
Importante projeto e 
indicação que muito be

neficiará os distritos de 
Celso Ramos, Anita Ga- 
ríbaldi, Cerro Negm.
Campo Bello do Sul e 
Capão Alto, foram apre

sentados pelo ilustre Ve
reador doutor AroL 

Kippel da bancada o o 

Partido Trabalhista Bra 
sileiro.

Projeto de lei 45 õ9
U .F  o Executivo autorizado a desapropriar à

RnmdA°c 2 ^ e°fGgntt0 ua ,usina eletrica existente entre 
Celso Ramos e Anita Garibaldi, para fornecimento de luz 
e força àqueles distritos.

Art. 2 ) Providenciará, igualmente o Executivo a trans- 
ferencia da atual usina existente em Anita Ganbalai, para 
sede distrital de Capão Alto, após a desapropriação pre
vista no artigo anterior. r

Art 3 ) Pica o Poder Executivo autorizado u abrir, 
por conta da arrecadação do corrente exercício, o credito 
especial necessária à execução desta lei

Art- 4') A presente lei entrará em vigor na data da 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Indicação n° 42/59
Haja por S. Excia, o honrado Sr. Prefeito Municipal:
1) Destacar uma verba de Cr$ 40.000,00, para a aqui

sição de um cabo de aço a ser instalado no local denomi
nado «Poção» afim de possibilitar o tráfego atravez da bal
sa que liga Cerro Negro á Abdon Batista, em Campos 
Novos.

2) Entrar em entendimentos com as farmacias locais 
pleiteando que uma delas, por noite, permaneça em plan
tão

3) Determinar estudos para a extensão da rêde dagua 
ao bairro Coral e ao Morro do Posto.

4) Ordenar a construção de meio fio nos passeios das 
sédes distritais de Celso Ramos, Anita Garibaldi, Cerro Ne
gro, Campo Belo e Capão Alto.

5) Determinar sejam dados os nomes de Estados á 
ruas de um mesmo bairro, de maneira a facilitar a locali
zação das mesmas.

No proximo número divulgaremos outros importantes 
projetos e indicações do lider trabalhista na Câmara Muni
cipal.

Senhor Jorge Comassetto
Acompanhado do Sr. Clovis Silva, esteve em 

visita a nossa redação o Sr. Jorge Comassetto, 
um dos empresários da famosa Orquestra Vienen- 
se de Istvan Weishaus, que se apresentara hoje 
á noite no Cine Tamoio e na soirée do Clube 14 
de Junho. Gratos pela visita.
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Em Lajes o Padre Milton Valente
Entrevista a  imprensa — Conferencia no Cine M arajoara

Lajes tem a grande honra 
de hospedar nestes dias o 
insigne catarinense Padre Mil
ton Valente, famoso intelec
tual ora residindo em São 
Leopoldo, Rio Grande do Sul, 
e que recentemente alcançou 
o primeiro lugar na Univer
sidade de Sorbona na Fran 
ça, como o autor da melhor 
tese filosófica, o primeiro 
prêmio a ser conferido a um 
estrangeiro.

Como convidado especial 
das academias literárias lo
cais, Rui Barboza e Frei Ve- 
loso, aqui se encontra o Pa
dre Milton Valente, desde 
quinta feira ultima.

Em a noite desse dia, no 
salão nobre da Escola Nor
mal e Ginásio Vidal Ramos,

aquele celebre catarinense, 
concedeu uma importante en 
trevista á imprensa escrita e 
falada e a vários vereadores 
respondendo a todas as per
guntas que lhe eram fo mu 
ladas com o maior discerni
mento e facilidade, como u- 
ma pessoa abalizada nos va 

I rios setores da atualidade, 
j quer religioso, político, filo- 
sofico, cultural etc.

)
i Ontem ás 20 horas, com o 
Cine Marajoara completamen
te superlotado, e onde esti 
veram presentes as mais al
tas autoridades civis, milita
res. e eclesiastiças, estudan
tes e o povo em geral, foi re
alizada pelo Padre Milton Va
lente a conferencia que ver
sou sobre a “Cultura Artísti

ca Espanhola", oportunidade 
que o ilustre detentor do Prê
mio da Sorbona, impressio
nou totalmente aqueles que 
se encontravam no ecinto pe 
lo entusiasmo com que con- 
cactenava as vari s frases 
de sua conferem a. Nesta 
mesma ocasião o adre Mil
ton Valente, exp nha aos 
presentes diversos quadros 
luminosos, relacion los com 
diversos pontos de -tua con
ferencia.

Muito nos impres ;nou esta 
conferencia do Pa re Milton 
Valente e Lajes po intermé
dio de suas duas ;ademia<? 
literárias está de larabens, 
por proporcionar noss >
povo, o ensejo de ver e a- 
plaudir tão ilustre >ersonali- 
dade de nossa filo uia.

Comissão Pró Associação 
Catarinense de Cultura vi

sitará o nosso Comércio 
e Industria

A comissão recentemente 
eleita, encarregada de ela
borar o ante projeto dos es 
tatutos da futura Associação 
Catarinense de Cultura, que 
se propõe a fundar em Lajes 
escolas de nivel superior, op
tando inicialmente pela fun
dação da Faculdade de Ciên
cias Econômicas ou Conta- 
beis e Atuariais, deverá na 
próxima semana visitar o co
mercio e a industria de nos 
sa cidade, no sentido de an
gariar donativos, afim de fa
zer face as despesas decor
rentes da formação desta no
vel entidade.

Sendo uma iniciativa de 
grande alcance cultural, e 
como o comércio e a indus
tria de nossa terra nunca se 
furtaram de prestar incenti
vo ás boas iniciativas, espe
ra-se que os mesmos não fa
lhem nesta causa que ines

timáveis serviços virá pres
tar á nossa terra.

Colaboremos todos com a 
comissão da Associação Ca 
tarinense de Cultura, para 
que possamos ter em nossa 
terra, uma Faculdade de Ci 
encias Econômicas, que será 
orgulho de todos os lagea- 
nos.

JOÃO G O U L i ftT EM  
G E N E B í A

Afim d-3 presid ? a Con
ferencia Internacional do 
Trabalho, deverá seguir 
no próximo dia 25 para 
Genebra, o Si*. João 
Goulart, Vice Presidente 
da Republica.

No dia seguinte, o li
der do trabalhismo na
cional deverá encontrar- 
se em Paris, com o De
putado Jânio Quadros.

Luiz Guim arães da Silva  
e M aria  dos Santos Silva

João Bassanesi 
e Leonilda Bas

sanesi
Participam aos parentes e pessoas de suas re
lações o contrato de casamento de seus filhos 
Francisco e Maria Jurema, ocorrido no dia 18 
do corrente.

Francisco e Maria Jurema
confirmam 

Lajes, Maio de 1959

AGUARDEM
noDIA 7 de JUNHO -

S I S S I
T A M O I O

r  z
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Join É  H o  Primeira lin  ta Comarca it lajes
Edital de Praça

2^. Pàaina

João XXIII vai reduzir 
número das audioncicts

O Doutur Clovis Ayres Gs 
ma, Juiz de Direito da Pri
meira Vara da Comarca de 
Lajes, Estado de Santa Cata 
rina, na for na da lei. etc.

Faz saber a tõdos quantos o 
presente edital de praça com 
o prazo mínimo de vinte dias, 
vire n dêle conhecimento tive
rem ou interessar possa que 
no dii 6 (seis) do mês de 
Jun‘10 próximo vindouro às 
(dez) 10 horas no saguão do 
edifício do Forum desta ci
dade, o 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 GLEBA DE CAMPOS E 
MATOS, co n a área superfi
cial de quinhentos mil metros 
quadrados (51)0.000 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 Munes, de Amadeu 
Vieira Bra .co 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 qus

chegue ao conhecimento de 
tõdos passou-se o presente edi
tal para publicação na forma 
da lei/'- Dado e passado nesta 
cidade de Lajes, aps quatorze 
dias do mês de Maio do ano 
de mil novecentos e cincoenta 
e nove. - Eu, Waldeek Auré
lio Sampaio, Escrivão do Cí
vel o datilografei, subscrevi e 
também assino,

Clovis Ayres Gama 
Juiz de Direito da la. Vara

Waldeek Aurélio Sampaio 

Escrivão do Civel

Colabore com a  Im
prensa de tua terra, 
assinando o CO RR EIO  

LA G E A N O .

Cidade do Vaticano -  O 
Papa João XXIII decidiu re 
duzir o número de audiên
cias particulares e especiais 
que concede porque isto lne 
tira muito tempo do trabalho
pastoral. ,. ,

Um comunicado publicado 
pela .S«c> ta -.a de Imprensa 
do Vatica.i > diz que tais au
diências consomem uma me
dia de 5 horas por dia do 
Santo Padre.

“ O Papa - disse o comuni
cado - se sente muito como
vido e agradecido pela opor
tunidade de ver tantas pes
soas era audiências especiais 
e particulares. Mas lamenta 
que isto lhe tire muito tempo 
para as tarefas pastorais".

O comunicado diz que do
ravante somente em casos 
excepcionais se concederão 
audiências especiais ou cole 
tivas.

Diz ainda que nos últimos 
tempos os pedi ios de audi- 

1 ência8 chegam em tal quan
tidade que se torna impossí
vel satisfaze Jas tôdas.

Ponta H t É o  n
pmiiiio ih  21
RIO —  Mediante uma 

circular era Ministérios e 
as autarquias, o gabine- 
te da presi.íênjia da Re
pública comunicou haver 
o chefe do Executivo 
Federal considerado pou- 
to facultativo “ no dia 28 
do corrente nas reparti
ções públicas federais.

Departamento Nacional de Es
tradas de Rodagem 16* Distrito 

Rodoviário Federal 
E D I T A L

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 penàlidales previstas nas 
mencionadas Instruções e no Coligo Nacional de 
Trânsito.

Florianópolis, em 12 de Maio de 1959.

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

c

I

5 IE M A E

jc / r o S  c3 / / Á g ^ / s 7 7 c> & '/

As máquinas de escrever Siemag possuem: 
v- regulador de toque 
v  régua de marginadores 
v' ajuste de fita em 4 posições 
v  prqteção de tipos 
v  apôip de papel
*  inserção regulável e automática do papel 

libertador de tipos 
v  mesa d papel 
v  estrutura blindada monobloco

<y/ng

Porque dura mais! 
Porque custa menos! 
Porqup trabalha melhor!

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS 
"«Organização Hélio Lida.»"

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

C a m i n h
Representante

Dist. Rodo Véiculos Ltda. — Itajar
em Lages
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p o r  d e n t r o ,  
G u  n  t h e r

A Editora. Globo
lançar o importante íivrò de1 \ k „ í  „ ' M k .? Papa Pio x n -

Nkrumah, Hailé Selassie, De 
Gaulle,,Macmjllan, Tito e Sch 
weitzer. É acompanhado em. tô

* l , al viaf ens por sua espôsa I - »
The“  ,d0r?’ Jane P* GU“ - i!tol°gius

coleções dp clássicos , modernos 
como a Adelphi Library , (In 
glaterra) e a Modem , Library 
(Estados Unidos).-| São citadas 
em trinta e .ttrês, difexentes an-

I t°lc
'jiicanos. f [ (

e( manuais norte-ame-

John Gpnther —  A  Rússia por 
Dentro —  que epi ,fin$ do a- 
no passado se t tornou num 
best-seller, uorie americano e 
que agora upajreçe em nossaf 
lingua numa tradução, die Lino 
Vallandro, Flávio Vellinho de 
Lacerda e Gilberto Miranda.

‘ A Rússia Pôr Bentro ’ é um 
im ' -rtante depoimento do co- 
nh ido repórter ri® améri
ca sôbre a União Soviética 
de nossos dias. Ix li j

John Gunther nasceu e m __
1901 na cidade do Ghieago emj da EkLepa” e ‘Drama da Asi.l\Ue Imgt.as diferentes 
çuja Universidade estudou, respectivamente). Inside Latin ^  *
possui os títulos de Bacharel America, Inside U S.A., Insiue 
em Filosofia e Doutor em Le- África e Inside Rússia Today,

O  Ministro da Guerra quer saber das con
dições da altosa opera cã > — O joverncdor 
do Pará inf irma que a  “pb ;se di.j refelridas 
terras em sua totalidade, n io  tem documen
tação regul ar que asseguré a  propriedade 
definitiva’* • • r '

Talvez o mais conhecido de

eSCrÍ‘ °reS n0rte ame ||----- < ^ . 1 ^ ,  JJU.I
ricanos que se ocupam de as- i traduções de liyrp* ___
rHlitk 'pternacionais, Johan i japonês, grego, , 4chinês,, russo, 

. ,e?j e / “ “>«• *t°s vários árabe, hebraico coreano, búl- 
Lsa * & • , ns*de Europe, In- garo, t checo, siamês, húngaroe

e A$ia (ambos lançados há,pelo menos $eis idioma^ da 
gum tempo pela Editora Glo- j índia. Ao todo, suas obra^ fo- 

.o, _^ob os titulo! O Drama ram traduzidas em vinte e se-

Alem das liQguas ocidentais 
ame-jjmais , co^ iu iií, publicaram se

teus em

i 1' r , ,1 ;
ao conhecimento do presiden
te’da Republica e do Congres
so Nacional.

Falta
/

documentação 
militar

tras E jornalista desde que 
chegou á idade adulta. Foi du
rante muitos anos, correspon
dente regular do Daily News 
de Chicago, e também esteve 
a serviço do Herald ( Tribune 
de Nova York, e da North A- 
mericanas, tais como Harper’s,
Atlantic Monthly, The Nation, sem procedentes com um total 
New Republic, Foreign Affairs 
Reader’s Digest e Look. Tla
balhou para várias das grandes 
empresas de radiodifusão, en
tre elas a N.B.C. Além disso; 
já exerceu suas atividades em 
Hollywood e na televisão.

Visitou a maioria dos paises 
do mundo e estêve quatro ve
zes na União Soviética (1928, 
1935, 1939 e 1956). Teve numa 
ou outra ocasião, contato pes
soal < om pràticamente todos 05 
lideres do nosso tempo, come 
por exemplo, Gandhi Nehrií, 
Khruchtchev, Churchill, Roose-

(que a Editora Globo apresta 
ta agora com o titulo “A Rús
sia por dentro”). Esses livro« 
que se caracteriza pela impar
cialidade benévola no trata
mento do tema e pela abun
dância de dados positivos al 
cançaram um público mundial

de 2JÍ00.000 exemplares vendi
dos. Procurando pôr-o mundo 
inteiro ao alcance do leitor a- 
tnericano os trabalhos de John 
Gunther prestàram lodos o 
mesmo serviço; preencher ala- 
cuna entre a História e a po
lítica contemporânea ~ -  

John Gunther escreveu mui- 
to> outros volumes, inclusive 
uma biografia de Frankliu- P. 
Roosevelt que »e tornou "clás
sica, tendo sido publicada em 
treze lingua. ]De suas ohi3£, 
oito foram selecionadas nos 
Estados Unidos pelo Clube Li-

velt, Eisenhower, Chiang Kai- vro do Mês recorde ainda não 
shek, Chou En-lai, o Im perá-: igualado. Várias figuras1 em

Plano d o  -réclassifica- 
ção do funcionalismo

Rio — ĴsLaL.,pmxiaLi sema-1 
na podem apresentar a Co-; 
missão do Serviço Público dp 
Senado o parecer em tôrno 
do prejeto sôbre a reclassi-l 
ficação do funcionalismo da 
União», declarou nos o sr i 
Jarbas Maranhão relator da! 
proposição naquele órgãoi 
-técnico. E acrescentou:

Rçafirmo que os critérios 
que dotei para a elaboração! 
do padecer são os que já 
manifestei à imprensa cario
ca: projeto concreto ao fun-{ 
cionalÍ8mo civil. Como indi-1 
cação segura dessa afirma] 
ção eqtá por exemplo, entre 
outros aspectos, os referidoá 
na esquematização do siste* 
ma de promoções, que esta
belece critérios novos, comò 
o da progressão horizontal e 
que implica num automático 
aumento de vencimentos pot 
trimestre de efetivo exércició

Rio, Minuciosas informações 
sôbre uma vultuosa t?ans:ição 
de terras na Amazonia, .entre a 
Companhia de navegação e 
Comercio Jarjr e urri grnpcr 
norte americano, acabam ‘ dè i 
ser solicitadas pelor mirristrtí da Por outro lado o governador 
Guerra áo çornandante, da 8a1 do Pará enviou um telegrama 
Região Militar, em, caratcr. u r -; ao ministro da Guerra, esela- 
gente, , , , recendo que a «pos-e das refe-

Aqúele departamento dò E -ridas terras, em sua'totalidade 
xército tair jurisdição1 militar não tem documentação! regular 
inclusive sôbre a faixa da fi'oo-1 que assegure a propfiedad*,de- 
teiça onde estão , localizadas limit iva; nesta condições , qual- 
as terrqs objeto da transação, quer transação so poderá ser 

O marechal Lott quer saber [realizada'sob anuência das leis 
se são vèrdadêiras as noticias estaduais em vigol, e princi- 
sõbrd a venda fe ho casé poli- ' palmente com a permissão do 
tivo se estão atendidos' ps, as Senado Federal, uma vez que 
peotasí, legqiç. Esses < jnfofme^ a referida àiea supera a 10 
serão , imediatam»pte, levptos inil hectares».

r  i

i Donativos do Brasil ao Uruguai >• f T * fi ' * * T . . ff f r • • * t. I « r O r •
A 1
• Monteyideti1 — Quatro toneladas dé aliméntos 

envlVtdos pelo Brasil jjftra ajudar os flagelados 
p‘e í4  iHundttções tíe abril-último, foram i desêln 
barcadas Beste porto. ! * b* ”

' A«V mèsmò tempo; íbram feitos os preparati-1 
vos para enviar a eS-?a' gente iO.OOd sacas dé ca
fé p (;.utràs taójtás d e  .erva-mate. i r  •« i • 

Renato,Costa Lima, presidente io  Instituto Na,- 
cioaàl do Café do Brasil chegou a Montevi
déu, * 'Tiiníde coorienap os. embargues de eafe e 
dó erva. 1 ' 1 1 r ‘ 3 < \r ( I r

O. Brasil também èhyiam remtdiosj Anterior
mente, êsse páis já havia dtfado/alimentos e cou- 
pas. aos prejudiqados. »- • •! *'•' br< '• »'-u
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Confirma a Embaixada: 
Suspensa a Importação 
de Carne pelos EE. ÚU.

Rio, — A embaixada
norte-amerraana, nesta 
Capital confirma que os 
Estados U iidos suspen
deram as importações de 
carne curada de vários 
países latin > americanos, 
inclusive o Brasil, por 
motivo de ameaça de 
transmissão de febre af- 
tosa.

Texto
É o seguinte o texto 

da Jconfirmação da em
baixada:

‘Os Estados Unidos sus 
penderam as importaçõ
es de carne curada de 
vários países latino-ame
ricanos, inclusive o Bra
sil por motivo de amea
ça da transmissão da fe
bre aftosa.

Unicamente a carne cu
rada - e não as carnes 
enlatadas e as cozidas - 
foi afetada pela proibi
ção que entrou em vigor 
no dia 15 de maio cor
rente.

O Departamento de A- 
gricultura _dos Estados 
Unidos, em análise rea
lizadas em seus labora
tórios de Plum Island, em 
Nova York. verificaram 
que os virus da febre af
tosa para sobreviver na 
carne curada pelos pro
cessos ora empregados 
com a carne exportada 
para os Estados Unidos.

A febre aftosa já ex
terminou milhões de ca
beças de gado nos Esta
dos Unidos, no ano pas
sado. A doença foi final
mente erradicada depois 
de muitos anos de refor
ços. Receia-se que a im
portação de carnes con
taminadas pelo virus da 
aftosa de Jinicio a novo 
ciclo daquele mal.

O Departamento de A- 
gricultura prometeu co 
operar na busca de no
vos métodos de prepa

ração, os quais remove
riam a ameaça da febre 
aftosa.

O Brasil |exportou me
nos de 90 toneladas pa 
ra os Estados Unidos em 
1958. O maior fornecedor 
dêsse tipo de carne foi. 
no mesmo ano, a Argen 
tina com mais de I 8.O0O 
toneladas. Outros países 
que exportaram carne 
curada para os Estados 
Unidos foram o Uruguai 
e o Paraguai.

O Departamento deA- 
gricultura acentuou que 
0 govêrno norte ameri
cano está desejoso de 
conseguir métodos de 
preparação que lhe per
mitam suspender a proi
bição, porque existe su
primento relativamente 
pequeno daquelas carnes 
nos Estados Unidos, u 
reconhecimento de que a 
exportação de carne cu
rada é importante para 
o comércio exterior dos 
países fornecedores cons
titui outra razão de dese
jar o govêrno norte-a
mericano que tal comér
cio se restabeleça.

Pouco mais de 5 mil
ingleses no Brasil

O total de britânicos pre
sentes no Brasil não deve 
ser muito superior a 5 mi
lhares. Em 1950 consoante 
informes do IBGE, foram re
censeados em nosso país 5221 
naturais da Grã-Bretanha. A- 
nualmente cheham ao nosso 
país, em média, cêrca de 350 
britânicos em caráter perma
nente.

Em prosseguimento a 1 > o- 
grama de reequipanu Mit e- 
ral da rêde portuária tio ,r>' s 
o ministro Lucio Meii i 1 -
nou nos últimos dias, 1- 
sos atos, aprovando a aplico 
ção de recursos nu n tota 
de mais de um bilhão lecru 
zeiros, em programas <ie me 
lhoramentos na maiori dos 
portos nacionais. Tal pro^rar 
ma, como se sabe é i >&n 
ciado com recursos pnve- 
nientes do Fundo Portuário 
Nacional, transformado em 
lei no ano passado, e de 
dois empréstimos externos 
que somam 22 e meio mi
lhões de dólares.

Os portos beneficiados pe 
los recentes atos do titular 
da Viação são os seguintes: 
Manaus, Belém, Fortalíza, 
Natal, Maceió, Cabedelo, Rio,

.iterói, Angra dos Reis, S.®“ ‘ 
tos Laguna, Imbituba, F. Ale
gre e Rio Grande.

Além dos mencionados 
melhoram tatos portuários, o 
sr. Lucio Meira aprovou tam
bém proietos para constru 
ção do Pòrto de Manga so 
bre 0 rio Paraguai, no Esta
do de M 'to Grosso: de um 
cais com ampa em Vila Do 
na Francnca, município de 
Cachoeira do Sul e de uma 
rampa no cais do Pòrto de 
Rio Pardo, no mesmo Esta
do.

Cursos para operações 
portuárias

Em complemento às medi
das de melhoramentos dos 
portos, o ministro determi 
nou, ainda a realização de

tuários destinados a incenti
var a mecanização dos ser
viços dos portos, visando 
possibilitar maior velocidade 

operacional. Assim, já ao 
principio dêste mês foi con
cluído em Santos um curso 
experimental dessa natureza 
cuja frequência contou com 
servidores dos demais por
tos. Brevemente, tais cursos 
serão igualmento promovidos 
no pòrto do Recife, para por
tuários do Nordeste e Norte 
do país, bem como em Pôr- 
to Alegre, para servidores 
da região sul.

Leia e assine este 
Jornal.

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO:

A  E L E T R O L A N D I A
Rua Coronel Cordova, S/N. -  Fone 331 -  Lajee -  S Catarina

O Clube 14 de Junho, tem o grande ,de »ferecer aos seus distintos associados: Hoje
(. abado), a soirée de apresentação de:

ISTVAN 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:

-m \.J

Istvan Weishaus (Concerto de Violino), Rosaline Hine (Canções Internacionais); Rei Revnai m  i _  .
Olga Y Justo (Bailarinos era Patin), “ Los Umbert (Excêntricos musicais) e Monica Reynal (Voz de TaDgo'n° S ^  ’
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Fraca Campanha da Fuiabal Lageano
Em que pese a vitalidade fcU& u U U U

cebendo neste ano. a campanha ^  °  n° sso fute»>ol está re 
ter-municipais está deixando l í g í  , “d0" °?  dubes em Í°gos £

Neste ano de 195Q 8 a desejar.
10 derrotas o que vem’ atesta“ ? “ '*  5 vitorias- 7 empates e 
confronto d,reto co n os outros m u n i c i o , camPaaba no 
boi é inferior ao nosso. mua'cipios, cujo nivel de fute

Mas vamos a um relato d n •

^ r 1- 5 f j oL : ^ oriap7 " - ' 0» » s . » “ ,' r‘ mu" icipais'

Em 1 8 1 5 9  w  2 • G ? ^ 5dr Cus a r »
Em lo-2-59 —  Cruzeiro 2 - V e m  r  c * m 
Em 10-2-59 —  Arco íris 3 -  a ! , W  '  em Bom Ret^ «
Em 10-3-59 —  Palmeiras 1 - Per? p tapinzal 0 em Lajes

feri Ferroviário de Mafra 3 —
Em lo-3-59 — Lages 1 Ve,—.! . ein Lajes
Em 8-3-59 -Internacional 4 Aval de'F^o ^  J,°aqUÍm 
Em 8 3-d9 — Cruzeiro 1 - Madureira 3 .em LaÍes
Em 8 3-59 —  Palmeiras 1 - Peri Fer™ ' e™ Urub,c'
Em 8-3 59 —  Pinheiros 1 Im W  j no 7 '  em Mafra
Em 22-3 59 -  Pinheiros 2 - Independente^' í U" tibanos 
Em 22-3 5 1 -  Internacional 1 -  , _  em Lajes
Em 22 3-59 -  Nacional 1 - Guarani de P a lo re s  ̂ ^ - “ em
Fm ?Q-3 „ Campos Novos . v  ‘uut^uucm e para esse

nternacional 0 - Paula Ramos de Florianopoiis Jogo contara com 0 retorno deO — t .ima O VI ananrntti n />

Página 5.

Lages e Independente 
jogam a sua ultima 

chance
Inegavelmente Lages c In

dependente terão no cotejo de 
amanhã a sua ultima chance 
com respeito ao titulo máximo. 
A simples derrota ou um em 
pate colocará o Independente 
e o Lag-s a margem do cetro 
máximo, uma vez que serão 
remotas as suas possibilidades 
nos futuros jogos.

O Independente empatou no 
ultimo domingo com o Pinhei 
ros, espera confirmar uma 
graude vitoria sobre o seu o- 
positor Por sua vez, o Lages 
estreou mal n^ste campeonato 
sofrendo uma goleada de 5 á 1 
ante o Internacional, derrota 
esta que o colocou praticamen
te fora de cogitações para a 
conquista do titulo máximo.

O Independente para esse

2 - em Lpjes
Fm 1 •> a so r » :—  de Canoinhas 2 em Laic
Em 12 4 59 _  Internacional o -  Independente de Curiíba

Em 12 4 59 Pinheiros 1

r m r J «  T . . £ - em Lpjes L,ma e Menegatti, ao passo
Fm i :> a Üq I^ e/ nac'onal 2 Botafogo de Canoinhas 2 em Lajes ?Ufc ^ulú vo,tará 30 arco Mi

Curit:ba- *lonar' ° ’ emprestando uma me
nos Õ - em Lajes *bor seSuranCa a°  ultimo re-

Independente de Curitfbanos 0 —  dut0 a,vi azuL 
. r . em Lajes j As duas equipes deverão for-

tm li 4-5t* —  Arco íris 3 - Arabutã 3 __ em Capinzal mar da segu,nte maneira: La-
Em 3-5-59 —  Internacional 6 Nevada 3 - em São Joannim ges: Lulu ’ Nereu e Florisvaldo;
Em 7-5-59 -  Cruzeiro 2 Vera Cruz de Bom R?tiro O - - ' Vicente Cardeal * r*a,Hin"

Lajes
em ■ Vicente. Cardeal e Galdino; 

Nelson, Vileu, Luizinho’ Mari 
no e Wanderlei.Em 10-5-59 Internacional 3 Independente 0 em Lajes no e VYanaer,ei

Em 17-5-59 Pinheiros 3 Independente de Curitibanos 3 - em Independente: Daniel Lopes
L ajes í e Fauth; Romeu, Aloisio e Me-

A campanha geral ficou assim resumida: Jogos 22 Vitorias 5 
Empates 7 Derrota- 10 - Gols pró 43 - gols contra 55 

A campanha de cada clube ficou assim descriminada:
Internacional: 7 jogos - 2 vitorias - 4 empates - 1 derrota - 16

gols pró e 12 contra
Pinheiros 4 jogos - 1 vitoria - 1 Empate - 2 derrotas - 7 gols

pro e 11 contra
Lajes: 1 jogo 1 empate - 1 gol pró e 1 gol contra 
Cruzeiro. 3 jogos - 1 vitoria - 2 derrota 5 gols pro e 8 contra 
Palmeiras: 2 jogos - 2 derrotas - 2 gols pro e 10 contra 
Nacional: 1 jogo - 1 derrota 1 gol pro e 2 contra
Arco íris: 4 jogos - 1 vitoria 1 empate - 2 derrotas - 11 gols

pró e 11 contra.
Computados todos estes dados, cada clube recebeu a se- 

g inte classificação:
lo Internacional com nota 5,7
2o Lages ^  ” 5
3o Arco íris e Pinheiros ” 3,7
4o Cruzeiro ” 3,3
5o Nacional e Palmeiras ” 0

Estes dados demonstiam a paupérrima campanha de nos
so itebol inter municipal. É necessário melhorar para salvar 
o me do futebol lajeano.

Internacional e Pinheiros fa
rão hoje a tarde o melhor jo
go da segunda rodada do tur
no unico do certame serrano.'

O colorado ocupa a lideran
ça da tabela, ao passo que o 
seu rontedor está no 2o posto, 
estando ambos aptos a propor 
cionar um grande jogo a todos 
aqueles que se locomoverem 
ao fortim da Ponte Grande 

O Internacional mercê de 
sua melhor colocação na tabe 
la, estarii apontado pelos crí
ticos como um provável ven
cedor, por outro lado ha aque
las que admitem uma vitoria 
do cluhe de Edu do Lemos.

Somos daqueles que/ somen
te depois dos 90 minutos de

jogo é que admitiremos o ven
cedor, pois consideramos Inter
nacional e Pinheiros bastante 
preparados para proporcionar 
um jogo equilibrado, a altura 
de suas tradições como duas 
das melhores equipes do fute
bol lajeano.

Salvo alterações de ultima 
hora os dois quadros jogarão 
assim constituídos: Pinheiros! 
Sardá, Zequinba e Zé Otávio; 
Juarez Valcanaia e Gozo; Pi- 
lila Zeca, Johan, Emilio e E- 
loir .

Internacional! Chimbica, Pe- 
drinho e Hamilton; Eustalio, 
Aldori e Gico; Plínio, Lino, Ne- 
grinho Tulio e Melegari.

1 negati; Toco, Lima, Feio Eri e 
Italiano.

Como juiz desta pugna deve
rá funcionar o Sr. Armando 
Taranto, escolhido de comum 
acordo entre as direções do 
Lages e Independente.

Cruzeiro e Fluminense 
am anhã cedo

Teremos amanhã cedo no 
Estádio Municipal da Ponte 
Grande, a realização de um 
encontro amistoso entre as e 
quipes do Cruzeiro e do Fiu 
minense.

Será um amistoso, prepara
tivo para os futuros embates 
do campeonato da segunda di
visão.

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

Lançou recentemente seu tradicional sorteio, 
cujo Clube, c >nta em nosso meio grande nu
mero de fans, pelo seu procedimento, lisura e 
pontualidade em suas realizações.

Agora um FORD 1959

FORD FAIRLANE 500 — VICTORIA 1959 

ATRAENTE PLANO :
1.0 UM FORD 1959
2.0 UMA VOLKSW AGEN (KOM BI)
3.0 UM REFRIGERADOR  
4 o 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

C o mp r e  q u a l i d a d e
A  PREÇO JUSTO.

comprando
ALTA QUALIDADE 

E DISTINÇÃO

RENNER
Lrtrf rr\nnrt nnnto nor nonto

a rniina RENNER tem tudo que V. deseja: Belos padrões, taljie mo 
A roupa Kbwric.n  ^ u.adicion4aI DURABILIDADE RENNER.

b

'1

BÉãl

e :

a boa roupa ponto por ponto

j L

. _ nlnj „  Havariadr» sortimento de camisas sports, calças sports, calça* L.--- -—  _
C aaa  R E N N E R  Dispõe, ainda, de variado e dos.cbapévis. qualidade ecisiincao

Bs

RENNER -  veste °  cavalheiro doB pés à  cab# ' a  com 0 máximo de qualidade e distinção!

D
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Voile de gala do C ie  14 de M o
A sociedade lajeana estará 

em festas na (noite de hoje, 
quando o Clube 14 de Junho 
terá o grande prazer de brin
dar aos seus |distintos asso
cia los e exma8. famílias,com 
um i movimentada soirée que 
seiA abrilhantada pela gran
de orquestra vienense de Is- 
tv.io weishaus, acompanhado 
de um grande Show que te
rá a participação de 23 figu
ra-! de fama internacional.

Esta famosa orquestra de 
Istvan Weishaus, tem como 
vedetes as figuras da Lady 
Crooner Rosaline Hine e da 
grande cantora Monica Rey- 
nal, e na parte concernente 
ao sho v̂ teremos as exibiçõ

es do concertista de violino 
Istvan Weishaus, as canções 
internacionalissimas de Rosa 
line Hine, os bailarinos do 
tango Reynal-Rey. os exen 
tricôs musicais de los Ura- 
bert e os bailados em patins 
de Olga Y Justo, num espe
táculo inolvidável e que mar
cará época nos anais sociais 
e culturais da Princesa da 
Serra.

Antes da apresentação na 
grande soirée de hoje do 
Clube 14 de • Junho, Istvan 
Weislnu- stará se exibindo 
no Ci * Timoio, oportunida
de em i.í todos poderão ver 
e aplae estes exibicionis 
tas de • íome mundial.

CORREIO IM AN O
Ano XÍX 1 La jes. 23 1» M t  y d? 1959 133

A V I S O
Levamos ao conhecimento de nossos d is tin to s  

Clientes que o senhor PRACEDINO RODRIGUES 
NETTO foi demitido de nosso quadro de funcio
nários em data de 2 de maio de 19i9, estando 
portanto, desautorizado a efetuar cobranças e fa 
zer quaisquer operações em nome de nossa firma 
desde aquela data.

Comunicamos outrossim, que para os servi
ços de emranças admitimos nesta data o sr. AN- 
TONIO CARLOS A VILA, cuja identidade pedimos 
seja observada. ’

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

Coleção de Jornais
Estamo- colecionado jor- Lajes — S. G.;nais de todo o Brasil, e, pa 

ra isto contamos com á co
laboração das Redações ou 
Empresas Jornalísticas de to
do o paíz para que nos en 
viem um ercemplar de seu 
jornal. As remessas devem 
ser feitas a redação deste Vto Jto* 
jornal Caixa Postal 59 — Clda<le-

Desejamos agradecer ao 
Sr. Eanio José Toniolo resi 
dente á Rua Prudente de 
Monis, 232 em Ponta Grossa 
(Paraná), pelo envto do "Di 
ario dos Campos” e do “Jor
nal da Manhã” ambos daque-

luraci M agalhães considera precipitação 
lançamento de lanio por parte d à  UO N

O Sr. Juraci Magalhães 
considera muita precipitação 
o lançamento da 'candidatura 
do Sr. Jonio Quadros, à Pre
sidência da Republica, por 
parte da UDN.

O governador baiano acha 
que a mesma pode ser beni-

fica como poderá ser a 
contrario. Concluindo disse; 
Sr Juraci Magalhães, qué 
rá se conservar numa pòS 
çâo de estrita reserva, afi 
do ser mais eficiente na hi 
ra da ação.

Crise no mercado ma
deireiro de Santa 

Catarina

Dr. Emidio de 
Azevedo Tri

lha
Festejará amanhã o seu 

aniversario natalício, o Dr 
Emidio de Azevedo Trilha, 
promotor publico da 2a. Va
ra da Comarca de Lajes.

Residente em nossa cidade 
há alguns anos o digno re 
presentante do Ministério 
Publico, conquistou mercê 
dos seus elevados dotes de 
espirito, um vasto e seleto 
circulo de amizades na Prin
cesa da Serra, motivo pelo 
qual será muito cumprimen
tado na data de amanhã.

Vo digno nataliciante en 
vi imos ao nossas -congratu
la ões.

Aniversario de c i -  
samsnlo

Cercado de admiração d' 
seus filhos, parentes e p 
soas de suas relações, fesb 
jaram na ultima quarta-feir.i 
dia 20, 28 anos de uma A-ir 
uuião matrimonial, o casal 
Vereador Oscar Scuweitzer 
D. Cristina Schweitzer.

Dado o gran ie circulo de 
amizades, que os mesmos. 
desfrutam em nossa cidade, 
o feliz casal foi muito cum
primentado nessa ocasião.

Registrando o aconteci 
mento, Correio Lageano eu 
via os çeus efusivos cumpri 
mentos.

Curitiba — As Industrias 
madeireiras não apenas do 
Paraná, como de Santa ca 
tarina e demais Estados ma
deireiros, atravessam situa 
çâo de greve conjuntura, la
ce às peculiaridades por que 
vem passando o mercado ex
terior de consumo, notada- 
mente, aqueles que são tra
dicionais compradores, como 
é o caso da Argentina.

O Sr, Anibal Sevalha, um 
dos lideres, madeireiros do 
Estado, falando à reporta
gem acentuou o fato de que 
recentes medida - tomadas 
pelo govêrno de Bueno3 Ai
res abriram perspectivas de 
.crise para a exportação do 
pinho brasileiro. O mercado 
platino consome, anualmente. 
uma quantidade de 25 > o in 
clusive, até 300 milhões de 
pés quadrados de pinho do 
nosso país E86a importação, 
por parte dos argentinos, so 
freu um impacto devido a re
centes decisões de nature
za financeira, pelo govêrno 
Frondizi, já que se compro
va o produto do Brasil usan
do de dólares em que a me
tade era ao câmbio oficial e 
o restante no câmbio livre. 
Passando-se agora, a impor
tação do pinho, na Argentina 
para o câmbio livre, encare
ceu de forma acentuada.. Es
clareceu nos o sr. Anibal Se
valha que essa madeira saia, 
era Buenos Aires, pçr mais 
ou menos, nove pesos, en-

quanto que presentemente, já 
está custando cêrca de 14 
pesos.

Revelou-nos, ainda, 0 sr. 
Anibal Sevalha, que agora! 
a partir do dia 1 ' de julho, 
face decisão do govêrno 
Frondizi. 0 govêrno argenti
no cobrará um recargo de 
cêrca de mais quarenta por- 
cent sôbre vários produtos, 
incl -ive o pinho do Brasil, 
póst 1 naquele pais

Dia de de mais êsse ele
mento a agravar o problema 

jde consumo do pinho brasi
leiro. 110 tradicional mercado 
da Argentina, verifica-se co
mo são intranquilas as noti
cias referentes à exportação 
desse nosso produto.

CONFUSÃO NO 
NORTE 00 PAiZ
O Estado do Pará esti a- 

meaçado de perder importan
te faixa de terra, fronteira ao 
Amazonas, diante da decisão 
da Assembleia Legislativa da
quele estado que criou novo 
municipio em terra paraense.

O Governador Magalhães 
Barata do Pará decidiu * en
viar forçaB policiais para a 
fronteira amazônica, afim de 
garantir a integridade terri
torial paranaense, que estA. 
ameaçada de invasão por 
parte dos amazonenses.
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A S/A. AGENCIA vURITIMA E COMERCIAL “ SAMARÇÓ’' 
tem 0 prazer dê  comunicar aos. senhores po&suídores de veículos 
“W ILLYS” , aos seus dis Latos Vmigos e Freguêzes e ao Publico 
em geral, que a Oítei n  qtie instilou à Avenida Getulio Vargas, n.o 
1898, em .Lajes, embora ainda não totalmente concluída, jã se en
contra em condições de , itend.u; sua distinta clientela, pois já dis
põe de pessoal competente, e maquinaria adequada.

Outrossim, comunica que mantém em sua Loja uni varia
do estoque e peças .JEEP aorovados, a preços da tabela de Fá
brica, e sentir-se-á honrada com as visitas que receber dos sen
hores interessad,os, colocando-se, ainda, a disposição dos mesmos, 
para quaisquer informações adicionais, pelo telefone N.o 444.

HOJE — Sábado, ás 4 e 8 horas - Um sensacional filme Mexicano

—  Os BaniíÉs do Rio Frio —
ÍDeiop, is U  e 9.15 horas Super • Produção da «Farasii» em M a n  t TecAoler:

0 M E l\l I N A 0 ---  com 08 consagrados orUalag: Dean Martins. - Jerry Lew is
D iana Lerni. Wma Foch

v'* %*.— 1
com
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