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Candidatura Teixeira Lott 
definida até o fim do mês

Acreditam as forças po
líticas majoritárias que a- 
té o fim do mês fique 
definida a candidatura 
do marechal Teixeira 
Lott à Presidência da 
República. Náo admitin
do dúvidas face ao im
pulso que o nome do mi-

|ni8tro da Guerra reen
controu, sobretudo nas 
áreas do PSD sustentam 
dirigentes situacionistas 
que os contatos dessa 
semana e a chegada do 
embaixador Amaral Pei
xoto no dia 20 fixarão 
em carater definitivo o

O Dr. Jorge Barroso Filho é o 
novo Presidente do Clube 14

Nas eleições efetuadas 
no domiugo ultimo no 
Clube 14 de Junho, foi 
eleito Preaidente daque
la simpatica sociedade, 
o Dr. Jorge Barroso Fi
lho, acatado advogado do 
foro local e pessoa de 
grande destaque na so
ciedade lajeana.

Para os demais postos 
foram eleitos: Vice Pre
sidente: Dr, Renato Va
lente; lo  Secretario: Re
mi Goulart; 2o Secreta
rio; Ataliba Costa ;lo  Te-

soureiro: Wilson Duarte: 
2o Tesoureiro: Aguelo 
Neves Arruda; Orador: 
Dr. Antonio Edu Vieira; 
Bibliotecário: Gui Porto 
Lucena. Conselho Fiscal: 
Nelson Vieira do Amaral 
Armando Ramos, Dr. Al
berto Santos, Platano 
Lenzi, Dr. Galeno Morei
ra Cesar, e Olavo Estrela.

Desejamos a Dovel di
retoria do Clube i4 de 
Junho, os nossos melho
res votos de uma feliz 
gestão.

EM FLORIANOPOLIS
QUERENCIA PAUSE HOTEL
100 Apartamentos com Banho

Finíssimo Restaurante Internacional
Diárias para solteiro desde Crí 290,00 
Diárias para casal desde Cr$ 500,00

assunto,
Também nos partidos 

de oposição se dissipou 
qualquer possível dúvida 
no tocante ao candidato 
governista, acreditando 
os udenistas que o PSD 
venceu o período de in
decisão.
Movimentação Lottista

Entendendo que o pro
blema vinha sofrendo 
procastinação prejudicial 
aos interêsse8 partidári
os, e partindo da premis
sa das vantagens dá ̂ can
didatura do marechal Tei
xeira Lott, elementosldos 
diversos grêmios situa
cionistas deliberaram 
provocar o assunto den
tro de seus respectivos 
partidos.

Assim, o nome do mi
nistro da Guerra deverá 
ainda no decorrer dêste 
mês, ser levado á dire
ção do PR, PSD, PTB e 
PSP. Tão logo haja a 
definição será, então o- 
ficializada a candidatura 
Lott
Professor João Ma

ria Alselmo
Aniversaria no dia de 

hoje, o Professor João 
Maria Anselmo, Diretor 
da Academia Catarinense 
de Acordeon e pessoa 
largamente conhecida em 
nossos meios artísticos.

Nossas felicitações

Lions Clube de Lages-j an- 
tar íestivo

EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES
Dia 9 as 20 horas reaiizou-se no Salão do 

Restaurante NAPOLI'’, local das Reuniões do Li
ons Clube, um Jantar Festivo em Homenagem ao 
dia das Mães.

Aquela hora, com a presença de numerosos 
associados e suas Exmas Domadoras e convida
dos, foi pelo Cl. Presidente, aberta a seção com 
a invocação ao nome de Deus e cantado pelos 
presentes a la. Estrofe do Hino a Bandeira.

O desenvolvimento do programa deste jantar 
Festivo esteve a cargo do Cl. Jader Marques, mes
tre de Cerimonia. Sendo a apresentação dos nos
sos convidados feita pelo Cl. Sadi Rodrigues.

Declamaram neste Jantar Festivo em home
nagem as mães, as srtas, Dilma Schmidt, Zulma 
rlodolpho e Carminha Souto Maior, as qnais 
foram muito aplaudidas pelos presentes.

Foram entregues os Cartões de identidades e 
diplomas aos Companheiros que ainda não pos- 
suiam.

ingresso de novos CC. LL. ingressaram no 
nosso quadro social os seguintes companheiros, 
Pedro Paulo Lisboa - Bruno Laursen e Liborio 
Schamedecke e suas domadoras, recebendo seus- 
distintivos.

Em Destaque: — A pedido do nosso CL Ibraim 
Simão, a sra. Waltrudes Marques, cantou “A Ca
sinha Pequenina’* obtendo dos presentes uma ca
lorosa Salva de Palmas.

O nosso diretor animador CL iJoaquim Pinto 
de Arruda, fêz uma agradavel palestra sobre os 
450.000 Guaranis e as belas Muchachas do {Para
guay .

A reunião Jantar Festivo em Homenagem ao 
dia das Mães, decorreu num ambiente de compa
nheirismo e camaradagem, sendo as 22 horas en
cerrado com uma salva de Palmas ao Pavilhão 
Naeional.

Dutra não dese a ser candidato
Falando a imprensa cario

ca. o Marechal Eurico Gas
par Dutra, afirmou que nâo

deseja e nem será candidato 
a Presidência da Republica 
nas próximas eleições 
presidenciais.

Esta afirmativa do Marechal 
Dutra, foi para desmentir as 
versos de que o Deputado 
Anizio Rocha, de Goiaz ba 
via proposto numa reunião 
na ultima sexta-feira, o seu 
nome para candidatar-se a 
Presidência da Republica.

Ministério do Trabalho, Industria e Comércio
10. Posto de Fiscalização

Para ciência aos interessados, comunico que 
até a data de 4 de junho próximo, estarei ausen
te desta cidade, em virtude de licença para tra
tamento de saude.

Lajes, 5 de Maio de 1959 
Ary Neves Gonçalves 
Fiscal do Trabalho

O  Clube 14 de Junho.

I S T V AN
tem o grande orgulho de oferecer aos seus distintos associados no pró
ximo dia 23 do corrente (Sabado), a soirée de apresentação de.

W E 1S H A U S
Com sua Orquestra Vienense, a Lady Crooner Rosaline Hine e a Estrela Monica Reynal
E ainda Extraordinário Schow com:

Weishaus (Concerto de Violino), Rosaline Hine (Canções Internacionais); Rei (Bailarinos de Tango), Olga y  
em patin), “Los Umbert (Excêntricos musicais) e Monica Reynal (Voz de Tango'.
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do mais c!y ’
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rubiáoea liasa

também os esforços coroados 
cie êxito p ira que o artigo' 
seja vepdilo na üs barato em 
todo' o território nacioaaj, 
olé Q de ser a t qualidade y- 
jD or ne a de alta classifica-

Pçiidi 3 doaiimcanos fa- 
zen sducaçã a chegar 

aos tódi 3sM t|4i .} a  *»«» 11 • ■■ 8 . iB •* ■■ • ■ H» -
C oticeiçc la  A raguaia sera o  ponto de pai- 
t ia  do p gram a da crifabeíisação de can- 

^ tenas de aborigènes
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Rio, (Agi, I. \ Nacional) -d.íJloag-pUiys.f do. S1REMA 
Um sistema , í agora não u-
tilizado pa- iucar os nos 
aos indígeo is sèrá pôsto em 
prática brevemente pelos mis
sionários do moicanos que es
tão rèalizapdo obra de cate
quese em d persas regiões 
dos Estados i * Pará e Gpiás 
informou a reportagem o che
fe do Seto* de-Relações-Pú- 
b.licas da Campanha Ja Elu 
cação de Aa ySescentes' e . A- 
dultos. O traoalhô que êstes 
padres pretendem pôé em (a 
ção o mais brevé possível é 
o de educação pelo rádio, a- 
través .doa.m^tmdos preconi
zados pelo prof. João Ribas 
da Costa, d etor do Serviço 
Radioeducativ» Nadional SI
RENA. do Departamento Na 
cional de E meação Os en
tendimentos. preliminares já 

.foram efetuadas e a. parte/l- 
rial está em andamento, de 
maneira a que possam os in
dígenas ali residentes vales
se dos ensinamentos minis
trados .pelos J conhecidos

bede do Trabalho, ■ .r . m m
Para sede-doa trabalhos de 

educação peloi.rádio os do- 
minicaaos escolheram a?pró
pria sede de suas atfvitfadés, 
que é  a cidade de Conceição 
do Paraguaia, entre os Esta
dos do-Pará-e de”  Goiás. A' 
solicitação de um çanal i de 
frequêociá'paradas ’transínis“ 
sões radioeducativa3 já ! foi 
feita, à Comissão Técnica de 
Rádio para a instalação de 
umá emissora, por mas tam
bém eatequisar blpasiléiros 
que vivem naquela règião, 
todos sob seus cuidados, a- 
pbstóltcòs. O ‘progradia do Si- 
RENA com seu sentido emi
nentemente prático já com e
ça a atingir todo o ^ o s so  in 
terior, conseguindo resulta
dos muito bons para o míni
ma período de ação, dado 
que séu funcionamento ain
da não chegou à casa de um 
ano .

.o.
,çíIo, Causava espécie não 
sçrmos grandes consumido
res dq café,1 na proporção 
de possa prqdwção 
u Procurarpoy pité aqui. atpa- 
ves de louvável propaganda, 
colocar nos^o 'produto no 
mercado exterior, mas sem

teressados de além mar sã* 
bam que os estoques escao 
onn.iA f.,imh6m pastos fora-ue

res, promovendo outras nei
________ _______ _____ ______ gociações menos expecula-
embíirgo cs-f(> trabalha exter- tivas, que ate-aqui tem ser 
no, ainda cootirjuamos con
forme acusam as estatisticâs. 
modestos consumidores erii 
comparação com o qüatitó

consumo forcado! O Presiden
te do lGC, dapdò ‘prossegui- 

sendo’ também gastos fora dc mento a sua ca npanha pdra 
seu controle é evidente que; o aumento do cônsumo inter. 
spU coberturas dé coiriprasf no. acaba de promover for. 
por antecipação serão m aiV  necimento direto do bom ca-

vido para estimularem bai
xas injustificadas. Quand) . —
phegá a época1 do suprimen^ viagehi ao Rio Grande do 

Jr-u.,* n fnrnece-TShl, lançou em Io de maio________ ^ _ to e que o mercado Ibrbecé-
produzirp >s Além disso, há o dor hão egtá bastante supri- 
lado obscuro lo assunto, poi1 do, não sóménte a procura 
que quase que.p café gasto se acentua como a tenden- 
internamente, com raríssima cia alta não se faz legada, 
exceção 3 n.i quantidade
quando não aproveitadq atlê Acontece com o café co- 
restolho, impróprio para ser iho'nâo deixa de acontecer 
i igerida'corno o "condenam com qualquer outro artigo de

fé 1 às móágénh' e ' aos torra - 
d'ores dë Flórrariópolis coa- 
seguindo q mesmo sucesso 
que em ôàtfqs 'pohtbs dapaís
Aproveitando também sua

a campanha em .Porto Alegre 
data escolhida para homena
gear o trabalhador gaúcho, 
vendendo lhe1 café de boa 
qualidade a baixo custo bem 
como a entrega do café às 
populações attii£idas peia8 
enchentes. w v‘

O que é a vida
os técnicos. Não há ótísco 
de ser êsse tipo de merca 
doriá perdido ou jògaóo fo j- 
ra, quando pode ser: U6a,do , 
na extração de' substâncias ,
essenciais a outros fins in- a . vid a  é um a chaiTUA de t r a b a lh a  Joaquin

& <  • .  .  , . f c  ^  
mais e m0lhor caTé; por v id a  6 ^uni cam illh o  bPGV6 QO lGitO & ,S6pultura.

.M. , • , L au riado  Rabelo
!A vida é nma coisa mínima. Lúcio rde. MeudoDça

ço ao alcance dé todos, vai, 
dentro em breve corriger çoçi

: A vid; é , umas-;ndá_de curvas és trejtásAuiz Carlos 
gem dimínàlodo a estòcagem A. vidá g uma caução doloiida. Luiz;Murat
è equilibrando à pròdií^o, A vida-é um caudal qúe para um antro corre; Ma 
brasileira. ", ranhão Sobrinho
- -A questão do preço, tem A vida è mingem de momento. Martins Fontes 
uma grande influência e e A vida é um t ilusão. MeQOtti/Del PicéKia

psicológica dig- a  vida é iiin exílio RLortal dè um estránho país. 
na de apreciaçao. Entende-se j j. , . t  ,TÇ-N ) ’  Miiain T eãn
que a política do café, nêsse . , 1 . ,  0 ^eao- Lr vida e a paz interrompida. Nestor Victor

A vida é um degrau para a morte, uctaviano Au- 
r* ' gusto
A. vida é um pêndulo oscilante. Pereira da Silva 
A vida é dor mgrata. Raimundo Corrêa '
A vida é o luzir'de súbito relâmpago. Rui Barbosa

ponto estende a sua absolu
ta defesa por parte do órgão 
coatrqlador, Os estudos dos 
fenòmeqos e a apüoação. de 
medidas adequadas, quer eX- 
terna quer internamente a- 
brem caminho para melhores
dias, pois desde que os in- A  vida é flor na corrente. João de Deus.

e > 1

)j|$l
»  w M  R CARGAS!

o  ^ o v o
IP -3 3 1
chassis pesado para:
CA.VUMKÃO 
CAVALA -M E C Â N IC O  
e a Sx. u l ã : : te

16S H P  A  2 .0 G 0  R .P . , .\
Procure-no, pato obter lòdps os especificoções .  de,olhes poro o max.rr.o 
aproveitamento deste notável caminhão. H a °

CCNCESSiCNÁfítO AUTOR,ZACO:

I

/  r  \ r-

Ru!  Manoel Thiago de Castro, 156 - Fone 253 Caixa Pos 
tal, 27 - End. Teleg. Vargas -  Lajes — S. Catarina
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novo ^  ^ ustria exi§ e maiores quantidades de borracha
ntios de sengueiros pelo govêrno - Convênio a ser assinado entre o Ministério da Agricultura

e o Govêrno da Bahia para fomentar a produção
Rio, (Agência Nacio

nal) Mais um convê
nio para a execução de 
planos de plantio de se
ringueiros, de maueira 
racional e com um mí
nimo de desperdício, vai 
ser assinado, ainda ês- 
te ano, entre o ministé
rio da Agricultura e o 
Govêrno da Bahia. Con
vênios semelhantes já 
foram firmados com os 
Estados de São Paulo e 
do Amazonas e já estão 
funcionando plenamente.

Esses acordos, ideali
zados pelo diretor geral 
do D.in.P.V. e pelo dire
tor brasileiro do Escri
tório Técnico de Agri
cultura, se propõem° a 
suprir as dificuldades e.i- 
contradas para o siste
ma de financiamento su-

ra Aumeuto da Produ 
Ção, aplicaudo-se ao ca
so da borracha, o siste 
aia ja adotado para ou 
tras culturas.

Estas informações fo 
ram dadas pelo Sr. Os 
valdo Bastos de Mem 
zes, secretário do Grui 
de Estudos da Borrach 
Natural diretamente st 
bordinadoao Gabinete, d 
ministro da Agricultu

Os novos convêni» 
reunem todas as entio 
des federais e estaduai 
ligadas diretaraente a 
problema de produção i 
oorracha num program 
único que é executai, 
por setores. A uniformi 
zação de operações 
vita duplicidade de ga 
tos, além de baratear 
custo da administraçã

ando os órgãos da cú
pula da programação es
pecíficamente local.

Informou também o 
Sr. Osvaldo Bastos de 
Menezes que o Governo 
Federal já instalou, atra- 
vézde sua Inspetoria fíe-

c la, antecipando se ao 
convênio, um campo 
de multiplicação p a r a  
45 mil mudas de serin
gueiras por ano, em Itu- 
verá. Com as 100 mil 
mudas distribuídas pela 
Estação Experimental de

rão ter um bom início. 
Em funç io dos meios de 
que venha a dispor o 
convênio, creio que no
vos campos de mulíipli- 
cação poderão ser aber
tos em Porto Seguro, U- 
na, Uraçaca, Camumu e

gional de Fomento Agri- Una, os trabalhos pode- Valença.

|[c5^y=l1í Dfr-11, PftJj dÔ0 !! Pfrs |fpfrs |lpfrj | | pQq |[d ô ]| D̂ a|[ pfoa [ pço], pÇq ||pÇo |

gerido pela Reunião de dispensando a criaçã 
Estudos da Borracha p i-!d e  órgãos novos e alivi

Rio, — O sr Amaral Pei
xoto comunicou aos seus 
correligionários j que estará 
de volta ao Pais, em carater 
definitivo, no próximo dia 20, 
pelo avião de carreira da 
VARIG.

Promete o sr. Amaral Pei

xoto que desta feita não^mais 
pensará em contiuuar na Em
baixada do Brasil em Was
hington e que vai reassumir 
imediatamente |a presidência 
do PSD e liderar ,o “ partido 
nos entendimentos para a 
sucessão presidencial.

Juízo de Direito da Comar
ca de Bom Retiro
Edital de Praça

ü Doutor Vilson Vidal Ao 
tunes, Juiz le Direito da Co
marca de Bom Retiro;
Faz saber aos que o presen- 

e edital virem, dêle conheci
mento tiverem, ou inter -ssir 
lossa, que no dia l.° de jun- 
l»  do corrente ano, à< 15 0 ' 
io ras. no Edifício do “ Rprum , 
\ Avenida 24 de Outubro, o 
jflcial de justiça levará a 
júblico pregão de veada e 
irre natação a quem m.tis 
ler e maior laace oferecer 
icima do preço da avaliação 
le Cr$ 70.000,00, o bem imó- 
/el hipotecado a Felix Adal- 
jerto Kuhl, por Germano Ni- 
snkõtter, objeto da ação exe
cutiva hipotecária em curso 
aêste Juizo, iob autos n.o 
1.570, constand ) de um *errf* 
ao ou lote urbano, sito à A- 
/enida 24 de outubro, desta 
cidade, e mede 785 mts 2, 
uonfrontando ao norte com a 
mesma Avenida, onde faz 
Erente, ao sul com o prolon
gamento da rua 14 de janeiro, 
ao leste com Nerí Gsrcia, do 
lado oeste com João Pedro

de Souz^, qu« tem o valor 
de Or$ 30.000,00, e uma casa 
de madeira, com frente de ti
jolos, coberta de telhas, edifi 
cada no mesmo terreno e faz 
frente pa-a a Avenida 24 dr 
de outubro, que tem o valer 
de Cr$ 40.000.00, imóvel êste 
transcrito Uo Cartório compe
tente da Comarca, sob n.o 
7 781. E quem o bem quizer 
arrematar leverá comparece- 
no lugar, dia e hora acima 
mencionados, sendo êle entre 
gue a quem mais der e 
maior lance oferecer acima 
da avaliação. O presente edi
tal será afixado no lugar de 
costume e, por cópia, publi
cado no jornal “ Correio La 
geano” três vezes, com o 
Lirazu de trinta dla9. Dado e 
passado nesta cidad»* de Bom 
Uetiro, aos vinte (20) dias do 
mês de abril do ano de mil 
novecentos e cinquenta e no
ve (1959). Eu, Walmyr Costa, 
Escrevente Juramentado, o 
dactilografei.

Vilson Vidal Antunes 
Juiz de Direito

I
I
•Jj m is i i c a ç ã o ■N

I

A S/A h*f I t

§i
fu
I1

\GENCIA MARITIMA E COMERCIAL “SAMARCO 
tem o prazer de comunicar aos senhores possuidores de veiculos 
“ WILLYS”, aos seus distintos Amigos e Freguezes e ao Publico 
em geral, que i Oficina que instalou à Avenida Getulio Vargas, n.o Ü 
1898, em Lajes, embora ainda não totalmente concluída, já se en- Oi 
contra em condições de atender sua distinta clientéla, pois já dis- i.a 
põe de pessoal competente e maquinaria adequada. L_j

Outros i n comunica que manté n era sua Loja um varia
do estoque e ,)í\as “ IEEP” aprovados, a preços da tabela de Fá
brica, e sentir- i-á honrada com as visitas que receber dos sen
hores interessa 1 >s, colocando se, ainda, a disposição dos mesmos, 
para quaisquer larormtções adicionais, pelo telefone N.o 444.

^ ] |  cfo3 il pÓ° li pQo Ij-oQ- iDÓq"ljDQal pÇõ]!cr>Q»crri| rafoj]: aÇa]] pÇa IfoÇa)E pQa]! oQa o<>q | o>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
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Com prazer apresentamos a nova linha VEMAG
. '  ___________________

D K W  - SCANIA VABIS - M ASSEY HARRIS - FEGURSON •
*

Automovel SEOAM Turismo 4 portas

í . * v

i i4 C.’ |

lipe 4 portas
com ou sem capota de aço

—

M;: '  .>

Peças Genuínas

Assistência e Serviço

Oficina provisória flniasdciubee1eral <lado do Serran* 
Instalações em construção: Av»mda Mai Fionano
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VEMAG
- 3". I > X‘ J f
t J .1 I i r ' f  J '«■

Pioneira da indústria auto
mobilística na America

Latina

Caminhões de 10 e 12 tons.

REVENDEDORES AUTORIZADOS:
- P A R A  -

Lajes
S. Joaquim 

Urubicy 
Bom Retiro

Tratores

Geral de Péças e
1 I

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



Pagine r
IS 5 59 CORREIO LAGEANO

Dois mil vagões metálicos para as 
Estradas Federais

RIO (AGENCIA NACIONAL) 
A Rêde Ferroviária Federal 
vai adquirir mais dois mil va
gões metálicos de fabricação 
nacional, destinados ás suas 
estradas de bitola métrica. A 
encomenda decorre da execu 
ção do programa de reapare- 
lhamento ferroviário e do cres 
cimento progressivo de trans
portes nas unidades de opera 
ção subordinadas à RFF

De acordo com os dados for
necidos pelas estradas, 0 trans
porte glob'1 de cargas remu
neradas por elas efetuado du
rante o ano .de 1958 foi de

26 milhões e 408 mil tonela 
das Esta cifra cor
responde a um aumento sôbre 
1956, de 2,7% e, sôbre 1957, 
de 1,2%. Durante aqueles dois 
anos as ferrovias federais 
transportaram, respectivamen
te. 25.714.0 10 e 26.088 00 de 
tonel nlas líquidas de cargas 
remuneradas

Em toneladas quilômetros 
líquidas as estradas da RFF 
registram um total de 5 bi 
lhõe: e 6 17 milhões em 1958 
equivalente a um aumento 
sôbre 1956 de 13,2% e sôbre 
19 .7 5%. Em 1956 e 1957.

os totais transportados pelas 
ferrovias hoje incorporadas à 
RFF foram, respectivamente, 
de 5 bilhões c 30 milhões e 5 
bilhões e 424 milhões de tone 
■adas quiiô e< jn l̂iquidas.

Dos dois mil vagões a se 
rem adquiridos, 7>H> são de 42 
toneladas d** lotação, M10 dc 
60 toneladas e outros 100 dc 
33 toneladas, incluindo-se ain 
da 41)0 vagões tipo gôndola 
para serviço de empedramen- 
to e carregamento de minério 
nas estradas e !00 vagões 
gaiola para transporte de ga
do.

Também as vacas leiteiras oreci- 
sam de férias anuais

As boas vacas leiteiras pre
cisam ser bem alimentadas, 
pois é a ração que irá se 
transformar em leite- jA qua
lidade do alimento e sua 
quantidade influem decisiva 
meute na produção leiteira, 
ao lado de outros fatôres bem 
conhecidos, como a ;.raça, o 
maiêjo, estado sanitário e

A Diretoria de Centro Ope
rário de Lajes, tem a subida 
honra de comunicar aos seus 
assoeiados e ao povo de La
jes em geral, mui especial
mente as classes obreira, 
que em reunião realizada dia 
4/5/59, contratou os serviços, 
profissionais do Dr Salvador 
Pucci Sobrinho para atender 
a parte jurídica da entidade.

Comunica outrossim que o 
ilustre jurídico atende com 
a costumeira presteza, todos 
os consulentes do Centro O 
perário, sejam quais foram 
as revindicações inteiramen
te grátis, fazendo-o ainda 
sem remuneração da Socie- 
dáde.

outras condições.
Queremos, porém, chamar 

atenção para um pequeno 
mas importantíssimo detalhe, 
a fim de não apressar o des

gaste desta máquina mara
vilhosa que é a .vaca leitei
ra. Experiências bem con
troladas, demonstraram que

Por mais éssa demonstra
ção de apôio á classe e ao 
Centro Operário, queremos 
destas colunas e através das 
emissoras amigas désta ter
ra, Rádio Clube De Lajes e 
Rádio Diário da Manhã ex
ternar ao Dr. Salvador Pucci 
Sobrinho verdadeiro apósto
lo do Direito, os penhorados 
agradecimentos do Centro O- 
perário e dos trabalhadores 
desta Terra.

Lajes, 6 de Maio de 1959.
Ass: João José Martins 

Presidente
A88I José Krebs Filho 

l.° Secretário
Ass: Êurides Manoel W olff 

Orador

é sempre necessário dar à 
vaca leiteira um bom perío
do de descanso entre as fa
ses de produção 'leiteira. E 
isto é facil de compreender. 
No final |de um periodo de 
lactação, as reservas mine
rais - o cálcio e o fósforo, 
principalmente - da boa va
ca leiteira ficam jdesfalcadas. 
Se a lactação não fòr inter 
rompida, êste desfalque irá 
aumentando a ponto de pre
judicar a saúde do ammal e 
impedir que na próxima 
lactação ela conserve a vi
talidade necessária para con
tinuar como boa vaca leitei
ra do rebanho.

As reservas minerais pre
cisam ser recuperadas, e is
to se cen8egue, ao lado de 
uma boa alimentação, com o 
descanso da lactação.

As vacas leiteiras também 
precisam de um periodo de 
descanso em seu trabalho 
anual. Os técnicos recomen 
dam um periodo minimo de 
seis semanas, mas êste pe
riodo pode ser dilatado, 'sem 
dúvida, até 10 semanas. Nes
tas semanas de * repouso, 
elas readquirem, através de 
uma alimentação farta, hb 
reservas nutritivas para dar 
continuidade a sua produ
ção

Centro Operário de Lages
COMUNICAÇÃO

1 •Juizo de O 
marca de l

o Doutor Clovis Ay re* Ga
ma Juiz de Direito da Pri 
meíri Vara d..Comarca de 
Lajes, Estado de Santa Ca 
tarina, na forma da lei, etc.

^rimeira Vara da Co. 
ío  de Santa Catarina

Faço saber aos que o pre
sente edital de Notlficaçlo 
virem, dêle conhecimento ti
verem ou interessar possa, 
□ue por parte de José Nevas 
de Jr-sus e s/Mulher, por seu 
procurador doutor Cid, Cou
to, me fol dirigida a seguinte 
petição. — “ Exiro. Sr. Dr. 
Juiz de Direito da la Vara 
deata Comarca. Dizem José 
Neves de Jeius e sua mulher 
Francisca Antonia da Silva, 
brasil’ iros. cie lavrador e e- 
la de prend.is domésticas, do- 
micilí .dos e residentes em 
Cerro Negro, distrito desta Co- 
niiirc», por seu advogado e 
procurador que esta -ubscre- 
ve, que outorgaram a João da 
Silva Motd, brasileiro, soltei
ro, lavrador, residente e do
miciliado no distrito de Cer
ro Negro, desta Comarca, pro
curação lavrada no Cartório 
do Escrivão de Paz de Cerro 
Negro, Sr. Ot .viano ‘ Kley, re
gistrada no livro n° 3, fis. 169 
e verso, em data de 15 de 
abril de 1959, com poderes 
eioeciais, Hinolos e geros e 
do d . clausula ‘ ad judicia 
pata defender todos os direi
tos e interesses los outorgan
te» sôbre uma gleba, de ter
res que os mesmos p ssurm 
em comunhão no distrito de 
Cerro Negro, bem como os 
pinheiros contidos nossa gle
ba, podendo para isso o ou
torgado propôr quaisquer a- 
ções que julgar necessárias, 
assim como medidas acaute- 
latórias, fazer acordo judicial 
ou extra-judicial, anuir, tran
sigir, firmando compromisso 
de compra e venda doa pi
nheiros pertencentes aos ou
torgantes passando a escritu
ra e dando quitação, bem co
mo receber o produtovda ven
da exercendo ^finalmente to
dos os Doderes em lei

mitidos ao fiel desemp{[]h0 
dêste mandato, inclusive os 
de substabelecer em qUen) 
convier. (Doc. Incl.) £ p0r 
não mais consultar aos jnie. 
rêsses dos outorgantes a coq. 
Mnuaçao do m<,smo outorgad0 
: a qu lidade de sen manda, 
tário, por não hav r demons
trado boa fé, querem perante 
V Fxcia., de acordo com 0 
artig" 1318 combinado com n 
artigo 1.316, ambi s do Códi
go C.ivil, revogar expr^satn q- 
te todos os pod^re o. torna
dos no referido injirum 'vo 
de procuração As m auiua- 
ds, esta p< d m a> d gDo V 
Excia., de mandar tomar por 
termo a presente rev g«ção, 
pcira tedos os eMt s | g„j8 8 
que seja a mesma fixad em 
lugar público e publicado 
ditais na imprensa local p8ra 
conhecimento e ciên< ia d>- 
terCt iros a quem *p. ssa ino- 
ressar, pede, sejam exi edldas 
as competentes notificaçõjí 
ao outorgado e ao Cartório 
do Escrivão de Paz de Cer
ro Negro, onde foi o manda
to lavrado, o que feito s< lici
tam lhes sejam devolvidos oa 
respectivos autos, injepen- 
dentemente do trabalh , oara 
dele usarem como e quando 
lhes convier. Dá a presente o 
valor de Cr$ 2.100,00 e pedem 
deferimento, Lajes 20 de a- 
bril de 1959. Pp. Cid CoutiT 
DESPACHA.’, a , como pe i'. 
25-4-59. (a) '■. Gama. A im 
sendo é expedido o presente 
edital de notificação e par« 
conhecimento de terceiros r 
de quem interessar p ssa, a 
fim de quede futuro, não ale
guem ignorância sob o pedi
do de revogação de procur— 
ção, nos ternos de petição 
acima transcrito. Dado •* [ as
sado nesta cidade de L jes. 
Estado de Santa Caiarina, noa 
vinte e seis do mês de abril 
de mil novecentos e r.mcoen 
ta e nove. -  Eu Waldeck Au
rélio Sampaio, Escrivão do 
Civel, o datilografei, cooferi, 
subscrevi e assino.

Clovis Ayres Gama 
Juiz de Direito de la Vara 
Waldeck Aurélio Sampaio

Escrivão do Civeí

DE

PAULO W OLNY BROER1NG
Jóias

Relógios
Canelas

Cristais e porcelanas 
nacionais e exirangeiras

Garanleo que vende Rua Marechal Deodoro 
n. *3

LÃJE.', — S. CatarH^
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nteraacional venceu o Torneio Inicio
Com o comparecirnento de 

um bom publico e que pro 
porcionou a arrecadação de 
4.190,00, foi desenrolado do
mingo ultimo o Torneio Inicio 
da Liga Serrana de Desportos 
referente a temporada de 1959 
e que anteriormente fora anu
lado pela Federação Catari
nense de Futebol.

Com grandes merito> lau
reou-se nessa competição a 
equipe do S.C. Internacional 
que diga-se de passagem atuou 
a contento nos dois jogos 
principalmente no jogo elimi
natório contra o Independente 
A.C. de Curitibanos

Com uma constituição com- 
plctamente diferente das que 
vinha atuando, o Internacional 
desenvolveu grandes parti
das, e hoje está completamen
te capacitado a ser uma das 
mais serias concorrentes ao 
cetro máximo de 1959.

O quadro do Lages foi a 
grande surpresa do Torneio 
Inicio, atuando a base de jogo 
rasteiro, o MHionario 
foi a nota impressionante do 
espetáculo de domingo.

Quadro jovem, com excessão 
do arqufiro Lulu, promete ser 
uma sensação neste campeo 
■ato que sabado se inicia, e

não será surpresa se vencer o 
^o orado no compromisso ini
cial de 1959.

A equipe do Pinheiros, em
patando em 1 gol na partida 
e sendo eliminado na cobran 
ça de penalidades maximas 
cjntra o Lages nos deu a en
tender que algo está funcio
nando mal em seu onze.

O ataque sassarica em de
masia, nquanto que o setor 
defensivo atuou muito claudi- 
cante no domingo, necessitan
do de elementos de melhor 
entrosamento na defesa.

Outra falha que notamos no 
onze de Cdu Lemos, é que fal
tou meio de campo, com a lin
ha media falhando em dema
sia, faltando o competente a- 
poio ao setor ofensivo

A grande decepção da tar
de esportiva de domingo, foi a 
esquadra do independente de 
Curitibanos, goleada em 30 mi
nutos frente ao Internacional 
O seu quadro não acertou de 
maneira alguma, talvez ressen
tindo-se da ausência de alguns 
de seus titulares como Daniel 
e Menegatti. Sem duvida al
guma estranhamos a atuação 
do azul amarelo no domingo a 
tarde.

Em sintes? o Torneio Inicio

ofereceu o> seguintes numeros: 
l o jogo: Pinheiros 1 x Lages 1 
com gols de Johan para o Pi
nheiros e Vileu para o Lajes. 
Na cobrança de pênaltis o La
ges venceu por 1 á 0 com con
versão de Vileu.

Os dois quadros jogaram 
com as seguintes formações: 
Pinheiros: Sardá, Juarez e Zé 
Otávio; Zequinha, Lauvir e De- i 
zinho; Pilila, Zeca, Johan, E 
milio e Eloir.

Lages: Ama Uri, Nereu e Flo- 
risvaldo; Pocai, Vicente e Gal- 
dino; Wilson, Vileu, Nelson, Ma- 
rino e Jacaré.

Na arbitragem funcionou o 
Sr Ivens Montenegro, com re
gular atuação

2.0 jogo: Internacional 3 x 
Independente 0 com gols ano
tados por intermédio de Ha
milton, Plínio e Tulio, este ul
timo em impedimento. Os dois 
quadros atuaram assim forma
dos: Internacional; Chimbica, 
Pedrinho e Boanerges; Pedrin- 
ho e Boanerges; Eustalio, Ha
milton e Gico; Plinio (Alemão) 
Aldori Negrinho, Tulio e Me- 
legari.

Independente: Italiano, Lopes 
e Aloisio; Romeu, Waldir e E- 
ri; Toco, Lima, Feio, Fauth e 
Ba já.

E’ 0 MAIOR
E. C. Nacional de (C*u* Alta (RS)
Lançou recentemente seu tradicional sorteio, * ajo Jlube coma em nosso 
meio grande numero de fans, pelo seu proceaimeato, lisura e pontua

lidade em suas realizações
-------  Agora um F O R D  1959

Apresentação dos prêmios n  cidíde de Pelotas - RGS.

FORD FAIRLANE 501 — VICTORIA 1959
h T c  h p m t f  PT A N O -  l o  UM FOTO 1959. 2.0 UMA VOLKSWAGEN 

I t a S l I M  REFRIGERADOR. 4.0 UM RADIO. a.oUMA MAQ. COSTURA 
(K O m K  caneta, SheafTert para oa portadores da oenteoa do 1." premto.

S e n s a c i o n a l  -  Carta Patente - IBS - Federal 7/10/53_______

Na arbitragem deste encon
tro funcionou o sr Armando 
Taranto com boa atuação.
3.o jogo, e Finalíssimo: Interna
cional 2 x Lajes 1 com gol de 
Alemão na primeira fase para 
o Colorado, Wilson para o La
ges e Hainiltom para os rubros 
na fase derradeira. Eis como 
atuaram a? duas equipes: In
ternacional: Chimbica, Pedrin
ho e Boanerges; Eustalio, Ha 
milton e Gico; Alemão (Max), 
Aldori, Ne r̂inho, Tulio (Dino) 
e MelegarL

Lages: Lulú, Nereu e Floris- 
valdo; Pocai, Vicente e Galdi- 
no; Wilson (Almir), Vileu (Nel
son), Nelson (Luizinho), MarIno 
Jacaré (Wilson).

O Sr Artenes Freitas fun
cionou como juiz, com uma boa 
atuação.

Analizando se as atuações de 
todos os jogadores que intervi 
ram no Torneio Inicio de do 
mingo, formamos com o máxi
mo critério a seguinte seleção 
do dia: Lulú (Lages), Pedrinho 
(Internacional) e Florisvaldo

(Lages); Eustalio (Internacio
nal) Vicente (Lages) e Galdino 
Lages); plinio (Internacional), 

Aldori (Internacional). Johan 
(Pinheiros) Marino (Lajes) e 
Melegari (Internacional).

A grande figura de todo o 
torneio foi sem duvida algu
ma o medio volante Galdtan 
do Lages F.C., uma grata re
velação para nós, e hoje apon
tado como o maior half apoia- 
dor de canchas lajeanas.

Atravez destas linhas dese
jamos cumprimentar a brava 
rapaziada do S. C Internacio
nal pela brilhante conquista do 
Torneio Inicio, extendendo os 
nossos cumprimentos aos de 
mais clubes participantes pelo 
grande incentivo que presta
ram competição da LSD.

Nossos sinceros e irrestritos 
cumprimentos a Liga Serrana 
de Desportos na pessoa do seu 
Presidente em exercício Sr. 
Osvaldo Costa, pela grande or
ganização havida no transcor
rer da festa inicial do campeo
nato serrano de 1959.

•O Juventude da Varzea derrotado em 
Passo da Areia

Preliando amistosamente na 
tarde de domingo na localida- 
ded*e Passo da Areia, Kl. 64 da 
Estrada Lajes - Porto Alegre

foi derrotado ante o União da 
Serra local pelo escore de 4 
á 2, apos um cotejo dos mais 
sensacionais

Não jogou o Fluminense 
em Curitibanos

O quadro do Fluminense ti
nha um compromisso pro

gramado para domingo a tar
de na cidade de Curitibanos,

contra o Vasco da Gama lo
cal. Devido a motivo de for
ça maior, este jogo ficou a- 
adiado para uma outra oca
sião.

MaÉ m  iniciá o eerlaie m i
No proximo sabado tere

mos a abertura oficial do 
campeonato serrano de 1959, 
com a realização da primei-' 
ra rodada, com o jogo entre

as equipes do Lajes F.C. e S. 
C. Internacional, respectiva
mente vice campeão e cam 
peão do ultimo Torneio Ini
cio. No domingo terá prosse
guimento o campeonato com 
o jogo entre o S.C. Pinheiros 
e o Independente A. C.. que 
por sinaj foram as equipes 
que mais modestamente se 
apresentaram no ultimo do
mingo na festa inaugural de

nossas atividades esportivas 
de 1959.

Ú/BAIÍCO NÃfcl ir

Dia 16 sabado às 5,30 horas, pelo campeonato lajeano

Internacional x Lages
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Taxas de Previdência nao 
serão aumentadas

Os, contribuintes dos Insti
tutos de Previdência não 
serâò' descontados de 9,5%, 
como consta do projeto apro 
vado na Câmara, mas ape
nas em. 8% —  disse o Senar 
dor Lyna Texeira, Presiden
te da Comissão de Legislação 
Social, onde serán o 4 relator 
do projeto relativo à matéria.

Acrescentou o Sr. Lima 
^Teixeira que isso ficou de
cidido,,em reunião de que 
participaram representantes 
do Ministério do; Trabalho; 
representantes de diferentes 
entidades de, classe e . asses-

. » * » ■ i .f  • ' t •'' '  *

sôrés téCDicos do Senado Fe
deral.

Outras decisões

— Aliás, como foi noticia 
do —■ prosseguiu o Senador 
é -  as reuniões que efetua
mos para 0 estudo das mi
lhares de sugestões Ofereci
das àquele projeto, foram as 
mais produtivas, e além dá 
citada decisão, foram ainda 
assentadas as seguintes, en
tre outras: monõpólio dos se
guros de acidentes po| todos 
os Institutos, dentro de três

anos, podendo, os que esti
verem em condições, fazê-lo 
imediatamente; unificação dos 
serviços médicos e repre
sentação dos segurados nos 
diversos Conselhos.

— O assessor do Senado 
que colaborou no estudo do 
projeto está providenciando 
os últimos retoques que lhe 
recomendei e, assim, comple
tados certos entendimentos 
com representantes dos di
versos partidos, espero emi
tir meu parecer dentro de 20 
dias, tio maíimo — concluiu 
0 Sehâdor Lima Teixeira.

0  Cltidi.vl 1 í  JdHhO' 
S0.:t^4A ■; íUttí di^Briiice 
sa dá prom^vérá
no prpx uo dtau.:*;  ̂ do 
corrente em seus salões 
socjaio. uma BeüsacioQHl 
noitada 4ançante e^rà a;

ianiaio? da Lady JrO: 
oner io^aline Hine e a 
Estrela Ylohica Keyna.l 

-N *ssa mesma oportu 
nidade. será .realizado 
um extraordinário show, 
cora apresentações de

apresentação-;'da famosa Concertos dé v iõ ^ o  com 
Orquestn Vienense dé< Istvad Weish^iJ^, cajiço- 
Istvaq Weishaus, ácom- es1 Internacionais cora

*.... ^  .»i

Kçs -tn ine, bailados 
dt t ítç * om a dupla 
Rey l,,t y, bailados em 
pa ul ■ acòijf Olga Justo, 
excêntricos musicaiscom 
.‘‘Lo$ Úrabert” |e tangos 
em desfile com Monica

L

as

Ari .
TCl

Realizou-se ontem a 
noite na 6ede social do 
S.C. Cruzeiro, uma con
corrida festinha social, 
oferecida pelo Jovem A- 
ri F,ernande3 atleta da
quele clube filho do Sr. 
e Sra. Marciliano Fer
nandes, a todos os seus

ò u v  hi-
■ai.h

5
amigos e familiares pòr 
motivo dé'seu aniversa
rio natalício transcorri
do á 7 do corrente.

com trodifâo ♦M

XBancc da Xawura 
de^H inai^traió,-jtcd.

% b f n c *  q v t  c » n h i ( «  i o d *  e B r o t i l

lA festinha transcorreu 
hum ambiente de fraüca 
camaradagem, tenpo fei
to uso da palavra nessa 
ocasião, os Srs. Névio 
Fernandes em nome do 
S.C. Cruzeiro, Alineida 
Junior em nome do De
partamento Esportivo da 
Radio Diário da Manhã, 
0 esportista Vivalverde 
Freitas e no fim da so 
lenidade falou 0 jovem 
Ari Fernandes numa bo
nita oração.

Correio Lageano cum 
primenta o feliz aniver
sariante, desejando mui
tíssimas felicidades.

:ú LIS*>
uma programação 

sensacíonál, que somen
te o Clube 14 de Junho 
ter-á 0 pkVevijçgio de a- 
presèhtaí.%ÈstI assim de 
parabtehs a diretoria e 
sociòs do Clube 14 de 
Junho, eny proporcionar 
este fabuloso baile e 
show com uma das or
questras mais famosas 
do muüdo, acompanha
dos de artistas de fama 
intfernácional.

-líife
I énri

« í >ííj < > • ; , j
Bmjontra se em festa des

de o d,ia 8 do eorretfte, o lar 
do Sr. Amelio Nercolinj, Di
retor do Qrganizador Comeir- 
cial Técnico Administrativo 
e de sua digna consorte d. 
Olga Terezinha Nercolinj, 
com 0 nascimento de um ro
busto garoto que recebeu o 
nome de Amelisop, ocorrido 
na maternidade Teresa Ra
mos

Enviamos ao feliz casal as 
nossas felipitações. j

Ano XIX S Lages. 13 de M aio  d ,  9d3 | 133
__ m m _ .O Centro Civico Cruz è 

Souza realizarc iio; utq 
programa especial cliu i-
vo ao dia da Escravidão

O Grêmio 13 de Maio em combinação com a Diretoria 
do Centro Civico Cruz .de Souza, fará realizar hoje as 20 
horas no Salão nobre da Escola Ntfrmal Vidal Ramos, um 
programa especial comemorativo ao Dia da Escravidão, que
hoje transcorre. . . . . . .

É o seguinte o programa das festividades, que cons
tará de numeros litero musical e coreografico. 

la Parte
j  __ Abertura pelo Orador oficial do Centro ( ivico ( ruz

e Souza
2  _______ Canta Brasil - Sam bapPor Vicente A. Silva do c.

Ç. Cruz e Souza.
3 — Bailado Cigano - a cargo do Clube Recreativo Juvenil
4 — Mambo dei Chá-Chá Chá pela Orquestra Guanabara
5 __ Dança do Pau de Fita - Crianças do C.C. Cruz e Souza
6 — Numero pelo S.C. Cruzeiro
7 — Numero pelo Clube Excursionista Princesa da Serra 
g _  Numero Por um radialista da Radio Diário da Manhã 
9 — Resfriado — Samba por Dirceu Pinto - do C.C. Cruz

,i e Souza
2a Parte:

1 — Negro Palhaço - Samba - por Dirceu Pinto - do C.C.
Cruz e Souza

2 — Numero à cargo, da, Radio Diário da Manhã
3 — Lenda do Beijo - por alunos da Academia Mascare m

nhas de Acordeon
Negro Bandido - poesia - por Nei Rosa - C.C. Cruz e

, Souza ;íl|)
q — Nurtíerõ à car^o do Clube i* de Julho
6 — Numero a cargo dos alunos da Academia Catarinense

t4 de Acordeon
7 — Numero a cargo da União * Lajeana dos Estudantes
8 -  Numero'á cargo da Cffqpestra Guanabara
9 — Mãe Préta - Tôada - por Vicente A Silva - do C.C

vij'> • •*. . '  ! . Cruz e Souza
Dentro ainda das oomemôrações ao Dia da Escravidão 

ó Centro Civico Çruz e .Souza, fará realizar no proximo sa 
bado d a 16, em 6eus 6alõe6 sociais, uma elegante soirée 
qUe_.se á iniciada à‘s 22 horas.

Jânio ameaçado de perder o seu mandato
Volta à baila a possibilidade da cassação do 

mandato de deputado do sr, Jânio Quadros. C pre
sidente da Comissão de Constituição e Justiça da 
Camara federal, deputado Oliveira Brito distribuiu 
ao deputado Barbosa Lima Sobrinh )  para relatar 
a representação do, Partido Social Progressista, 
pedindo o cancelamento daquele mandato. A re
presentação se baseia no fato de que o sr. Jaoio 
Quadros continuou^a exercqr o  cargo de govèr- 
nador do Estado de São Paulo, mesmo depois de 
diplomado deputado pela Justiça ^Eleitoral para
naense. O sr. Barbosa Lima Sobrinho çm seu pa
recer deverá pronunciar-se especificamente sôbre 
o mérito da questão, m .

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

Representante em Lages

» ( ? « éVV' »^  %

P L A T A N O  L E NZ I
' * **4 ! i | . 4 .Li . . . . . . .  ■ \ r

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




