à cabeça com o máximo de qualidade e distinção!

ALTA Q U A LtD A D E  
E D IS T IN Ç Ã O

RO'JP*

QUALIDADE E DISTINÇÃO

RENNER

CORREIO LAGEANO-----------------  L.S

Agasrdem no dia 12 de j u,h0:

Q  p  stadio Municipal da Ponte Grande

Uuzeiro clocal) x Palestra Italia

Tabela do Estadual-l.a zona

Página 5a

(CU RITIBA)

Data
14/6

21/6

28/6

5/7

12/7

1*° Turno
Vasco da Gama
Independente
Comercial

Caçadorense
Juventus
Internacional

Vasco da Gama 
Lome rei a 1 
Internacional

Independente 
Juventus 
Vasco da Gama

Comercial
Independente
Caçadorense

x Juventus 
x Caçadorense 
x Internacional

x Comercial 
x Independente 
x Vasco da Gama

x Caçadorense 
x Independente 
x Lajes

x Internacional 
x Caçadorense 
x Comercial

x Juventus 
x Vasco da Gama 
x Internacional

Retumo
19/7

26/7

2/8

9/8

16/8

Juventus
Caçadorense
Internacional

x Vasco da Gama 
x Independente 
x Comercial

Comercial x  Caçadorense
Independente x Juventus 
Vasco da Gama x Internacional

Caçadorense 
Independente 
Juventus

Internacional 
Caçadorense 
Comercial

Juventus x  Comercial
Vasco da Gama x Independente 
Internacional x Caçadorense

x Vasco da Gama 
x Comercial 
x  Internacional

x Inlependente 
x Juventus 
x Vasco da Gama

local
Caçador

Curitibanos
Joaçaba

Caçador
Tangará

Lajes

Caçador
Joaçaba

Lajes

Curitibanos
Tangará
Caçador

Joaçaba
Curitibanos

Caçador

Tangará
Caçador

Lajes
Joaçaba

Curitibanos
Caçador

Caçador
Curitibanos

Tangará

Lajes
Caçador
Joaçaba

Tangará
Caçador

Lajes

O Internacional cam
peão invicto de 1959, fa
rá amanhã a sua estreia 
oficiai no certame esta
dual, enfrentando nalon- 
ginqua cidade de .Joaça
ba, a forte representação 
da Comercial, num com
promisso bastante dificil 
do onze de Gilberto P i
res.

O Internacional está 
otimamente preparado pa 
ra esse confronto, e es
peramos que o mesmo 
realize uma grande atua
ção, afim de alcançar os 
dois primeiros pontos na 
tabua de classificação.

Por sua vez o quadro de 
Joaçaba, encontra-se nu
ma fase propicia, haía 
visto que é bi campeão 
de sua cidade.

O quadro do Interna
cional para este dificil 
embate é o meMQo dos 
últimos jogos, ou seja: 
Chimbica, Pedrinho e 
Boanerges; Eustalio, Gico 
e Lino; Plinio, Hamilton 
Tulio, Negrinho e Mele- 
gari.

A delegação colorada 
deixou hoje nossa cida
de em condução espe
cial.

0  Independente receberá a vi
sita do Caçadorense

O Independente A. C. 
de Curitibanos, vice cam
peão da Liga Serrana de 
Desportos, receberá a 
visita em seus dominios 
do Caçadorense de Ca
çador, num compromis

so que se avisinha dos 
mais sensacionais. Em 
seus dominios o clube a- 
zui amarelo, sempre se 
constitui de uma garra, 
e dificilmente sai derro
tado da cancha.

Vasco da Gama x Juventus em Caçador

Na cidade de Caçador, 
o Vasco da Gama local 
receberá a visita do Ju-

ventus de Tangará, tal
vez no choque mais fra
co da rodada.
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ja s  IP- i . Srta. Marilene Vargas
bxemplo que deve ser que assinalamos ontem^a ma Mercantil Delia Roe-

=  imitado =
JOSÉ LUIZ ANDRADE

O servilismo despudorado, 
abjeto e utilitarista, daqueles 
que se dizem responsáveis e 
conspícuos, atingiu seu paro
xismo, ao consumar se o ato 
patriótico e esclarecido do 
governador Leonel Brizzola, 
encampando a Companhia de 
Energia Elétrica Riogranden- 
se

Essa atitude acertada e di
gna fêz os “ respeitáveis" va
rões assalariados do capita
lismo estrangeiro sairem a 
campo em defesa do “Hol
ding", que acaba de ser na
cionalizado.

A imprensa sadia (sadia 
porque se nutre bem nas bur
ras dos Trusts) de parceria 
com uma minoria venal das 
classes produtoras vieram a 
público, dar sua demonstra
ção inequívoca de desagrado 
pela medida que tomou o i 
lustre governador gaúcho.

“ O GLOBO", formando a 
vanguarda dessa malta, em 
seu editorial de 21 de maio, 
entre outras preciosidades, 
publicas dentro ao estilo in
confundível do acadêmico 
João Neves da Fontoura o

seguinte primor literário: “ O 
que houve não foi encampa 
ção, mas confisco, mas esbu
lho, para não empregarmos 
termos mais violentos mas 
igualmente justos” .

É pena que tamanha inte 
ligência e tão grande cultu
ra estejam, frontalmente, di 
rigidas contra os interêsses 
do Brasil

O vice-presidente da Asso
ciação Comercial no Rio de 
Janeiro sem possuir o porte 
intelectual do eminente Dr. 
João Neves, mas igualmente 
incisivo e não menos vibran
te verbera o ato do senhor 
Brizzola em declarações à 
reportagem do referido jornal. 
As suas palavras, no entanto 
evidenciam não só falta de 
senso do ridículo, como tam
bém uma insensatez que cau 
sa a mais profunda comise 
ração, senão vejamos: “ O a- 
to do sr. Brizzola se revestiu 
de aspecto de guerra em que 
foi empregada a tática de 
surpresa no ataque, adrede 
preparado em segrêdo. Uma 
espécie de Pearl Harbour 
quixotesca” .

CORREIO LA6EAN0
142Ano XIX J Lages, 13 de Junho de 1959 j

Suspenso oficialmenle 
as negociações com 

o F. M I.
Em reunião realizada no 

Palacio das Laranjeiras en
tre o Presidente Juscelino 
Kubstcheck, o Ministro in
terino da Fazenda o Diretorda 
Carteira de Cambio do 
do Banco do Brasil e o 

Presidente do Instituto Bra
sileiro do Café, ficou assen
tada a suspensão das nego
ciações com o Fundo Mone
tário Internacional, a quem 
otgoverno brasileiro objetiva 
va um novo empréstimo de 
300 milhões de dólares, para 
atender ao déficit de paga
mento da balança de comer 
cio exterior brasileiro. O I- 
tamarati não vem interferindo 
diretamente nas conversa 
ções do governo brasileiro 
com o Fundo Monetário In

ternacional para o emprésti
mo de 3i)0 milhões de dóla
res pois o Brasil está repre
sentado pelo Ministério da 
Fazenda e pelo Banco do 
Brasil.

De um modo geral, no en 
tanto os círculos diplomáti
cos receberam bem a decisão 
do Presidente Juscelino Ku
bstcheck de suspender as 
negociações em face da re
cusa do Fundo Monetário ln 
ternacional a atender o pe
dido brasileiro, negando-se 
porem a comentar as condi
ções impostas por aquele or
ganismo internacional, por 
julgarem-na mais uma ques
tão política afeta o proprio 
Presidente Juscelino e o 
Congresso.

Diz ainda mais — “ Não po- 
] demos, portanto, pactuar com 
a imoralidade de um atenta
do como o que foi perpetra 
do no Rio G. do Sul, mesmo 
que seja revestido de forças 
aparentemente legais pois, 
nenhuma lei escrita pode so
brepor se ao Código de Hon
ra (deve se esclarecer que o 
entrevistado vendeu o dêle 
à BOND AND SHARE) sob o 
qual tem moldado o caráter 
e a história do povo brasi
leiro.

Acreditamos que em outro 
país, que não o Brasil, êste 
sabujo ou seria prêso ou ex
pulso do convívio de seus 
con8idadões, pela vileza e 
felonia de suas palavras.

Acontece, entretanto, que 
a opinião pública, está de
masiadamente esclarecida a 
respeito dêsses vende-pátrias.

O povo conhece os perfei
tamente, assim como as suas 
intenções, os motivos e os 
interesses inconfessáveis, por 
que são movidos.

O governador Leonel Bri
zzola em palestra na sede 
da União Nacional dos Estu
dantes. expos de maneira ó- 
bvia simples c convincente 
todo o processo relativo à 
encampação da CEERG. Ten
do afirmado, nessa oportuni-

r j  t u i i i  &  * '  vV/l t a i u c  I||».
que assinalamos ontem a ma Mercantil Delia Rot. passagem de mais um ca ftroerin<r S/A. aniversario natalício na Enviamos á Srta. Ma- 
Srta. Marilene Vargas, rijene Vargas os nossos
dileta filha do distinto 
casal Sr. e Sra. Mario 
Vargas, da alta socieda
de local e um dos dire-

votos de inúmeras feli
cidades, extensivos aos 
seus dignos progenitores.

Francisco Carlos so’ em julho
O grande cantor bra

sileiro Francisco Carlos, 
que hoje faria uma a- 
presentação em nossa 
cidade, por motivo de 
força maior transferiu a 
sua visita para o proxi

mo dia 4 de Julho, isto 
foi o que conseguimos 
apurar junto a Radio Di
ário d i  Manhã de Lajes, 
emissora p itrocinadora 
da temporada de Fran
cisco Carlos em Lajas.

Dona ;Arcidilha Silva de Oliveira
Aniversariou no dia 

12 a Senhora Dona Ar-

dade, que êsse processo pro
vinha de governos anteriores 
e. que a êle coube a honra 
de consumá lo. A encampa
ção da CEERG foi aplaudida 
por todos os gaúchos inde 
pendentemente de posição 
politico-partidária.

Vemos, por conseguinte, 
que o ato do senhor Brizzo
la constitui ponto pacífico 
não só entre 06 gaúchos, 
miS entre todos os brasileiros, 
como não poderia deixar de 
ser.

cidilha Silva, digna espo
sa do Senhor Arlindo Sil
va Santana, funcionarip 
d^*ste Bi Semanario.

A distinta auiversarian- 
te as nossas muitíssimas 
felicitações.

Coopere com a As
sociação Catarinen
se de Cultura

1 w  A P R O V E I T E M !
á j

| Correrá no próximo d:a 24 (Festa de 
São João), pela Loteria Federal

a rila io  carro F O R D ica
Em beneficio da Sociedade Lajeana de Assistência aos

Necessitados

Aproveitem a adquirir os últimos bilhetes, enquanto étem 
po, para evitar atropelos de ultima hora

V. S. comprando um bilhete poderá tornar-se proprietário do 
mais luxuoso automovel dos últimos tempos, e ainda estará contri
buindo com sua parcela para abrigar os menos favorecidos pela 
sorte dando com este gesto sua contribuição para a SLAN.

Adquira ainda hoje seu bilhete e participe deste sensacional 
sorteio com o MAIOR PAEMIO ja visto

O maior e mais belo filme brasileiro de todos os tempos ! Cinemascope e Tecnicolor!

M e u s  A m o r e s  n o R í o
Argumento de Pedro Bloch. Interpretação de Suzana Freyre, Jardel Filho. Fabio Cardoso e Catalano. Direção 

ae Christensen. O, Mais consagrador sucesso nos cinemas do Rio, S- Paulo e Porto Alegrei

Sabado: em “A V A N T —  PREMIERE” — às 22 Horas — e Domingo, ás 4, 7 e 9 15 hora«
N O C I N E M A R A J O A R A  ’
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