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Uma das linhas políticas
forças trabalhistas em reuniões do&s Pecentemente por
pais, é a de reivindicar -em casnH ü.lr(it,,n°s víunici-
o pleito Estadual de 60 atroei a L de acoi'd‘> Político para 
los de Prefeituras Municipais !.°tOS 10 G°vêrno pe-
dades catarinenses. Eis aí uma ? 1JTB nas edili
ticamente mais sábia de f tzep nm U a d' M‘onto e poli- 
conjuntura estadual, semaueh -i h!  parc 1 ’ aPa,,ecer na 
té pelo contrário, com XS?  ^  |,usí« 5°- e »
predomínio político capaz de a 5 ltU!lda de um
vitórias mais objetivas. «npulsionar legenda às

Todos os acordos políticos que o Pt r  . , *
Estado faliram, na sua execuclo n J r i  ?fetuado no 
mento da parte ganhadora. O^pois de a ífè -V  o rC" n-pn' 
0 poder do mando, os partidos Ji incido ae 1 G‘)Vern<> 
quecem dos compromissos assumidos nas ï t a "  es
e se dão mais ao atendimento das r o í - (!leilora,s’ 
do que das dos que os a S r a m ,  k “dicaçoe< proprias
de nele permanecerem. O PTB assim 011
lítico em realizar acordos, preferindo’então, p oT  lógica^e

fu “ ssis.b°àtês ‘e œ s r i . 0 de cMdidat“ ™  «  •£«■>•
Em 1 »55, antes mesmo de realizado o pleito Estadual 

0 PSD, então aliado ao PTB, não deu cumprimento era dois
n n v 69 SL®?08 í?uo‘clpalf  Mafra, Ibirama e Tubarão A 
UDN, antes beneficiada pelos votos trabalhistas para levar 
0 sr. Bornhausen ao poder, agiu da mesma forma e modo 
Nao podem, pois os petebistas, hoje, iludirem-se »com pro- 
messas futuras, preferindo com mais exatidão de cumpri- 
mento a troca de votos na mesma oportunidade, no mesmo 
pleito e no mesmo sentido de intensificação da campanha 
eleitoral. Enfraquecido um acordo municipal entre o PTB è 
0 seu possível aliado, ficará consequentemente enfraqueci
do a aliança com base ao Govêrno do Estado. Será, assim 
recíproca a indiferença . ‘

Ponderam bem, pois os trabalhistas catarinenses, a- 
gindo mais em função dos cargos de conquista eleitora! 
do que os de simples mando administrativo. O PTB até ho
je, e desde 1145, aão teve responsabilidade alguma na ad
ministrativa Estadual, e talvez até por isto mesmo é o ú- 
nico partido com sentido de duração no Estado — como a- 
firmou o Deputado Doutel de Andrade — face os desgas
tes naturais dos Governos sem sentido programático. O tra- 
balhismo de hoje já tem posição definida, é mais maduro, 
mais consciso, mais impetuoso e muito mais partidário.

Seguiu oara Araxá o Sr
(vo Otto Lohmann

Com destoo i Ar\xi no istado de Minas Gerais, se
guiu á dias para aquela 1 11 1 •, o Sr. Ivo Otto Lohmann, 
m.d. Diretor Gereute da n portante firma S/A Agencia Ma
rítima e Comercial “ áam iroV , concessionários Willys des 
ta cidade.

Naquela cidai? mineira, o Sr. Ivo Otto Lohmann par 
ticipará de uma imoortave concentração, que contará com 
e presença de 30' eo 1 ession iri »s Willys de todo o Brasil.

Ao Sr. Ivo Otto Lohmann, desejamos-lhes mudas feli
cidades em sua missão e votos de um feliz regresso
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Hon e iria Ht Santa Calina e Ho Brasil
Dentro de poucos dias, La

jes vai tributar ;justas home
nagens ao insigne catarinen
se Doutor Pe. Milton Valen
te, que recentemente con
quistou para o seu Estado e 
a sua Patrla a gloria de Jre- 
ceber da Academia France- 
za o grande prêmio daquela 
Instituição famosa em todo o 
mundo, e cujos prêmios são 
apenas conferidos a concor
rentes nacionais. E a ex- 
cepção aberta, pela primeira 
vez deu-se em virtude de 
ter sido a tese defendida na 
«Soborna» pelo nosso ilustre 
patricio classificada em pri
meiro lugar pela douta con
gregação daquela secular 
universidade.

Atendendo ao convite que 
lhe dirigiram ás Academias 
Frei Veloz t > Bui Barbosa, 
estas duas en idades organi- 
saram um programa seleto 
de homenagens, que terão 
inicio no Cine Marajoara, na 
próxima sexta-feira dia 22.

Faleceu o Sr. 
Edmundo Sol 

datelli
Grande consternação cau

sou em nossos meios, o sú
bito desenlace ocorrido do
mingo pela manhã do Sr. Ed
mundo Soldatelli, proprieta 
rio da conhecida Pensão Sol
datelli e ex Pracinha da For 
ça Expedicionária Brasileira.

Pessoa muito relacionada 
nesta cidade, o falecimento 
do sr. Edmundo Soldatelli, 
deixou uma lacuna difícil de 
ser preenchida no coração 
de seus inúmeros amigos e 
familiares.

O íeretro realizou-se se
gunda feira pela manhã com 
grande acompanhamento pa
ra o Cemiterio Cruz das Al
mas .

Enviamos a fatnilia enluta
da as nossas sentidas condo
lências.

com a presença de altas 
autoridades civis, militares e 
eclesiásticas, estudantes e 
povo em geral.

O sr. Prefeito Municipal ao 
tomar conhecimento destas 
homenagens, deliberou não 
só adeHr às mesmas, como 
ainda considerar hospede 
oficial do Governo Municipal 
o insigne homenageado.

O doutor pe Milton Va
lente, que residiu com a sua 
família diversos anos era 
nossa cidade, e aqui fez to
do o curso primário, é pri-

Fato devéras lamentável 
ocorreu na tarde do ultimo 
domingo dia 10, no distrito 
de Cerro Negro, em que per
deu a vida o Sr. Elpidio Bar- 
boza Ramos, pessoa vasta- 
meute [ relacionada naquela 
localidade.

Segundo versão que nos 
chegam daquele distrito, en 
contra va-se em um bar da vi 
tima, 0 Sr. Rony Pucci, filho 

Ido Sr. Salvador Pucci, era 
estado álcool zado 

Em dado momento o Sr, 
Rony Pucci, sacou de seu 
revolver e disparou na rua 3

mo dos nossos amigos dr. 
Domingos Valente Jor., Epa- 
minondas Valente, e daexma. 
Senhora Ulderico Canali, e 
irmão do sr. Dr. Edison Va
lente, residente em S. Joa
quim.

Sendo esta a primeira ho
menagem que o Estado de 
S. Catarina presta ao seu 
ilustre filho, a Comissão con
vidou para participarem dela 
os srs. Governador do Esta
do, Presidente do Tribunal, 
e Presidente da Assembléia.

tiros a esmo, voltando-se pa
ra dentro do bar começou a 
bater com o revolver em tima 
de um balcão possivelmente 
com o dedo no gatilho.

Subitamente a arma dispa
rou indo um projétil alojar- 
se no peito esquerdo do Sr. 
Elpidio Barboza Ramos, que 
teve morte instantanea.

O acontecimento conster
nou toda a população de 
Cerro Negro, devido as cir
cunstancias com que se deu 
a morte do Sr. Elpidio Barbo- 

1 za Ramos.

Fiscalização das Leis Trabalhistas
«

O Diretor Geral do Departamento Nacional do Trabalho desig
nou o Fiscal do Trabalho José Pires Veríssimo para viajar para Flo
rianópolis, a ïim de colaborar junto á Delegacia líegional do Trabalho, 
cm assunto pertinente á fiscalização das Leis de proteção ao trabalhador.

I

A l u g a - s e
Um apartamento terreo e uma 6ala para 

comercio, sita à Rua Hercilio Luz.

Tratar no Novo Armazém

Noticias de Cerro Negro
Morto o Sr. Elpidio Barboza Ramos

Amanhã, domingo, ás 4, 7 e 9,15 horas no MARAJOARA
O maior e mais empolgante espetáculo do Cinema do ano correntel
O  m ais vibrante e sensacional Romance do F a r^ e s t^  Ajnericano! -  O s M riores trabalhos dos consagrados

BIJRT LANCASTER, K1RK DOUGLAS e RHONDA FLEMING — Vistavision, Tecnicolor, da “ Paramount":

m Lei m A l m
t . tm ••lÕP
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2.000 Quilômetros de Estradas paraj 71 C ü T o b d C IC tS
escoar a produção

Entrega ao trafego ainda no corrente ano — Seiscentos quilô
metros de rodovias pavimentadas

Rio — Além de 250 quilô
metros de estrada de roda
gem : iqaugurados em abril 
pelo ministro Lúoio Meira, no 
Sul e no Nordeste do país e 
entre as quais se destaca a 
moderna rodovia Pôrto Ale
gra Caxias do Sul, totálmen 
te (tavimentada, o DNER do 
Mi.iistário da Viação está ul
timando importantes obras 
rodoviária» em vários Esta 
dos da União.

Assim no corrente ano, o 
ministro Lúcio Meira tencio
na entregar ao tráfego mais 
de 1.900 quilômetros de ro
dovias, dos quais 600 pavi
mentados. Entre as rodovias 
que estão sendo construídas 
para eqtrar em uso nos pró
ximos meses destacam-se pe 
la sua significação no siste

ma de escoamento da produ
ção agropecuária do País as 
de Curitiba-Lajes, Xanxerê- 
Joaçaba, Porto Alegre-Ca- 
maquã, Pôrto Alegre-São Ga
briel, L,ivramento-Dom Pedri 
to todas nos Estados do Pa
raná Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul,

Outras importantes es ra
das destinadas a colaborar no 
transporte de minério, estão 
sendo igualmeate conoluidas 
nos Estados de Minas Gerais 
Espírito Santo e Santa Cata
rina. Também o Nordeste se 
rá contemplado com a açe- 
leração dessas obras rodavi 
árias, devendo ali ser iuau 
guradas também até o fim do 
ano, numerosas estradas qu 
béneficiarão todos os Estado-, 
entre Ceará e Bahia, ressal

tando' espeoialmonte a rodo
via Campina Grande-João 
Pessoa totalmente pavimen 
tada etn seus 100 quilômetros
de extensão,

Lott condecorado 
pelo Equador

RIO — O govêrno do Equa
dor distinguiu o marecha1 
Teixeira Lott, ministro d 
Guerra, com a mais alta cor 
decoração de seu país, < 
embaixador Neftali Ponce d 
Miranda colocou no peito d 
ministro da Guerra a medi 
lha de primeira classe «Ca 
pitão Abdon Calderon.

Aéreas
Rio — Licenciados pela Diretoria da Aeronáu

tica Civil para vôos de demonstração em nosso 
país três aviões tcheoos de dois tipos pilotados 
pelos aviadores civis tchecos Miroslv Kocit Mros 
e Josef Kreysak, campeões mundiais deaoroba ias 
aéreas, realizaram ontem vôos acrobáticos a *ai- 
xa altura sôbre praia d© Copacabana. A demons
tração de «looping*’ foi a mais baixa execu Ia, 
feita a menos de dez metros de altura, bem t* :no 
vôos de dorso, fôlbas sêoas, em altura mini: *, o 
que causou momentos de tensa emoção aos ia- 
nhistas que assistiam as evoluções. Antes .ie i- 
niciadas as aorobacias, o sargento odilá  o r sil 
chefe do Departamento de Paraquedi'-.tas do Ae- 
ro-Cluhe do Rrasil, e José Nascimento Filão, u m
bra da diretoria desse entidade, efetuar» ra duas 
demonstrações de salto era paraquedas em ieno 
mar.

A »  te escrever Siemag iiossuefti;
v regãwlqi; tjc taquç 
y rép<t\ te TÔ f̂ nadQkfes, 
v  ap -,e fel* etn 4 posições,
«  preAtvSG te  bw s 
y  te  PÃPwí
v  ineerxàO) çegv&vel e automatiça uq papet 
v  líbcfta.actç t e  e tios 
y  raesa, -a^l
y  estrutura biniciata monobloco

@ os?/?G ÇQ  c& rxS !

I

Porque dura mais!1 
Porque custa menos!' 
Poi;quf» trabaiha, melhor1'

ia em i
rim

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS 
"«Organização Hélio Lida.»

Rua Ceí. Cordova 108 - Caixa Postal 35 - Lajes, S. C

RIO —  O ministro Fernan
do Nóbrega, titular da Pasta 
do Trabalho, tendo em vista 
o despacho do presidente da 
República, assinou ato de
signando o assistente comer
cial do Ministério do Traba 
lho, sr. Luiz Corrêa da Silva, 
para noa Estados Unidos da 
Amérioa, no Canadá Je no

México, proceder a estirdo* 
e pesquisas que conduzam a 
maior expansão ao intercâm
bio comercial do Brasil com 
aqueles países, ficando adido 
ao Escritório de Propaganda 
e Expansão Comercial do 
Brasil em Nova York, duran
te o tempo que exercer a 
referida missão.

Atendido apêio do Sin
dicato dos Enfermeiros
RIO — O deputado Adilio 

Martins Viana recebeu do 
Sindicato dos Enfermeiros de 
Pôrto Alegre reclamação a 
respeito do não pagamento 
da gratificação de 4tl por 
cento por periculosidade, 
instituída pelo decreto. 43.186, 
de 6 de fevereiro, de 1958. 
Levando em consideração a 
manifestação daquela entida
de de classe o representante

trabalhista pelo Rio Grande 
do Sul vem de dirigir ac 
ministro do Trabalho, sr 
Fernando Nóbrega, através 
da Câmara dos Deputados, 
um requerimentos de infor
mações não só a respeito 
dos enfermeiros, como tam
bém dos médicos e dos au
xiliares em geral dos servi
ços médicos.

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

Representante em Lages

P L A T A N O  L E N Z I
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izo de h ile  de Priiaeira lera de 
—  Comarca
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Edital de Praça
O Doutor Clovis Ayres Ga 

ma, Juiz de Direito da Pri
meira Vara da Comarca de 
Lajes, Estado de Santa Cata 
rina, na forma da lei, etc 

Faz saber a tôdos quantos o 
presente edital de praça com
0 prazo mínimo de vinte dias, 
virem dêle conhecimento tive
rem ou interessar poss:t. que 
no dia 6 (seis) do mês de 
Junho próximo vindouro às 
(dez) 10 horas no saguão do 
edifício do Forum desta ci
dade, e porteiro dos auditó 
rios, ou quem suas vezes fi
zer, levará a público pregão 
de venda e arrematação por 
quem mais der e melhor lan
ce oferecer acima da avalia 
ção de Cr$ 38 000.00 feita nês 
te Juizo o seguinte imóvel 
que foi penhorado à Amélia 
Varela Chaves nos autos da 
ação executiva que lhe move 
José Maria de Lima, a saber 
UMA G LE BA  DE CAM POS E 
MATOS, com a área superfi 
ciai de quinhentos mil metro* 
quadrados (5 )0.000 00 m2), si 
11 na Fazenda do Morro Alto. 
no distrito de Campo Belo do 
Sul, desta Comarca confron 
t indo com terras de João
1 rancisco Nunes, de Amadeu 
Vieira Bra co e com terras 
dela mesma executada, adqui 
itda por esta por herança de 
seu falecido marido José Bor
ges do Amaral Filho. - E quem 
quizer arrematar dito imóvel, 
deverá comparecer no dia, 
mês, hora e local acima men- 
c onados sendo êle entregue a 
quem mais der e maior lance 
oferecer acima da avaliação e 
depois de pagos no ato, em 
moeda corrente e preço da

arrematação, impostos e cus
tas devidas. —  E para que 
chegue ao conhecimento de 
todos passou-se o^presente edi
tal para publicação na forma 
da lei. . Dado e passado nesta 
cidade de Lajes, aos quatorze 
dias do mês de Maio do ano 
de mil novecentos e cincoenta 
e nove. - Eu, Waldeck Auré
lio Sampaio, Escrivão do Ci 
vel o datilografei, subscrevi e 
também assino,

Clovis Ayres Gama 

Juiz de Direito da la. Vara

Waldeck Aurélio Sampaio 

Escrivão do Civel

Osmar Cunha traba lh a .
(Continuação da ultima página)

Bandoleiros ata
cam a residên
cia de um Juiz

Recife, — Bandoleiros mas
carados cercaram a residên
cia do juiz de Cupira. dr. 
Taumaturso Bonfim, fazendo 
contra mesma cerrada carga 
de tiros de revolveres. O ma
gistrado e seus familiares 
conseguiram escapar, sem na
da sofrer. Desta capital o go
vernador Cid Sampeio orde
nou a abertura de rigoroso 
inquérito, enviando inclusive 
reforços para garantir a vida 
do juiz.

7o Não se compreendem nas 
disposições do n° VI os atos 
jurídicos ou os seus instrumen
tos, quaudo incluídos na com
petência tributária estabelecida 
nos arts, 19 e 29

8o Na iminência ou no caso 
de guerra externa é facultado 
à União decretar impostos ex 
traordinários, que não serão 
partilhados na forma do art. 
21 e que deverão suprimir se 
gradualmente dentro em cinco 
anos, contados da data da as
sinatura da paz

Redija-se assim o art. 19:
Art. 19. Compete aos Esta

dos decretar impostos sôbre:
I —  Transmissão de propri

edade “causa mortis’’:^
II —  vendas e consignações 

efetuadas por comerciantes e 
produtores inclusive industriais 
isenta, porém a primeira ope
ração do pequeno produto con
forme o definir a lei estadual:

III — exportação de merca
dorias de sua produção para o 
estrangeiro, até o máximo de 
cinco por cento ‘ ad valorem”, 
vedados quaisquer adicionais:

IV  -  Os atos resultados por 
lei estadual, os do serviço de 
sua justiça e os negócios de 
sua economia.

lo O imposto sôbre trans
missão ‘ causa mortis” de bens 
corpóreos cabe ao Estado em 
cujo território êstes se achem 
situados.

2o O imposto sôbre trans
missão “causa mortis” de bens 
incorpóreos inclusive títulos e 
créditos, pertença, ainda quan
do1 a sucessão se tenha aberto 
no estrangeiro, ao Estado em 
cujo território os valores da 
herança forem líquidos ou trans
feridos aos herdeiros.

3o Os Estados não poderão 
tributar títulos da divida pú

blica emitidos por outras pes
soas jurídicas de direito público 
interno, cm limite superior ao 
estabelecido para as suas pró 
prias obrigações.

4o O imposto sôbre vendas 
e consignações será uniforme 
sem distmção de procedência j 
ou destino

5o Em caso excepcionai, o 
Senado Federal poderá autori
zar o aumento por determina
do tempo de imposto de ex
portação até o máximo de dez 
por cento “ad Valorem’’.

Redija se assim o art. 39
Art. 39. Além da renda que 

lhes é atribuída por fórça dos 
paragrafos 2o 40 e 5o d » art. 
15 e do, impostos que no todo 
ou em parte, lhes forem trans 
feridos pelo Estado pertencem 
aos Municípios os impostos.

I —  Sôbre propriedade ler-

ritorial urbana e rural;
II — Predial;
III — sobre transmissão de 

propriedade imobiliária — “in- 
ter-vivos” e sua incorporação 
ao capital de sociedade;

IV — De licença.
V De industrias e pro

fissões;
VI —  Sobre diversões pú

blicas:
V II —  Sobre atos de sua e- 

conomia ou assuntos de sua 
competência.

Parágrafo úoico —  O impos
to territorial rural não incidi
rá sobre sítios de área não ex
cedente a vinte hectares quan
do os cultiva, só ou com sua 
família o proprietário.

Sala das Sessões, em 10 de 
abril de 1959.

OSMAR CUNHA

Prefeitos não podem ter seus 
subsídios aumentados no 

curso dos mandatos:
«Os Prefeitos munici

pais não podem ter seus 
subsídios aumentados 
ainda que por lei das Câ
maras Municipais, duran
te o curso dos seus man
datos». Este o sentido de 
uma importante decisão 
do Supremo Tribunal Fe 
deral, que confirmou a 
anulação, pelo Tribunal 
de Justiça do Estado de 
São Paulo, das leis que 
aumentaram por duas ve 
zes, na mesma legisla-

tura, os vencimentos do 
ex-prefeito da cida.le 
paulista de Bauru.

r

íI

t-

BRA-PRI GRANDES CARGAS !

165 HP A 2.000 R.P.M.
Procure-nos para obter tódas as especificações e detalhes para o máximo 
aproveitamento dêste notável caminhão.

CONCESSIONÁRIO AUTOR ZAOC:

8/1
Rua Manoel Thiago de Castro, 156 - Fone 253 Caixa Pos 

tal, 27 - End. Teleg. Vargas — Lajes — S. Caatrina
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S e c ç ã o - A g r i c o l a
Trezentos program as 

agrícolas para as E- 
missoras do Interior
Com a colaboração do Ser

viço Social Rural e do ETA, 
o Ministério da Agricultura, 
atrávés do Serviço de Infor
mação Agrícola, estí envian
do regularmente cêrca de 300 
programas mineogralados. por 
senana, paa igual número 
de emissoras do interior do 
País.

E»b programas, com v n- 
te minutos cada, proporc o- 
nam intormações técnicas e 
ec »oòmieas, bem como divul
gara nos ofici us de interes
ses Agro-pecuário.

Além* disso, o SIA mantém 
funcionand » o caráter de ex
periência piODeira a R iio 
Rural (ondas curtas), com dois 
b ráfios diiriam°nte, das 7 
às 9 e das 17 às 19 horas, e 
aos domingos de 8 às \2  ho
ras. As frequências são 6065 
Kc/« (49.46m) e 15 105 Xc/e 
(19,86 m)-

Colaborador do SI A 
ganhou o prêmio 

‘'M anéquinho Lopes'
Um dos mais antigos cola

boradores do Serviço de In- 
f irmação Agrícola, o jorn i- 
lista e agronomo Sebastião 
Gonçalves da Silva, ganhou 
o preraio “Manéquinho Lopes 
(Gr$ 50.000,00), realizado pola 
Escola de Jornalismo “Caspar

Libero’’, de São Paulo, e pa
trocinado pela “Vemag’’. Gon
çalves concorreu com uma 
série de reportagens, que fêz 
em 1958. em “Visão” e no 
■‘D.álio de Sáo Paulo’’1 «ôbre 
Extensão Rural focalizando 
a aruação do sistema ACAR 
no meio rural brasileiro. Ou. 
tro prêmio, de igual valor, foi 
t • nbóm c »nlerido ao agrôno
mo e Jnsé Calü g“ Fôlha da 
M*nhã’’ de São Paul •, pela a- 
tividade que desenv lveu no 
campo do jornalismo agrícola 
nos últimoss anos.

O jornalista Seba- ião Gon- 
Valves de Silva dedica-sej há 
vinte anos, à Divulgação “Ru

ral, tendo sido secretário de 
várias revistas agrícolas. E 
também produtor de folhetos 
e programas de rádio agríco
las; fêz curso <te especializa
ção nos Estados Unidos da A- 
mérica e foi professor de Pu
blicidade Agrícola e": cursos 
realizados no Brasil pela OCA 

No campo de ensino, foi 
professor Ja Escola Superh r 
de Agricmtur de Viçoso, G.M. 
e Assistente da Cscola Nacio
nal de Agronomia. Atualmen
te o agrònom Sebastião Gon
çalves da Silva é técnico da 
Diretoria de Publicidade A- 
gricola de Sáo Paulo,

Ministério do Trabalho. 
Indústria e Comércio

10 Posto de Fiscalização

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

Lajes, 5 de Maio de 1959

Ary Neves Gonçalves 

Fiscal do Trabalho

0 Dr t Ä ‘. i Ä ’  p 5 : Â . ° m « d " õ !
ma, Juiz de Dir®11____ de substabelecer
meira Vara da Comarca dr 
Lajee, Estado de Santa Ca 
tarina, na forma da lei, etc.

que o pre- 
Notificaçà 

ti-

i • nirftito da Primeira Vara da Co-
mTrca de Lajes Estado de Santa Catarina

desempínho 
inclusive *|0s 

em quem
convier. (Doc. Incl.) E p0r 
não mais consultar aos inie- 
rêsseg dos outorgantes a con
tinuação do mastno outorgado 
na qualidade de seu manda
tário, por não haver demons
trado boa fé, querem perante 
V Excia., de acordu com o 
nig > 1.318 combinado com o 

artigo 1.3l6, amons do Códi
go Civil, revogar expresanno- 
te todos os pode es outor(.a- 
doe no referido instrumento 
de procuração Assim, autua
da, esta ped-m «o  tíigno V. 
Excia., de mandar lomar por 
termo a presente ''evugaçáo, 
para t»dos os efeit >s legíis e 
que seja a mesma fixada em 
lugar público e publicado ►- 
ditais na imprensa local pa-a 
conhecimento e ciência d** 
terceiros a quem '(< >s®a inte
ressar, pe te, sejam exi.edidas 
a> competentes notifieaçõ-s 
-> outorgado e ao Cartório 

d • E-' ríváo de Paz de Cer- 
r Negro, onde foi o manda
to lavrado, que feito s lici
tam lhes sejam devolvido- «  
respectivos autos, in 'epen- 
d-ntemente do t:abalo , n»ra 
deU usar-m como e quando 
lhes convier. Di a presente o 
valor de Cr$ 2.100,00 e pedem 
deferimento, Lajes’ 20 de a- 

Py. Uid CoiiH”
A, como pe'e. 

25-4Í59. (a) C, Gama. Ar-iffl 
sendo e expedido o presente
edital de notificação e par»
conhecimento de terceiros e 
de quem interessar p< ssa a 
iim de quede futuro, não ale
guem ignorância sob o pedí- 
do de revogação de procu » 
ção, nos termos d.° petição 
acima transorfto. Dado e pas
sado nesta cidade de L-qer, 
Estado de Santa Catarina, r os 
vinte e sei6 do mês de .bril 
de mil novecentos e cinroeo 
ta e nove. -  Eu Wcldeck Au
rélio Sampaio, Escrivão do 
Cível, o datilografei, conferi, 
subscrevi e assino.

Faço saber aos 
sente editai de 
virem, dêle conhecimento 
verem ou inteies^ar possa 
que por pari" d - José Neve 
de Jesus e s/Mulher, por seu 
procurador doutor Cid, C»u 
to, me foi dirigida a seguinte 
petição. — “ Exrco. Sr. Dr 
juiz de Direito da la Vara 
lesta Comarca. Dizem José 
Neves de Jesus <» sua mulher 
Kranclsca Antonia da Silva, 
br-*ileif08, èle lavrador e 
i  de i.reud.iS domésticas, do 

micdi-dos e residentes em 
Cerr.i N gro, distrito desta 0*»- 
n rc , por seu a Ivngado 
jrncuiaJ ■ qu- st • subscr- 

que utorgaram a Joã 
SdVa Mot s brasil ir-», .-b t '
ro, lavrador, rs-idente e- d - 
micilindo no distrito de Cer- 
rç Negro, desta .Comarca, pro
curação 1 vrauà: no CàríoTi 
I • Esenvão de Paz d» Corro 
Negro, Sr. Ot iViano Kley, re
gistrada no JivrO l i0 3, ;U. )69 
e verso, em data de 15 de 
abril de 1959, com p derje 
efucciais, mulos e get .is e 
do da clausula “ad judicia 
paia defender todos os direi 
tos e interesses dos oUtiirgan- 

» soDr» um* gleba/ rte ter- 
s qu- os m «mos p .üauJm 
n Comua ão nc istnio de 

jCer-n Nevro, b m corno o«; 
pinheiros contidos netsa gle- 
t»t uodeod p Tè i - - I» ng-
orgad i pn-pô qu iisquer a- 
ões que julgar nec> seári s, 

assim como medidas acaute- 
• tóri»s. lazer rôrd juriii jal 
ou extra-judicial, anuir, tráo- 
igir, firmando compromisso 
i compra e venda dos pi- 
heiros pe tencentes os ou- 
o»t>a <e< passan to a escritu

ra e dando quitação, b< m co
mo receber o produto da ven
da exercendo f̂inalm»*nte to- 
los os poderes em lei per-

bril de 1959.
DESPACHO.’

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

Escrivão do Civel

hlO, Procurados pela reportagem para 
jue esclarecesse as notícias, segundo as quais 
ua próxima viagem aos Estados Unidos prendia- 
• ao pedido de concessão deu um empréstimo 
0 ’*2M) milbões de dólares ao Brasil, o ministro 

razenda, sr. Lucas Lopes, escusou-se a fazer 
claiaçoes à imprensa afirmando que sua via- 
iii prendia-se a um convite do ministro do b* 
'rc /T  lN,ê r^ ° Lima, e que, pjrtanto.

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

U ,

i,pimiftn^íí''“b o^scobertt) como espião no recinto 
i | | . act° lntersindical'', um investigador da P

cós rtont? , í 80 peJ?8 ^<5ç1'es sindicais aos empurrões, 
oSe estayàP alfeT i^w bu.-etõ»es’ 0 “ tira” D« °  re J iiu i. dizei

t l r ,^ Vq,Ue » rrá tfabalhador. recusando 80
J e rn fd T rV í^ T t r rd d la tá m e n te  foi enviado ao 1 
vtinador Sid Sampaio um enérgico protesto.
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CORREIO LAG EAN O
/

.erem„í?„,.a *arde a ouverture do Campeonato Serrano
Página 5 a

Fin&lmente teremos hoje a 
tarde no Estádio Municinal 
da Ponte Grande, a abertura 
oficial do campeonato ser 
rano, com a realizaçfio do 
preho entre as equipes do 
Lajes F.C. e .do S.C lnter-

nacional.

verÍoetrd° Í8 adve Marios de- m r.'10 travar um prélio dos
®  nepp,hÍd08* hftja Vi8t0 08
a T »  S, anteriore8 emQue Lajes e Internacional se

defrontaram onde verificou-! 
se o marcador de 2 á 1 pa- itos na tabeja. 
ra cada um deles. 1 Provavelmente os dois cor

O cotejo de hoje será a juntos atuarão assim forma 
desforra para ambos, e o Internacional; C... 
essencial é que estará èm í Pedrinho e Boanerges; 
jogo os dois primeiros pon-jta,i°. Aldori e Gico; Plinio.

Chimbica. 
Eus-

Hamilton, Tulio, Carbonera e
Melegari.

Lajes; Lulç, Nereu e Flo- 
risvaldo; Vicente, Galdino e 
Cardeal; Nelson, Vileu, Lui- 
zinbo, Marino e Wanderlei
fJacaié).

Cotejo difícil para Pinheiros e Independente
0 campeonato serrano te

rá prosseguimento na tar.ie 
de amanhã, com a realização 
da segunda rodada do turno 
unico, quando estarão se 
confrontando as fortes re
presentações do S.C. Pinhei-

de* Curíut>aQos,en<*ente A C 
Neste prélio estará em jo- 

g a reabilitação que ambos

T l l Í T  , encetar- devido ao grande fracasso ocorrido
dornmgo ultimo por ocasião

E’ O M A I O R !
E. C. Nacional de (Cruz Alta (RS)

Lâiiçou recentemente seu tradicional sorteio 
eujo Clube, conta em nosso meio grande nu-
“ er.° pel°  seu Procedimento, lisura e
pontualidade em suas realizações.

Agora um FORD 1959

FORD FAlRLANE 500 — VICTORIA 1959 

A T R A E NTE PLA N O :
1.0 UM FORD 1959
2.0 UMA VOLKSWAGEN (KOMBI)
3.0 UM REFRIGERADOR
4.0 UM RADIO
5.0 UMA MAQ. COSTURA
E 40 Canetas Sheaffer’s para os portadores da 

centena do l.° prémio.
SENSACIONAL CARTA PATENTE 163 - Federal 7/10/59

do Torneio Inicio.
Desta feita teremos o In

dependente com a sua cons
tituição habitual com o re
torno de Daniel e Menegatti, 
duas figuras de exponencial 
valor de sua equipe.

Por sua vez o Pinheiros 
talvez não venha a contar 
com o concurso de Lauvir 
nma vez que a sua -situação 
com o alvi verde está algo 
embaraçosa na F.C.F.

Para. este I jogo, osl doi 
quadros salvo alterações de 
ultimo hora deverão jogar 
com as seguintes constitui 
ções: Pinheiros: Sardá, Jua 
rez e Zé Otávio; Zequinha 
Lauvir (Zequinha) e Wilton; 
Pilila, Zeca, Johan, Emilio e 
Eloir.

Independente: Daniel, Lo 
pes e Aloisio; Romeu, Mene
gatti e Waldir; Toco, Lima, 
Feio, Eri e Ba.iá.

Vitoria do Olaria em 
Palmeiras

Cruzeiro x {  Nacional 
em disputa da  Taça  

Alcides Stefani

A preliminar do jogo Pi 
nheiros x Independente a se 
ferir no dia de amanhã, será 
disputada entre os quadros 
do Cruzeiro e do Nacional 
em disputa da Taça Alcides 
Stefani.

Este jogo está* designado 
para às 13,30 horas, reinan
do para isto grande interes 
se entre as respectivas torci
das .

Preliando amistosamente 
contra o Palmeirense de 
Palmeiras, o Olaria desta ci
dade, venceu o Grêmio Pal 
meirense pelo escore de 2 
tentos a 1

Aos 25 minutos, o time lo 
cal abriu a contagem por 
intermédio de Mareio, ca 
bendo a Justino empatar aos 
27 minutos com uma testada 
espetacular, terminando o l u 
tempo empatado. No final do 
2o tempo, quando tudo indi
cava qüe terminaria empate, 
Justino novamente venceu o

arqueiro Henrique com ou
tro tento de cabeça, aos 44 
minutos. O Olaria formou 
com: Dedé, João Pedro e 
Américo, Nelo (Siosga) Lau- 
ri e Justino; Arnaldo, Adroal- 
do iNery) írto, Alorindo e 
Jarbas (Abdon).

0 Grémio Palmeirense for
mou; Henrique Leandro e 
Mario; Eris, índio e Walinor; 
Picolé Cidinlio, Silvio, Mar
eio e Schmidt (Santo . Juiz 
foi o Sr. Edmundo com atua
ção regular.

Campanha para o au
mento de consumo do

café
RIO — A chefia do Posto 

de Fiscalização do IBC de 
Pôrto Alegre vem de comu 
nicar ao coordeuador da 
campanha para o aumento do 
consumo interno de café que 
foi iniciada, sábado último, 
no Rio Grande do Sul, a dis
tribuição, pelo Instituto Bra 
sileiro do Café do produto 
padrão aos torradores, sen
do muito bem recebido o 
preço do produto naquele 
Estado.

Dando prosseguimento à j 
campanha, o sr. Renato da 
Costa Lima, presidente do 
IBC, pretende . embarcar, 
ainda êste mês, para Salva

dor e Recife, a fim de lan 
çar nos Estados da Bahia e 
de Pernambuco, a venda de 
café por preços mais bai os, 
na base de 45 por quilo.

SENHOR ARLINDO 
SILVA

Festejará o seu aniversa
rio natalicio na próxima se
gunda-feira, dia 18, o Sr. 
Arlindo Silva, funcionário 
deste bi-semario e destacado 
esportista local.

Ao aniversariante as nos
sas felicitações.

ALTA QUALIDADE 
E DISTINÇÃO

C o m p r e  q u a l i d a d e
A PREÇO JUSTO. . ,

comprando D E N N E R
a  boa roupa ponto por ponto

a muna RENNER tem tudo que V. deseja: Belos padrões, talhe mo- 
A roupa & tradicionMal dURABILIDADK RBNNER.

C a sa  RENNER  Dispõe,
ainda de variado sortimento de camisas sports, calças sports, calça*. 

’ dos, chapéus.
* * / I

RENNER " ve8te ° cavaUieiro dos pés à cabeça com ° máximo de <Iualidad® «  dislinção!
i •** » *1   !    . -    
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Osmar C u ia  trabalha ps’a homem i
Nova Discriminação de Renda — Os^Municípios_B ras ile iros^ «ao  as

federais aum entadas -  e

menda constitucional n- i 59 de autoria do Deputado Osm ar >
dado pela União, segundo e- putado Osmar Cunha: 
menda apresentada pelo De- EMENDA A CONST1TI IÇAO

Rio (do correspondente — 
Os municípios brasileiros te
rão aumentadas de dez para 
quinze por cento a cota do 
imposti de renda destinada 
ao municípios.

Serão entregues aos muni- 
cipios d dez por cento do

putado Osmar Cuniia 
Pelo mesmo projeto, o im

posto territorial e o de trans
missão “ iater-vivos” passarão 
aos Municípios.

É o seguinte o texto da e-

Emenda constitucional
n* 159

íDo Sr. Osmar Cunha) 
Redijam-se assim os seguin 

tes parágrafos do 
Artigo 15:
4o A união entregara aos

imposto • consumo arreca- menda apresentada pelo De

Institui nova discriminação I Municípios dez por ce
de rendas em favor dos Mu- total ç  »  
nicipios brasileiros. I P°sto de que trata o n. u,

im
e-

Crinica Semanal [CORREIO
fcscreve: EDSON N. UB >L O An, {[X I Lages.{IX  Lages. 13 de Maio de 1959 134tscreve: EDSON N. UB O

Como acontece todos os anos, no segundo domingo de 
maio, celebramos o Dia das Mães Aqui em Lages, êste dia foi 
celebrado com muita pompa numa homenagem sincera as mã
es lageanas. Diversas entidades promoveram festivais para ho 
roenagear essa figura sempre bela de uma mãe.

No dia 8 p.p. no Cine Tamoio, a Academia Catarinense 
de Acordeon levou a efeito uma apresentação como não viamos 
há muito tempo, transmitida pela Rádio Clube de Lages. Foi, LôvamOS RO Conhecimento de ÍIOSSOS dlStlQlOS
sem sombra alguma de dúvida, um espetáculo deveras irapres- j c y e t 5 q Ue 0 senhor PRACEDINO RODRIGUES 
sionante; o recinto ficou totalmente tomado, mesmo os c0rre'I Js]  ̂f  t'Q f0i demitido de DOSSO quadTO de fU0CÍ0-

Aviso
dores, sem contar as centenas de pessoas que não conseguiram 
entrar por falta de lugares.

Contribuiram para o brilho dessa festa organizada pelo 
dinâmico prof. Dede diretor da Ac. Cat. de Acordeon, a L.B A ,
O SESI Piefeitura Municipal e a Banda Miestro Ponce. Nessa 
ocasião foi aplaudida e premiada uma senhora com 18 filhos, 
verdadeiro exemplo de mãe Está, portanto de parabéns o prof 
Dedé, pela sua louvável e nobre iniciativa de realizar êsse fes 
tival, qae condisse plenamente com o esforço de quem o rea
lizou .

Seguindo a tradição dos outros tempos, a ULE também 
prestou a sua homenagem às mães no dia 13. O festival teve 
higar no Cine Marajoara com bastante assistência.

Como atração máxima do festival, conferenciou o Dr 
Salvador de Maio, criminalista e sociólogo, autor do livro: “A  
missão da mulher”.

Sem dúvida: o Dr Salvador é uma grande mentalidade, 
e a sua conferência foi digna de merecido9 aplausos. Não temos 
cultura nem credenciais suficientes para criticar tão eminente 
pessoa, e o que vamos dizer não deve em hipótese alguma ser 
interpretado como critica desabonadora. Embora a sua confe
rência fôsse das mais atraentes, tratando de um assunto atu
alíssimo, cremos que não foi própria para a ocasião, ou melhor 
a grande maioria da platéia não estava à altura da mesma.

A maioria da assistência era constituída de crianças, se 
não física pelos menos mentalmente.

O conferencista tratou mais de delinquência infantil e ju
venil, e não das mães. Ora a análise dêsses problemas é para 
gente adulta e não para crianças. Daí, a incompatibilidade en
tre o tjma e a platéia.

O Dr Salvador devia ter sido convidado pela ULE para 
falar numa das duas academias literárias que existem para a 
formação moral e intelectual dos estudantes de nossa cidade, 
onde seria mais proveitosa a sua conferência. i

Um homem de tal envergadura moral merece uma pia-! 
téia mais seleta e não um ambiente onde muitos foram ape
nas para escutar o Sincopado.

Cremos que o seu tema tivesse sido aplaudido na Acade
mia Frei Veloso ou na Academia Rui Barbosa, os têrmos bas
tante mas por êle empregados, teriam produzido o efeito ne
cessário.

Mas, de qualquer modo, a festa da ULE não deixou de 
ser interessante pois foram dignas da mais alta atenção a mai
oria dos números musicais.

náriofc em data de 2 de maio de 1959, estando 
portanto, desautorizado a efetuar cobranças e fa 
zer quaisquer operações em nome de nossa firma 
desa aquela data.

Co uunicamos outrossim, qu3 p ir t os servi
ços de cobranças admitimos nesta data o sr. AN- 
T0N10 CARLOS AVILA, cuja identidade pedimos 
seja observada. \

fetuada adist -íbuição em ptf, 
tes iguais e 1 lo-se o i* 
gamento e m ntegral, le 
uma só vez e * la Muni i- 
)io, durante quarto trimes
tre de cada 10 .

5o A União entregará i 
gualmente aos municipi s 
15% (quinze por cento) do to
tal que arrecadar do impôs- 
to de que trata o n- IV feito 
a distribuição em partes 1- 
guais devendo o pagamento 
a cada Município ser feito i - 
tegralmente de uma só ve.:, 
durante e terceiro transpor
te de cada ano.

6o Metade pelo menos da 
importância entregue aos mu
nicípios, por efeito do dispos
to no parágrafo 5o será a- 
plicada em beneficio de or
dem rural. Para os efeito» 
déste parágrafo, entendem se 
por beneficio de ordem rural 
todo o serviço que for insta
lado em obra que fôr realiza
da com o objetivo de melho
ria das condições econômicas 
sociais sanitarias ou cultu
rais das populações das zonas 

Contínua na 3a. pagina
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Lajes 13 de maio de 1959.
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SRA. DR- EDEZIO  NE 
RY C A O N

Festejou ontem o seu aniversario 
natalicio, a exma, sra. d. Rosena 
Waltrick Caon, digna consorte do 
Dr. Edezio Nery Caon, provecto ad
vogado no foro desta cidade e pes
soa de larga influencia no seio do 
trabalhi8mo local,

A distinta dama, apresentam^ 
os nossos cumprimentos

1

i
n
t;ü
i t

h o m u i i u ç a o
A S/A. AGENCIA MARÍTIMA E COMERCIAL “ SAMARCO’' 

tem o prazer de comunicar aos senhores possuidores de veículos 
“ W ILLYS” , aos seus distintos Amigo^ e Freguezes e ao Publico 
em geral, que a Oficina que instalou à Avenida Getulio Vargas, n.o 
1898, em Lajes, embora ainda não totalmente concluída, já se en
contra em condições de atender sua distinta clientéla, pois já dis
põe de pessoal competente e maquinaria adequada.

Outrossim, comunica que mantém em sua Loja um varia
do estoque e péças -JEEP aprovados, a preços da tabela de Fá- 
brica, 0  S6ntir-S6“á  honrada com as visitas q u g  rcccbcr dos sen* 
hores interessados, colocando-se, ainda, a disposição dos mesmos, 
para quaisquer informações adicionais, pelo telefone N.o 444.

I

O Clube 14 de Junho, ^ o « ed«°Âtf(S°Soe{ H S

1ST V A N  W
Com sua Orquestra Vienense, a Lady Crooner Rosaline Hine e a Estrela Monica Reynal
E ainda Extraordinário Schow com:t Ml V 4 -1 *

Istvan Weishaus (Concerto de Violino), Rosaline Hine (Canções InternacionaisV r p í m

Justo (Bailarinos era Patin), “Los Umbert (Excêntricos musicais) e Monica Reynal (Voz de Tango'S ^  TaDg°^  °  g&
Y
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