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JK elogia a administração 
de Santa Catarina

O Presidente da Republicai 
dr. Juscelino Kubitschek de 
Oliveira, recebeu, no Palácio I 
das Laranjeiras conforme se 
noticia, o Governador Heri-|

berto Hulse, que estava a- 
companhado do seu secretá
rio particular, acadêmico 
Norberto Ungaretti.

Durante a entrevista com

A BR2 - será brevemente entre
gue ao trafego

Ainda este ano, o Sr. Lu-| 
cio Meira, Ministro da Via
ção tenciona entregar ao 
trafego mais de 1.900 quilo- 
metros de rodovias dos quais 
600 já pavimentados.

Entre as rodovias que es
tão sendo construídas em

ritmo acelerado para a inau 
guração nos proximos mêses, 
encontra-se as de Xanxerê 
Joaçaba, Porto Alegre-Cace- 
qui, Livramento-Don Pedrito, 
e a conhecida BR-2, que li
ga Lajes á Curitiba.

o Chefe da Nação, o Gover 
nador do Estado teve opor
tunidade de ventilar vários 
assuntos administrativos a 
certando providências para 
que, no menor prazo possí
vel, seja constituída a Com
panhia Siderúrgica de Santa 
Catarina, cuja mensagem 
presidencial já se encontra 
em trâmite pelo CoDgresso 
Nacional.

Ao final da entrevista, o 
Presidente Juscelino Kubi 
tschek mauifestou ao Gover
nador Heriberto Hulse seu 
aprêço pessoal, não deixan
do de fazer "elogiosas refe
rências à sua administração 
em Santa Catarina.

O Partido Trabalhista Bra- 
sileito vai enviar á Justiça 
Eleitoral, para o competente 
registro, as reformas intro
duzidas pela recente Con
venção Nacional nos estatu

Itos do partido. Sómente de
pois desse registro será rea- 

'lizada a eleição para a es 
colha dos membros da futu
ra Comisão Executiva Nacio 
nal, em número de dezoito,

Associação Catarinense de Cultura
Recebemos atenciosa 

comunicação, que a comis
são encarregada de elaborar 
o ante-projeto dos estatutos 
da «Associação Catarinense 
de Cultura», entidade que se 
propõe a fundar e manter 
em Lajes, escolas de nivel 
superior, optando primeira 
mente pela fundação de uma 
Faculdade de Ciências Eco
nômicas 1 ou Contábeis e 
Atuariais, reunida no ultimo 
Sábado, dia 16, constituiu a 
seguinte comissão pró «As
sociação Catarinense de Cul
tura» que atuará até a As
sembleia Geral de Constitui
ção:

Presidente: Bernardino N. 
Gevaerd; Vice Presidente: 
Adolfo Toscki 1' Tesoureiro: 
Amelio Nercolini; 2- Tesourei 
ro: Antonio Carlos Koerich; 
1' Secretario: Roland Hans 
Kunn 2’ Secretario: Antonio 
F e r n a n d o  de Alcantara 
Athayde.

A fundação da Associação 
Catarinense de Cultura, será 
um empreendimento que mui 
to honrará a nossa terra, 
pois de fato, Lajes necessita 
de sua Faculdade de Cien 
cias Econômicas ou Conta- 
beis e Atuariais. Cá estamos 
para colaborar.

< Sana daJjjvcura 
di Minas (jermá.^ôl

1 banco qut cmh«<* ledo • •mil

Fusão UDN-PL
Está havendo um movi

mento na Capital da Repu
blica, no sentido de que se- 
já efetivada uma fusão entre 
a UDN e o PL, sob a con
dição do que os dois parti
dos se entendem.

Alegam os elementos do 
movimento pró fusão, que o 
parlamentarismo pelo qual o 
PL luta, não criará obstácu
los, poÍ6 também está inseri 
to no programa da UDN.

Bandoleiros causam pâni
co no Oeste Catarinense
Uma quadrilha de sal

teadores, nestes últimos 
dias, vem mantendo em 
verdadeiro sobressalto os 
habitantes do oeste de 
nosso Estado, sogu.idoa 
purou a nossa reporta 
gem.

Quinta feira passada 
no lugar denominado 
Sargento, município de 
Maravilha, o bando as
saltou a residência de 
um colono, carregando 
tudo o que continha em 
sua casa.

Em seguida amarra
ram o dono da casa, a- 
possaram se da filha e da 
esposa dêste, e em sua

frente seviciaram-nas, 
barbaramente.

No sabado, um grupo 
de colonos, mobilizava se 
pela região, dispostos a 
batalhar cora a quadri
lha, que já teria assalta
do uma outra residência

O Prefeito do Munici- 
pio de São Carlos, em 
cujas imediações os as
saltantes estão agindo, 
dirigiu-se ao Governador 
Heriberto Hulse, no sen
tido de enviar reforços 
policiais a aquela região 
para por fim a intran
quilidade reinante na 
mesma.

i 111 dá inicio a lase Jânio Ouatlros
O deputado Magalhães 

Pinto, como presidente 
da UDN convocou a im 
prensa, para anunciar 
que vencida uma primei
ra etapa das gestões que 
fêz entre correligionários 
favorável á candidatura 
do governador Juracy 
Magalhães e não encon 
trando condições para 
preencher as exigênãas 
daquela candidatura, pas
saria á segunda etapa 
isto é a segunda reco 
mendação dos conven
cionais, relativa mente à 
candidatura do deputado 
Jânio Quadros.

Alguns interpretaram 
esta surpreendente reti
rada do governador Ju
racy Magalhães do cam
po das articulações su
cessórias, na área do seu 
partido, como manobra

I orientada pelos que de
pendent uma í-olução su
cessória com o seu nome 
manobra essa tendente 
a transferir para o depu
tado Jânio Quadros, i a 
própria área udenisU, 
tôdas as dificuldades e 
tropeços que vem enc u- 
trando, até o preseme 
momento.

M n r É  Dam 
Jaime ('ura

O Cardeal arcebispo do 
Rio de Janeiro, Dom Jaime 
Câmara foi condecorado com 
a Grande Cruz da Ordem de 
Cristo. A condecoração foi- 
lhe imposta pelo presidente 
da república portuguêsa, al
mirante Américo Thomas.

EM FLOR1ANOPOLIS
Q B E N S IA  PAUSE HOTEL
100 Apartamentos com Banho

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

-  ,  1 J J  T  1m L a  tem o grande orgulho de oferecer aos seus distintos associados no pró-Q  Clube 14 de JunilO# Ximo dia 23 do corrente (Sabido), a soirée de apresentação de:

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

. . ori Wpishaug (Concerto de Violino), Rosaline Hine (Canções Intrnacionais); Rei (Bailarinos de Tango), Olga Y
Patin), -Loa Umbert(Excentricos musicais) e Monica Reynal (Voz de Tango'.
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Medicos de renome internacional opinam:

Fumo origem do cancer
e a-. , . . .  ~ I aleuns centigramas de sarro de cachimbo

Cientistas/e r n0.me V u imu n ° r  03,Drs. „ ^ o  à superfície epitelial de rato branco,
0 l'h\ve t 0̂ anR^rr.i^rrtla(Cp] h  Wr,>hf° W pÍ'?/ Preá- coelho ou outro animal que escolhesse, vm, Watison, Borchard, Kellegg, Wright, Webb, £' p„iHado de risnar o nêlo e cobrir o
R°8d e^ed^ lS a6e meíicos e n ZTvl\ ^ e lo o n ' com esparadrapo.PSeria um grande subsi-r *3 de medicina e médicos en geial respon .. „ „„„  ai-nain„ - a nriviri» mie ainda
sabilizaram o fumo pelo câncer até 96% dos 
casos e por uma espantosa percentagem de tu 
berculose.

Infelizmente, aqui, até nos sanatórios para 
tuberculosos se tolera o uso de cigarros.

Muitos dos médicos acima citados, atravéz 
de inúmeras experiencias, provocaram o cân
cer na média de 80% á 90% dos animais que 
foram submetidos âs suas experiencias cienti
ficas.

Seria o caso de lembrar, com a devida 
venia, a algum medico curioso, a proceder al 
guns ensaios nèsse sentido. Poderia conseguir

dio cientifico, para dissipar a dúvida que ainda 
perdura em muitos que nâo acreditam no cân
cer produzido pelo fumo.

Escudado nas conclusões a que chegaram 
centenas das maiores notabilidades medicas do 
mundo, não temos o minimo resquício de duvi
da em aceitar que a etiopatogenia do câncer se 
processa da seguinte maneira:

Io - a piridina do fumo, que é bastante 
caustica, produz uma ligeira oxidação da parte 
afetada;

2o - depois de um periodo de mêses, apa
rece uma queimadura de primeiro grau;

com mais algum tempo, cuja duração

rfenende da quantidade de cigarros charutos ou 
cachimbadas usadas é constatada uma queima
dura de 2o grau; , . .

4o - com a decorrência de meses ou anos,
de acordo, ainda, com a quantidade de fumo 
usada, o exame clinico revela uma ulcera;

5o - passados alguns anos, o exame de 
raio X vem desgraçadamente provar a existên
cia do temivel e quase sempre incurável càn-
CGT.

Prezados leitores: .
Não seria mil vêzes preferível vocês abste 

rem se do fumo e do álcool, para não correr 
tão grave perigo de contrair doenças do cora
ção do esto mago, do figado, do nariz, dos 
pulmões, dos rins e o maldito câncer?

Medite: A bem da saúde, sua e dos seus 
filhos, responda afirmativamente.

DIA 23 A  PRIMEIRA V IA G E M

Viação Minuano dará inicio à sua 
moderníssima linha de ônibus Porto 

Alegre - São Paulo
Uma notícia auspiciosa pa

ra os rio grandenses é a da 
próxima inauguração da li
nha Pôrto Alegre São Paulo 
tendo como concessionária a 
Viação Minuano lytda. Seis ô- 
nibus Marcedes Bens do últi
mo tipo, fabricados especial
mente para êste serviço, es
tão prontos para partir no 
próximo dia 23, iniciando os 
serviços rodoviários normais, 
diàriamente, entre as duas 
grandes capitais do sul do 
Brasil, aliás |é de se desta
car o conforto extraordinário 
dos modernos veículos da 
“Minuano” . A carroceria pos
sui molejamento inédito para 
os viajantes do Rio Grande 
do Sul .

Sòmente 24 passageiros 
Constituem a lotação comple
ta de cada carro, que apre
senta internamente, as se
guintes características; visão

panorâmica através de am
plos vidros “ rayban”; poltro
nas de espuma de borracha, 
com 5 posições reclináveis; 
iuz direita para cada passa 
geiro com manejo individual; 
sistema de refrigeração eca 
lefação para cada grupo de 
dois assentos; serviço de bor
do, com bebidas quentes e 
geladas; e esta característi
ca verdadeiramente revolu
cionária: sanitário moderno, 
dotado de todo conforto ima
ginável para ambos os sexos, 
inclusive lavatório. Dois mo
toristas revesar-se-ão no de
correr da viagem, que será 
realizada pela moderna ro
dovia federal BR-2, quase to 
talmente pavimentada 

A viagem durará pouco 
mais do que 24 horas e in
clui no roteiro, cidades im
portantes como Lages, em 
Santa Catarina, Curitiba no

Aviso
• Levamos ao conhecimento de nossos distintos 

clientes que o senhor PRACEDINO RODRIGUES 
NETTO foi demitido de nosso quadro de funcio
nários em data de 2 de maio de 1919, estando 
pôrtanto, desautorizado a efetuar cobranças e fa
zer quaisquer operações em nome de nossa firma 
desde aquela data.

Comunicamos outrossim, que para os servi
ços dé cobranças admitimos nesta data o sr. AN- 
TONIO CARLOS AVILA, cuja identidade pedimos 
seja observada. •

Lajes 13 de maio de 1959.
FERNANDES & Cia. — Com. e Repres.

Paraná, e nosso Estado, Ca
xias do Sul. Como atrativo 
turístico, o roteiro oferece 
grande diversidade’panorâmi- 
ca, com passagens por ser
ras de grande beleza, vales, 
pontes modernas, etc.

Deve-se destacar que en
quanto viaja, o passageiro 
descansa: todos os ônibus são 
decorados com côres repou 
santes, e os bancos recliná
veis oferecem conforto real- 
mente notável. Além disto, os 
motoristas empregados pela 
Viação Minuano foram sub
metidos, em sua totalidade, a 
rigorosos te6tes psicotécnicos 
em São Paulo. Somente os a 
provados prestarão serviços 
na linha. Nada exprime mé- 
lhor a excelência dos ônibus 
da Minuano; encomendados 
especialmente na Mercedes- 
Benz, foi tão positivo o re 
sultado conseguido com os 6 
veículos que aquela podero
sa Emprêsa resolveu incluir 
o novo tipo para fabricação 
em série!

A Viação Minuano Ltda. 
montou suas instalações na 
Av. Farrapos n- 21 Lá os in
teressados poderão adquirir 
suas passagens. As viagens 
serão diárias, e obedecerão 
o seguinte horário: saída de 
Pôrto Alegre, às 14 horas e 
chegada em São Paulo à tar
dinha do dia seguinte. A ta
rifa é outra atração, já que 
a viagem custará, por pessoa 
eütre Crí 1.000.00 e Crí, . . 
1.500,00 apeuas Estão de pa
rabéns os gaúchos, com a i- 
naugúração da única linha 
que oferece o novo “ rodo- 
confôrto’ !

M E I O  I M A N O
Ano XIX I Lages, 20 de M aio  de 1959 I 133

C O N V I T E
As academias literárias «Frei Veloso» e «Rui Barbo 

sa», com real satisfação, convidam a V. Excia., às Autori
dades aos estudantes e ao povo de Lages para assistirem 
às homenagens que serão prestadas ao insigne catarinen
se

PROF. DOUTOR PADRE MILTON VALENTE,

autor da melhor tese filosófica apresentada na Univer
sidade de Sorbonne França, e detentor do prêmio da 
Academia Francesa de Letras, pela vez primeira conferido 
a um estrangeiro.

As homenagens terão lugar às 20 horas do dia 22 de 
maio, sexta-feira, no Teatro Marajoara, onde se fará ouvir 
a palavra do homenageado sobre a cultura -espanhola, com 
apresentação de quadros luminosos.

Contando com o seu reconhecimento e com a sua 
presença nesta homenagem de que faz juz o grande in
telectual catarinense, confessam-se agradecidos, em nome 
das academias.

Evaldo P. Henkemaier Murad Mussi Sobrinho
Lages, maio de 1959

O  Brasil fabricará
Foi nomeada uma co

missão para estudar o fa 
brico de papel moeda no 
país. A fabricação do pa
pel moeda representará 
uma economia de cerca

o seu pape l moeda
de 2 milhões de cruze 
ros anuais.

Esta comissão reçentí 
mente nomeada, terá ui 
prazo de 60 dias para 
conclusão do assunto;

A l u g a - s e
Uma sala para comercio, sita à Rua Her- 

cilio Luz. |

Tratar no Novo Armazém

L A  J E A  N O : Laies ds nivel
Colabore com a  Comissão Encarregada de constituir q Associação Catarinense de C  i#

terá em Lajes, esco la» de nivel superior cultura.V h. *h que man-

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



20-5 59
CORREIO LAGEANO Página 3

A fim de contrabalançar o
cunsumo quase exclusivo de 
catme jjv iaa  no país, o Miais- 
tério I i \gricultura vem exe
cutando un  plano de incenti
vo a criação de suinos no Su- 
1 e de cairinos no Nordeste.

Segundo lados do S.E P , o- 
cun.im essas duas espécies o 
segundo e terceiros lugares 
respectiva nente, nos íniices 
da nossa Dopulação pecuária - 
ou seja ni s Je 40 milbões de 
cabeças para suinos e 11 mi
lhões para ■ iprinos, enquanto 
para a espécie bovina o nú 
mero de careças é de cêrca 
de 70 milhões. Ainda de acor
do com os Jados estatísticos 
daquele órgão do Ministério 
da Agricultura, Minas Gerais 
e Rio G ran le do Sul detènr o 
maior numero de suinos, cêr
ca de 6 503 300 e 5 503 00), 
respectivamente, e a Bahia o 
de caprinos com aproximada
mente 2 500,00).

É, entretanto, o município

Caiu o preço 
do café no 

mercado in
ternacional
NOVA IORQUE — Enquan

to a situação de certas ma
térias-primas Droduzidas na 
A nérica, citando casos sô- 
b e a borracha, io  e3tanho, 
c ícau e arroz, melhora, sen- 
s relnaente, no mercado in
ternacional do futuro o café 
c »nsiderado «negro» afir 
m indo-se que os melhores 
ti aos da rubiaces oriundos do 
Brasil sofreram queda de 14 
centavos por libra no pêso, 
agravando a situação do im- 
pirtante produto em virtude 
da produção do corrente ano 
no 3*»sil, estimada em 30 
milhões de sacas, apresen
tando um aumento de 4 mi
lhões de sacas, relativamen
te ao ano anterior.

de Concórdia, em Santa Cata
rina, onde a suinoculturu tem 
atingido o mais elevado pa
drão, com a introluçã > de ra 
Ças selecionada i ono as 
IJupoc Jersey, Lanirace e 
Berksjiire. Nesse município a 
Divisão de Fomento da Pro 
dução Animal do Ministério, 
adquiriu em 957 301 repro
dutores dessa riças de alta 
linhagem, n  moortância de 
Cr$ 873 800. *) distribuindo-os 
entre os rebanhos gaúchos e 
paranaenses ><,-a elevar-lhes o 
rendimento ecanímico. Os tra
balhos de melhoria da suini- 
cultura prosseguem no ano em 
curso, devendo o Ministério a- 
plicar, para êsse fim, um mi
lhão e duzentos nil cruzeiros 
nos Postos \gropecuários de 
Carazinho e Encantado, no 
Rio Grande do Sul.

Por outro lado, os rebanhos 
caprinos do Nordeste têm sid » 
objeto de trabalhos de exten
são e melhoramento por parte 
da Divisão de Fomento da 
Produção Animal, com a in
trodução de raças de miior 
porte, para aumento da pro
dução de carne.

Visa. com isto o Ministério 
da Agricultura aliviar a pres 
são interna do consumo de 
produtos bovinos, para manter 
a sua exportação em niveis 
compensadores.

Lucas Lopes não é 
demissionám

RIO, — O Ministro da 
fazenda desmentia à im 
prensa as noticias vei
culadas a propósito de 
sua demissão,' a firman
do que não passa de 
boato semelhante a cen
tenas de outros última- 
mente ocorridos.

Adianta-se que o sr. 
Lucas Lopes continua a 
merecer inteiramonfiança 
de JK.

Jiiïjc y  é Cindito Ideal para II Estados
RIO, — Veio a candi

datura Juraci Magalhães 
como uma reinvidioação 
do Nordeste que durante 
a República só teve um 
representante, que foi o 
presideute Epitácio Pes
soa” . — Disse o deputa 
do Lafaete Coutinho, se
cretario de Agricultura 
da Bahia.

Acrescentou que não 
só aquela região clama 
pela candidatura Juraci, 
mas, também, o Norte, 
cujas p pulações estão 
c i.isadas de ser esque- 
c las pelo poder públi
co federal, ficando en- 
t egues à própria sorte.

UM HOMEM CERTO
Declarou o deputado 

L iiaiete Coutinüo que o 
s \ Juraci Magalhães é o 
h unem certo para o lu 
g ir, de vez que, com o 
s *u passado de lutas pe- 
l i  emancipação econô 
mica do Brasil vem re

unindo as preferencias 
daquela extensa faixa 
de terra que começa na 
Bahia e termina no a - 
mazonas. “ Alias —  frisou 
— a convenção da UDN 
realizada recentemente 
em S. Paulo, autorizou o 
presidente nacional da
quele partido a articular 
o nome do governador- 
baiano para a sucessão 

Jdo sr. Juscelino Kubits- 
ehek.

-\POIO DE ONZE 
ESTADOS

Adiantou-nos que 11 
Estados todos situados no 
Nordeste e Norte Jo pais 
ja estão, itravés le suas 
secções político partidá
rias, exigindo la direção 
dos partidos o lançamen
to do nome do ex-presi
dente da UDN, inclusive 
a Bahia, onde o movi
mento teve início com 
boa receptividade.

Seguros alar
mam a popu 
lação de’Por 

to Velho
Noticias de Pôrto Velho 

informam que em virtude das 
enchentes fantásticas

ás enormes 
sucuris dentro do povoado 
está causando pânico em tô- 
da a região. Acrescentam as 
noticias que certo agricul
tor ficou quase louco em 
virtude da perda de seus 
bens avaliados em um mi
lhão de cruzeiros, vendo suã 
mulher atacada por uma su
curi de tamanho descomu
nal, tal qual monstro anti di- 
luviano êsse fato foi presen
ciado por dezenas de pes
soas. x

lânio encerra viagem  

no Japão

TOPUIO (UP) - O ex-governa
dor da Sâo Paulo, Jânio Quidros, 
encerrou ontem sua visita de t'-ès 
semanas ao Jaoão, e viajou para 
KatiXi, capital do Paquestão onde 
tenciona demorar por três dias,
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C o m u n i c a ç ã o
“ SAMARCO” 
de veículos

A S/A. AGENCIA MARÍTIMA E COMERCIAL 
tem o prazer de comunicar aos senhores possuidores 
“ W ILLYS” , aos seus distintos Amigos 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, e sentir-se-á honrada com as visitas que receber dos sen
hores interessados, colocando se, ainda, a disposição dos mesmos, 
para quaisquer informações adicionais, pelo telefone N.o 444.

^ ] [ põõ|; c$a ]\oQqI! pQa 11pQq|| pQq|fp Q cn ]|pQo |[õ$q ||pQq j| pQq][dóq][ pÇo \\ oÇa \\ofra

J o a l h e r i a  WOLNY
DE

PAULO W O LN Y  BROER1NG

Jóias
Relógios

Canetas

Cristais e porcelanas
nacionais e extrangeiras

■' m

Garante o gue
Rua M arechal Deodoro 

n. 23

LAJES — S- Catarina
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Com prazer apresentamos a nova linha VEMiw
DKW  - SCANIA VABIS - M ASSEY HARRIS - FEGURSQty

i' • ■%. “ V « t
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V E M ÃG
Caminhões de 10 e 12 tons.

Pioneira da indústria auto
mobilística na America

Latina

REVENDEDORES AUTORIZADOS:
.  PARA -

•é 1

Lajes
S. Joaquim 

Urubicy 
Bom Retiro

Tratores
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O Supremo Tribunal Fede
ral, em sua sessão de 6 do 
corrente deu provimento em 
parte à representação da 
Procuradoria Geral da Re 
pública para considerar in
ço istitucional o artigo 36, 
parágrafo lo, da Constituição 
do Estado de Santa Catarina, 
bem corrn o decreto esta
dual n. õt) de 23 de dezem
bro de 1957. Sustentou a re
presentação que os textos 
impugnados atentavam contra 
o princípio da independên
cia e harmonia dos poderes», 
assegurado no artigo 7. n. VII 
da Constituição Federal.

O artigo, ora considerado 
inc -nstitnci >nal. estabelecia 
a regra d 1 preralência da 
p ouosta orçament iria sôbre 
a da prorrogação lo orça
mento vigente.
Sustentação d i  Procu- 

adc’ n Gsral da 
Re oublica

O procurador-g il ia Re 
pública, sr. Carl> .Medeiros 
Silva, submeteu m ixame do 
STF representação que re 
cebeude Lenoir Vargas Fer
reira e outros deputados à 
Assembléia Legislativa do 
Estado de Santa Catarina, na 
qual foi erguida a inconsti- 
tucionalidade do artigo 3o. 
parágrafo lo, da Constitui
ção do mesmo Estado, pro
mulgada em 23 de julho de 
1957 e, ainda o decreto es
tadual n. 539 de 23 de de 
zembro de 1957. Alegaram os 
representantes que os textos 
acima atentavam contra prin
cipio fundamental da Carta 
Magna: a independência e 
harmonia dos podêres. A 
propósito, disse o procura
dor-geral da República, que, 
com efeito, o texto estadual 
afastou-se do federal ao de
terminar a vigência da pro
posta orçamentaria, em vez 
da prorrogação do orçamen 
to vigente, no caso da As
sembléia em votar a lei de 
meios. Argumentou, ainda, a 
Procuradoria-Geral da Repú
blica estar fora de dúvida 
que a regra federal obriga 
ao Estado e, no caso, houve 
infração, acrescentando: «Em

verdade a regra de preva
lência da proposta orçamen
tária sôbre a da prorrogação 
do orçamento vigente co
loca o Legislativo em posi
ção de inferioridade e de 
submissão, em razão de sua 
competência institucional e 
indeclinável, \ssim parece- 
me proceder a representa
ção, mas ela sò deverá o- 
perar por óbms razões, 
com relação ao texto cons
titucional estadual e não em 
referência às orçamentárias 
já cumpridas. Sendo a vigên
cia temporária e estando es
gotado o seu prazo de vi
gência não tem mais objeto

«nulação de tais leis Em 
do exposto, ‘sta Procu 

ria Geral opina pela pro 
i dencia, em parte, da re
presentação».
A decisão do STF
Foi relator da matéria, no 

STF, o ministro Ribeiro da 
Costa. Disse êle em reumo.
« ãcolho a ’ representação, 
julgando-a procedente em 
parte, nos termos do pare
cer da Procuradoria Geral 
da República. Regera-se, efe
tivamente, as constituições 
estaduais, ^assim como as 
suas leis, em tema da ela ) 
boração orçamentária, pelo 
paradigna que lhes assinala-, 
ram 03 artigos 18 e 22, pa-j 
rágrafo único da Constitui
ção Federal. No entanto, fa 
ce ao demonstrado nestes 
autos, a Coustituiçfio do Es 
tado de Santa Catarina, dis 
pondo contráriamente à re 
gra do artigo 74 da Lei 
Magna, estatue no seu artigo 
30, parágrafo único, a vigên
cia da proposta orçamenta 
ria ao invés da prorrogação 
do orçamento em curso, se 
no prazo estabelecido, a As 
sembléia não concluir a le: 
de m e i o 8. Verificada a 
inobservância do preceito 
constitucional, a solução do 
conflito a que ela expõe os 
Poderes Executivo e Legis 
lativo, se há de encontrar 
pela medida da representa , 
ção de acôrdo com os dis
posto no artigo 7 n. VII da 
Constituição Federal».

Código de ética para Campanha
Presidencial

Proposta do sr. A m ara l Peixoto

Washington, — O Embaixa 
dor Amaral Peixoto declarou 
em entrevista à imprensa, 
que a situação do Brasil im
põe que se adotem duas me
didas para as eleições de 
1960: a organização de um 
código de etica p*ra as cam
panha e o agrupamento de 
forços em torno de um pro 
grama, após o. que poderá 
ser escolhido o candidato 

A primeira medida, que o 
ímbaixador brasileiro con
sidera “muito importante e 
muito uecess iria”, será de
batida numa reuuião dos li
deres dos diversos partidos

políticos por êle convocada 
para o fim dêste mes e da 
qual participará, devendo pa
ra isso voltar ao Brasil ter
ça-feira.
Agrupamento de For

ças
O Sr. Ernani do Amaral 

Peixoto, que é Presidente do 
Partido Social Democrático, 
renunciou ao seu posto na 
Embaixada, a fim de poder 
desenvol er maicr atividade 
na campanha presidencial.

Depois que se chegue aum 
acôrdo sôbre o código de é- 
tiea, o mbaixador necessá

rio organizar-se o agrupa. 
mento de forças em torno de 
um programa; antes de ser 
escolhido o candidato.

Recusou-se o diplomata 
brasileiro a mencionar as 
pessoas que na sua opinião 
têm possibilidades de exitò 
na campanha pela Presidên
cia da República.

Leia e 
Jornal

assine este

-x?.=T.y . ; . — t

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO:

A ELETROLANDI A X

Rua Coronel Cordova. SIN .-  Fone 331 -  Lajes -  S Catarina

Dist. Rodo Veículos Ltda. —  Itajai —
Representante em Lages . 77*

P L A T A N O  L E N Z I ; ^
- • rx-
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Pinheiros
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e Independente dividiram as
honras na tarde de domingo - 3 x 3

meu. Romeu, JoHan, fohan e - eio os artilheiros da  tarde — Frangos de Sardá liquidaram  
o rinneiros — Ivens Montenegro andou regular — Renda de 4.450.00

- .“ r s :  s  !cren,c í — 1- « » •  . p « » »
cipal da Honte Grande “ Tor“ io ,nici»
peonato serrano.

pre- 
com o

o catn- 
agora em sua 

segunda rodada do Turno Úni
co, com o cotejo entre as es 
quadras do S C. Pinheiros e o 
Independente A.C

Após um jogo dos mais dis
putados, o empate veio 
miar as duas equipes 
marcador de 3 á 3

O Pinheiros poderia ter ven
cido a este jogo, caso não fos
se a má tarde do arqueiro 
Sardá, que deixou passar duas 
bolas perfeitamente defensá
veis. Mas, o Independente, pe
lo que apresentou na tarde de 
domingo reuniu grandes mé
ritos para conquistar este em
pate contra o Pinheiros. A  e 
quipe azul amarela melhorou 
muito de produção, aliás com 
uma constituição bastante di-

Por sua vez o Pinheiros de - 
monstrou domingo, que é si - 
rio concorrente ao titulo m ;- 
xitno rubricando uma atuação 
de gala, ressalvando se apen s 
o fracasso do seu arqueiro Sare! j

Johan aos 15’ para o Pinhei
ros, Romeu aos 22’ para o In 
dependente, novamente Romt i 
aos 27’ e novamente Johan ao; 
38’, foram os construtores do 
placard de 2 á 2 no primeiro 
tempo. Johan aos 14’ e Feio 
aos 27’ para o Independente 
deram cifras definitivas no 
marcador.

Os dois quadros jogaram as
sim formados: Pinheiros! Sar 
dá, Zequiuha e Zé Otávio; Jua- 
rez, Valcanaia e Gozo: Pilila, 
Zeca, Johan, Emilio e Dezinho.

Independente! Daniel, Lopes

Colocação por pontos 
pe  ̂lidos:

lo  Internacional U pp
2o Independent e Pinheiros lpp 
3o Lages 2 pp

A taque  ;• tis positivo:
lo  Internacional 5 gols
2o Indepcii lente e Pinheiros 3” 
3o Lages 1 ”

Defesa menos vazada:
lo  Internacional 1 gol
2o Independent* e Pinheiros 3 ” 
3o Lages 5

Artilhsiros:
lo  Tulio (Internacional e Jo

han (Pinheiro; I 3 gols; 2o Ro
meu (Independente) 2 gols; 3o

N»grinho e Melegari (Interna 
cional), Feio (Independente) e 
Cardeal (Lages) 1 gol.

C  ampeonato de rendas
lo Independente e Pinheiros

Cr$ 2.255,00
2o Lages e Internacional

Cr$ 590,00

Arbitragens:
Freitas e Ivens 

1 vez
lo Artenis 
Montenegro

Jogos realizados:
Internacional 5 — Lajes 1, Pi
nheiros 3 —  Independente 3

Proxima rodada;
Sábado: Pinheiros x Inter

nacional
Domingo: Lages x Independente

Mais uma goleada do 
Cruzeiro

O S C. Cruzeiro completou 
domingo o seu 5o jogo invicto 
sobrepujando o Nacional por 6 
á 1, em disputa da Taça A lc i
des Stefani. Este jogo foi rea
lizado na preliminar do choque 
Pinheiros x Independente, e o 
estrelado reuniu méritos para 
conseguir mais esta goleada em 
sua trajetória invicta.

Na primeira fase, o alvi azul 
já vencia por 3 á 1, com gols

marcados por intermédio de 
Raimundo 2 e Dico de penal, 
enquanto que Deco (contra a- 
notou o gol de honra do Na 
cional. Na fase derradeira o 
Cruzeiro consignou mais 3 go
ls, com 2 gols de Rui e um de 
Dico.

Na arbitragem deste encon
tro esteve o Sr Hilário Louri- 
val de Souza com uma regular 
atuação.

e Auri; Fauth, Aloisio e Eri; arbitragem boa até a altura dos 
Bajá, Romeu, Rubens, Feio e 30’ do primeiro tempo, mas a 
Italiano Ip-irtir deste momento começou

Na arbitragem esteve o S r .! a inverter certas faltas, a dano 
vens Montenegro, com uma das duas equipes. Mas enfim

a sua arbitragem foi regular.
A rend? foi muito boa, al

cançando a c fra de Cr$ . .
4.450 00 record do atual cam
peonato

Começou bem o Colorado no cer- 
--------- tame Serrano----------

Scb èpujado o Lages por 5 á  1 — Tulio o artilheiro 
da .sabatina Renda fraca

Foi iniciado na tarde de sa 
bado, o campeonato serrano de 
futebol e com ela a primeira 
vitoria do Internacional, baten
do o Lages por 5 á 1 uma vi
toria das mais merecidas e que 
fez inteira justiça aos compa
nheiros de Tulio.

O Lages começou bem a par
tida, mas aos poucos foi decain
do de produção, motivado tal
vez por algumas contusões so 
fridas por seus avantes Luizi- 
nho, Sansão e Marino, vitimas 
de algumas jogadas violentas 
de Pedrinho e Eustalio.

Talvez, não fosse essas con
tusões, e os frangos engolidos 
pelo keeper Nery, o Lages po
deria oferecer melhor resistên
cia ao campeão do Torneio I- 
nicio.

Todavia, louve-se a vitoria 
do Internacional, que foi justa 
e merecida, premiando com os

lois primeiros pontos na tabua go correr a vontade e não te-
de classificação

No primeiro periodo. o Co
lorado já vencia por 2 á 1, e 
os gols da partida foram ano 
tados por intermédio de Tulio 
3 que se constituiu no escorer 
da partida, Melegari, e Negri- 
nho, ao passo que Cardeal, co 
brando uma penalidade maxi 
ma, anotou > unico tento do 
Milionário.

Os dois q ladros jogaram as
sim constiti dos: Internacional 
Chimbica. F ‘drinho, e Hamil
ton; Eustali , Aldori e Gico; 
Plinio, Lino Negrinho Tulio e 
Melegari.

Lages: N -y, Nereu e Floris- 
valdo; Vicente, Cardeal e G a l- 
dino; WiK i, Luizinho. San' 
são, Airin e Wanderlei.

Na arbi gem esteve 0 sr. 
Arten s £V cas, cem atuação a - 
penas regu r. S.S. deixou o jo

ve pulso suficiente para ■ oibir 
as jogadas violentas de 1 ista- 
lio e Pedrinho.

A  renda da sabatina f< fra
ca, pois passaram pelas ilhe 
terias do Estádio Municipal da 
Ponte Grande a irrisória quan
tia de Cr$ 1.180.D0.

BANCO NACI0NA 
COMERCIO, SA

O S  MAIORES DA SEM ANA
(Independente), Johan (Pm hei- 
ros) Tulio (Internacional) « 
Melegari (Internaciona )

Tiveram a grande honra de 
ocupar a nossa tribuna de os 
melhores da semana os seguin
tes atletas: Daniel (Indepen 
dente), Zequinha (Pinheiros) e 
Hamilton (Internacional), Eus 
talio (Internacional), Valcanaia 
(Pinheiros) e Cardeal (Lages), 
Plinio (Internacional), Romeu

O grande crack da semana 
foi o centro avante Johan do 
S C Pinheiros, um espetáculo 
á parte na tarde do ultimo do 
mingo.

E’ 0 ivi
E. C. Nacional de (Cruz Alia (RS)
Lançou r 
meio graauc

• .n.-nte seu trtiuiu.uu.. Enteio, cujo Clube conta em nesso 
úmero ue iaus, peio seu procedimento, lisura e pontua

lidade em s«ias realizações

.v.gjia um F O R D  1959

Apresentação dos prêmios na cidade de Pelotas - RGS.

FORD FAIR LANE 500 — VICTORIA 1959
ATRAENTE PLANO : l.o UM FORD 1959. 2.o UMA VOLKSWAGEN 

(Kombi). 3.0 UM REFRIGERADOR. 4.o UM R \D10. í>.o UMA MAQ. COSTURA
E 40 Canetas Sheaffer’s para os portadores da centena do 1.“ prêmio.

Sen íacional — Carta Patente - 163 - Federal 7/10 53
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Edital de Praça

Criada a Comissão Preparatória do 
Concílio Ecumêviíco Calohco

O Doutor Cio vis Ayres G i  
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 tddos quantos o 
presente edital de praça com 
o prazo minimo de vinte dias, 
virem dêle conhecimento tive
rem ou interessar possa. que 
no dia 6 (seis) do mês de 
Junho próxima vindouro às 
(dez) 10 horas no saguão do 
edificio do Farum desta ci
dade, o porteiro dos auditó 
rios, ou quem suas vezes fi
zer. levará a oúblico 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: 
UM A GLEBA DE CAMPOS E 
MATOS, com a área superfi
cial de quinhentos mil metros 
quadrados (5 I0.000 00 m2), si 
ta na Fazenda do Morro Alto, 
no distrito de Campo Belo do 
Sul, desta Comarca, confron
tando com terras de João 
Francisco Nunes, de Amadeu 
Vieira Branco e com terras 
dela mesma executada, adqui
rida 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
cionados 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 qua 
chegue ao conhecimento de 
tôdos passou-se o pVesente edi
tal para publicação na forma 
da lei. • Dado e passado nesta 
cidade de Lajes, aos quatorze 
dias do mâs de Maio do ano 
de mil novecentos e cincoenta 
e nove. - Eu, Waldeck Auré
lio Sampaio, Escrivão do C í
vel o datilografei, subscrevi e 
também assino,

Clovis Ayres Gama 
Juiz de Direito da la. Vara

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civel

Cadsrnsla
Perdida

Cidade do Vaticano. — 
Foi criada por >ui San
tidade o Papa ii na “ Co
missão Ante Preparató
ria” para o Concílio E- 
cumênico. sob a Presi
dência do Cardeal Se

cretário de Estudo, Do
menico Tardini. azem 
parte da Comissão IU 
membros da a lti prela- 
tura da Cúria Roínana, 
entre os quais, Monse
nhor Enrico Dante, Pro-

Departamento Nacional de Es
tradas de Rodagem 16* Distrito 

Rodoviário Federal
E D I T A L

Perdeu-se em ruas des
ta cidade uma caderne
ta da 3a. série n- 31.637, 
emitida na agencia da 
Caixa Economica de La
jes, pertecente ao Sr. Si- 
lon Coelho Sell.

C riad a  a  Escola de 
Viticultura e Enologia  
de Bento G onçalves
RíO — O Presidente da 

República enviou ao Con
gresso Nacional mensagem 
propondo a criação da Esco
la de Viticultura e Enologia 
de Bento Gançalves, no Rio 
Grande do Sul.

O Engenheiro Chefe do 16' Distrito Rodoviá
rio Federal do Departamento Nacional de Estra
das de Rodagem, com séde nesta capital, à rua 
Frei Caneca n' 152, torna público que, a partir 
da data da presente publicação, correrá o prazo 
de noventa (90) dias, improrrogáveis, para que as 
EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE 
PASSAGEIROS, estabelecidas no Estado de Santa 
Catarina e que exploram o serviço nas estradas 
de rodagem federais, no referido Estado, compa
reçam seus proprietários ou representantes legais, 
no endereço acima, afim de satisfazerem as ex i
gências impostas pelas Instruções aprovadas por 
despacho do Presidente da República, de 26 de 
Maio de 1946, publicado no Diário Oficial da Uni
ão de i4 de Junho do mesmo ano e pelo Código 
Nacional de Trânsito.

Outrossim, faz saber que às empresas falto
sas serão aplicadas as penalidades previstas nas 
mencionadas Instruções e no Código Nacional de 
Trânsito.

Secretário dos og 
Monsenhor Dino sid fa’ 
Secretário das U;>iv >Sj' 
dades, o Padre Pau! 
lippe, Comissário d< ln. 
to Ofício. > Secret ciõ 
da Comissão é M,lse. 
nhor Pericle Felip-,  ̂
Comissão tem poi 1%  
a) estabelecer contatos 
com o episcopado cató
lico, para recolher c q. 

selhos sugestões; b) tra
çar as grandes linhas 
das questões que serão 
tratadas pelo Concílio, 
recebendo as opiniões 
das Faculdades de Teo
logia e Canônicas das 
Universidades Católicas; 
c) estudar a composição 
dos organismos tais co
mo Comissões e Secre
tariados que deverão pre- 
parar os trabalhos do 
Consílio

Índios Caiapós ame
açam  os brancos

Florianópolis, em 12 de Maio de 1959.

a) Anthero D' A lm eida Mattos
Eng. Chefe do 16- D. R. F.

RIO, — O Deputado Silvio 
Braga, do PSP do Pará, de
clarou à imprensa que levou 
ao conhecimento de JK a 
existência da ameaça de 
choque armado entre os Ín
dios caiapós e brancos da 
região do Alto Iriri Curuale 
o Alto Xingu, em virtude da 
impossibilidade no cumpri
mento das promessas feitas 
aos selvicolas adiantando que 
os selvicolas abandonam suas 
malocas e desapareceram 
nas matas, ameaçando ini
ciar as lutas.

%
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PARA GRANDES CARGAS!
O  M O V O

I O

chassis  pesado pa ra:  

CtM t sj:ã o  

C A V -U  -  vtECÂNICO 
BASLU LA k Tc

165 MP A 2.000 r p m
Procure-nos para obter tòdas as especificações e
aproveitamento dêste notável caminhão. nes para °  m° ximo
CONCESSIONÁRIO AUTOR,Z/,CO:

Rua Manoel Thiago de Castro, 156 - Fone orq A • „
ta,. 27 - End. Teleg. Vargas -

!
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