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PTR f-.ref ldente do

Catarinense
vauiauuu tom  o compare- 

cimento de .representantes 
de quaze .todos os munici 
pios catarinenses, foi reali 
zado no ultimo sábado e do 
mingo em Florianópolis a 
Convenção Regional do par 
tido Trabalhista Brasileiro 
para escolha do novo Dire
tório e Comissão Executiva

A aquela importante 
onvenção, estiveram pre

sentes os Srs. José Paschoal

J\ |f
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Por unanimidade de votos 
foi eleito Presidente da Exe
cutiva Estadual, o Deputado 
Doutel de Andrade, Secre
tario'Geral do PTB Nacional 
e Secretario particular do 
Vice. Presidente João' Gou- 
lar.

O novo Presidente do PTB 
catarinense, á pouco tempo 
foi eieito Deputado Federal 
por Santa Catarina, gozando 
por isto de grande prestigio 
nas altas eéferas administra
tivas, dados os seus relevan
tes serviços em prol da co 
letividade.

Como representantes de

Baggio, Dr. Helio Kôeche 
Rosa, e os Vereadores Aron 
Kippel e Dr. Domingos Va
lente Junior.

Na edição do proximo sábado, daremos 
melhores detalhes relacionados, com a Con- 
venção Estadual do Partido Trabalhista Bra
sileiro, realizada no ultimo sabado e domingo 
na Capital do Estado.
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1 Redação e Oficinas
Rua Marsch»! Ocníira 294 Fone 397

LAGES, 3 de lunho de 1959 N. V P

Lucas Lopes fora de
perigo

Atacado de um enfarte no 
ultimo sabado, o Sr. Lucas 
Lopes, Ministro da Fazenda, 
está sendo submetido a um 
período de repouso na cida 
de mineira de Caxambu. O 
Estado de saude do titular da 
pasta da Fazenda é de com
pleta reação, e no seu im
pedimento estará responden
do pelo Ministério da Fazen
da, o Sr. Sebastião Paes de 
Almeida, presidente do Ban 
co do Brasil.

Juscelino em Lajes
No periodo de 15 á 20 do 

corrente mês deverá visitar a 
nossa cidade, o Presidente 
Juscelino Kubstcheck, afim 
de inaugurar a rodovia Br 2 
Lajes - Curitiba. Varias ho
menagens estão preparadas 
para recepcionar o chefe da 
nação.

Em nossas próximas edi
ções daremos melhores de
talhes deste acontecimento.
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Dep. Evilasio N. Caon 
eleilo Secretário Ger 1 
da Executiva Estaduc l 

do P. T, 8.

§
I
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A S/A. AGENCIA MARITIMA E COMERCIAL “SAMARCO’' 
tem o prazer de comunicar aos senhoras possuidores de veiculos 
“WILLYS”, 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.

I

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.

Nas eleições realizcuiat» wo uiiuno sabado e 
domingo na Capital du Estado, para a escolha da 
nova executiva Regional do Partido Trabalhista 
Brasileiro, o Deputado Evilasio \ery Caon, repre
sentante de Lajes na Assembleia Legislativa, foi 
eleito Secretário Geral daquele partido em nosso 
Estado.

Foi uma escolha das mais acertadas, pois o 
Deputado Evilasio Nery Caon é uma das molas 
mestras do trabalhismo catarinense, sobressaindo- 
se graças a sua mocidade e entusiasmo como 
um dos parlamentares mais eficientes na Assem
bleia Legislativa.
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par S  I S  S  I
* , .  , — Mnrischka em Supervision e A gfacolor, distribuido pela Condor Filmes LTDA.
Grandiosa produção de Ernst Mariscn ROMY SCHNEIDER, a nova namorada do mundo.

maravilnosamente v  . t . . . . .  . . . . . . .  ,
Este filme quebrou record de bilheterias nas principais cidades do mundo

■
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O Doutor Clovis Ayres Ga
ma, Juiz de Direito da Pri
meira Vara da Comarca de 
Lajes, Estado de Santa Ca
tarina, nas forma da lei,etc.

11 de lii
Faz saber a todo* que 0 

presente edital, com o prazo 
de trinta (30) dias, virem ou 
dêle c nheciment > tiveram, 
que por êste meio citi n EN1 
ANTONlO COELHO, atual
mente em lugar incerto e ig
norado. para, no prazo legal 
de vinte e qu <tr■> hora-, ua- 
gar á firma “Importador 1 Au
to Lijes, Lida , a quantia de 
trinta e seis mil cento e se
tenta e sete ctuze ros, acres
cida de juros de mora, hono
rários de «advog do. além das 
custas e despesas de «ção e- 
xecutiva, por esta movida 
contra aqu-le, nos termos <la 
seguinte PETIÇa O INiCiAL”: 
Exmo. Sr, Dr. Juiz de Direito 
da la Vara da Comarca de 
Lajes. Por seu procurador 
que esta subscreve a firma Im
portadora Auto Lajes Ltd 
estabelecida à Praça Vidal 
Ramos, nesta cidade diz e res
peitosamente r**quer 0 seguin
te: lo) Que tornou-se credo
ra do Sr. Eai Coelho, brasi
leiro, casado, comerciante, a- 
tu-dmente em lugar incerto e 
ignorado, da quantia de Cr$ 
36.177,00 (trinta e seis mil cen 
to e setenta e sete cruzeiros 
constante de três duplicat >s 
jã vencidas; 2o) Que apesar 
dos esforços que f-z, níoc»n 
conseguiu a Suplicante rece- 
b-r o seu crédito; 3o) Que, 
nestas condições, como base, 
nos documentos juntos e com 
fundamento no art. 298, □'
XIII uo Código de Processo 
Civil quer propor a competen
te Ação Executiva. Requer, 
p »is, sejam expedidos e pu
blicados Editais na forma do 
arl. 177, n I, do Código de 
Processo Civil citando o Su
plicado para, dentro de 24

(vinte e quatro) horar a par
tir de citação vir pagar a 
quantia devida, mais os juros 
de mora, custas e honorári is 
de advogado Da base de 20% 
Caso não o faça se proceda à 
penhora em tantos bens, digo 
ero tanto de seus bens quan- 
tcs sej^m suficientes para 0 
pedido acima, ficando citado, 
bem com» sua mulher se a 
penhora recair em imóveis, 
para contestar o pedido den
tro do prazo legal. Protest 
pela produção de todo o gê 
nero de provas em direitos 
permitidos, especialmente a 
prova documental, pericial, 
testemunha e Depoim nto P*s 
soaldo Suplicado s >b pena 
de confesso. Valor Cr$ . . . 
36 177,00 - Pede Deferimento. 
Lajes, 27 de abril de 1959 (a) 
Pp. J rge Barroso Filho” DES
PACHO; “A como pede. Pu
blique-se edital c»m 0 prazo 
de trinta dias, na forma do 
art. 178, inciso I I, do t \  de 
Proceso Cível. Lsj-s, 28-4-59 
(a) C. Gama "Assim sendo, 
pass»u-se o p esente edital de 
citação do Eni Antonio Coe- 
bo, nos têrmos e p a ra  os fins 

constantes da petição acima 
transcrito, ficando o mesmo 
ainda citado, de que, decorri
das as vinte e quatro horas 
contaias do término do prazo 
do •-ditai, sem que tenha efe
tuado o paganr nto da execu
ção, s-rã ft ita a penhora em 
tantos de seus bens quantos 
bastam á integral garantia da 

mesma execução, 
pro8«eguindo-se no feito. Da
do <• pass do nesta cid ide de 
Lajes, Estado d: Santa Jati- 
ri m, a >s vinte o n»ve lia.s do 
mês de ahrit de mil novecen
tos e cinco-ata e nove. - Eu, 
Wall ck A ir -lio S impai i, Es
crivão do Cível, o datilografei 
conferi, subscrevi e assino.

Olovis Ayre* Gama 
Juiz de Direito da la Vara

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivã 1 do Cível

Juizo de Direito da Primeira Vara dq 
===== Comarca de Lajes —

Editai de Citação
O dr. Clovi8 Ayres Gama, 
Juiz de Direito da Primei
ra Vara da Comarca de 
Lages, Estado de Santa 
Catarina, na forma da lei,
etc.
Faz saber a todos os que 

0 presente edital de citação 
com o prazo de trinta dias, 

i virem, dele conhecimento ti- 
I verem ou interessar possa, 
que, por parte de Tolentino 
José Pinheiro, lhe foi dirigi
da a seguinte PET1ÃO: — 
“Exmos. Sr. Dr. Juiz de Di 
reito da la. Vara TOLENTI
NO JOSÉ PINHEIRO, brasi 
leiro, viuvo, proprietário, re
sidente e domiciliado nesta 
cidade, por seu procurador 
expõe e requer 0 que segue 
1. Que na qualidade de re
querimento da meditação 
do imóvel denominado Fa
zenda do "RIO BONITO”, no 
distrito de Anita Garibaldi, 
neste^município, já homolo
gada por sentença, como se 
demonstra peias certidões 
juntas, pagou as custas dos 
seguintes condôminos: Mer
cedes Maria de Jesus, Anas
tácio Pinto Ribeiro, Sebasti
ão Alves da Silva, João Al
ves da Silva. Maria Alves 
de Jesus Saturnino Alves 
Suva, José Alves da Silva 
Maurilia Maria de Jesus, Pau- 
liua Maria de Jesus, na im- 
tancia de Cr$ 162,oo para 
cada condômino, 0 que im 
porta num total CrS 1.458,0o; e 
üj Felisbino Rodrigues de 
Assunção e Filhos pagou, 
também, Cr$ 2.262,06, consti 
tuidos todos êstes condô 
minus seus devedores como 
L,z prova a certidão junta 
uoc. n‘ 1); 2. Que para com- 

p ili-los ao pagamento a que 
tem direito o requerente, pro 
põe contra os condôminos 
mencionados no inciso pri
meiro a competeneação exe
cutiva; 3 Pelo que juntando 
a certidão que comprova a 
devida, requer a V. Excia. 
determine seja expedido 
mandado executivo para que 
no prazo de vinte e quatro

horas, pague a importância 
devida e, não o fazendo, se 
proceda a penhora em tan
tos bens dos executados 
quantos bastem para o paga
mento de principal, juros, 
custas, honorários de advo
gado na base de 2"%, fican
do todos citados, bem como 
sua mulher, digo, bem suas 
mulheres, se casados forem 
e se a penhora recai em 
bens imóveis, para contesta
rem, querendo e para todos 
os demais têrmos de proces
so até final, pena de revelia, 
4. Todos os condôminos re
feridos no inciso primeiro, 
dos quais pagou as custas na 
medição e decisão do Imóvel 
denominado “Rio Bonito es 
tão ausentes, requerendo-se, 
deste modo, a citação pore- 
dital com o prazo legal, ou 
vludo-se 0 Dr. Promotor Pú
blico. Com uma procuração 
por instrumento particular, e 
três certidões. Têrmos em 
que espera deferimento. La
jes, 27 de abril de 1959. a) 
João Ribas Ramos. DESPA
CHO: “R. hoje. A. Como re
quer. - Publique-se edital 
com 0 prazo de 30 dias. — 
Ciente o dr. Promotor. Lajes 
15-5-59 (a)C. Gama Juiz de 
Direito’’. Assim sendo, é ex
pedido 0 presente edital com 
0 prazo da trinta dias, por 
meio do qual citam-se 03 con- 
domicos referidos para que 
no prazo legal de vinte e 
quatro horas, prazo esse con 
tado do termino do prazo des 
te edital, paguem as quantias 
pedidas sob pena de, não 0 
fazendo e nem nomeando 
bens à penhora, se esta pre
cedida na forma da lei, fi
cando citados outrossim, pa
ra todos os termos e atos da 
execução, até final, pena de 
revelia O presente edital se 
rá publicado na forma da lei 
Dado e passado nesta cidade 
de Lajes aos vinte e sete di 
as do mês de maio de mil 
novecentos e cincoenta e no 
ve. fiu Waldeck Aurélio 
Sampaio, Escrivão do Civel.

o datilografei, conferi, subs- 
crevi e assino.

Clovis Ayres Gama 
Juiz de Direito da la Vara 

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civel

Inscrições no Pre
mi*) Esso de 

reportagem
Reportagens de todos os re

cantos do Brasil estão chegan
do à A. B. I. para concorrer ao 
“Prêmio Esso de Reportagem'’ 
do corrente ano, institutlo pela 
Esso, sob o patrocinio da Ca
sa do Jornalista.

Ao autor da melhor repor
tagem publicada em jornal ou 
revista brasileira, no período 
de Io de janeiro a 15 de no
vembro do corrente ano, será 
conferido um prêmio no valor 
de Cr$ 100.0j0.00 e uma via
gem de ida e volta a Nova 
York pela VARIG. Três ou
tros prêmios adicionais de 3) 
mil cruzeiros cada um (no ano 
corra ao “Prêmio Esso da Rc 
portagem’’ é necessário, ape
nas que envie seus trabalhos, 
(no máximo três) em duas 
vias (série de reportagens vale 
um trabalho) à Associação Bri 
sileira de imprensa, rua Araú
jo Porto Alegre, 71 7o an
dar — Rio de Janeiro.

LI MI TE
200 .000,00

RETIRADAS SEM AVISO.

Joalheria WOLNY
DE

PAULO WOLNY BROER1NG
Jóias
relógios

canetas

Cristais e porcelanas 
nacionais e extrangeiras

Garante que Rua Marechal Deodoro 
n. 23

LAJES — S. Catarina
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Noticiário agro-econnmi^^
CORREIO LA.GEA.NO PÓrj’T*r̂  "<-(

Melhor

Rio (Argus Press) - São no
táveis os resultados até ago. 
ra alcançados na produção 
leiteira dos rebanhos das ra 
ças Shwyz. Guernsey e Jer- 
sey, mantidos em ^diferentes 
regiões do país, segundo d a 
dos fornecidos pelas Seções 
de Fomento e de Estudos 
Econômicos da Divisão de 
Fomento da Produção Ani
mal, do Ministério da Agri
cultura.

Êsses resultados foram ob
tidos graças aos trabalhos 
que vêm sendo realizados, 
há alguns anos, pela Divi- 
sio, e que receberam recen
temente novos impulsos. Tam
bém os rebanhos de gado ae 
certo vêm sendo orientados 
no sentido da exploração 
econômica especializada.

Fomento agrostológico
A primeira etapa dessa ta

refa começou há uns três 
anos, quando o Ministério da 
Agricultura procurou estimu
lar o melhoramento das con
dições forrageiras pela ado 
ção de métodos práticos de 
preservação das ferragens. 
Foram melhoradas pasta- 
guns e capineiras, dispen
sando-se especiais cuidados, 
em 1957 e 1958, ao melho
ramento agrostológico.

No Nordeste, por exemplo, 
intensifica-se o plantio da 
palma forrageira e dos pas
tos arbóreos, dentre êstes 
se destacando a algaroba, o 
sabiá, a carrafistrila e mui
tos outros. Nessa região o 
Ministério está preconizando 
a utilização dos vales úmidos, 
vazantes e terrenos regadios 
para o plantio de capineiras

em rotação com outras cul- 
A prática, além de re

sultados imediatos, no que 
mnge à manutenção de re- 
banhos/tem se revelado ade
quada para a 
melhoria do

Posto de Psicuilura em Lajes uma 
realidade dentro de poucos meses

Homenageados altos funcionários do Ministério da Agricultura com 
uma perdizada' no Clube 14, oferecida pelo Clube de Caça e Tiro

conservação
solo.

SíloB

De

e preparo 
feno

de

igual modo vem en
contrando interêsse a cons
trução de silos trincheiras e 
o preparo de feno. Pela 
construção de silos, o Minis
tério pagou de auxilio, em 
57, mais de 900 mil cruzeiros 
a 47 criadores, J redundando 
tal beneficio em produção 
leiteira mais  ̂ compensadora 
e regular nas épocas de es
cassez de pastagens.

Ainda no que respeita à 
ajuda do Ministério da Agri
cultura para a formação de 
melhores pastagens e capi
neiras foram distribuídos 
gratuitamente aos criadores, 
em todo o pais, cêrca de 9 
milhões de mudas e estacas 
forrageiras, bem como mais 
de 20 toneladas de sementes 
também de ferrageiras.

Prosseguiram, igualmente, 
os trabalhos para obtenção 
de bovinos de corte preco 
ces e de grande rendimento 
tais como os referentes ao 
cruzamento Limousine X Ca- 
raéu (Ponta Grossa Paraná) 
e de Charolesa X Zebú (São 
Carlos-São Paulo).

a Im- 
terra,

assinando o CORREIO 
LAGbANO.

Colabore com 
prensa de tua

Conforme já noticiamos em 
edição anterior , estiveram 
em Lajes, altos funcionários 
do Ministério da Agricultu
ra com a finalidade de tra 
tar da conclusão do Posto de 
Psicultura de Lajes, anexo a 
Fazenda de Criação, sita no 
bairro denominado Morro do 
Posto. Como se sabe, a cria
ção do Posto de Psicultura 
em nossa cidade - o primei
ro no Estado de Santa Ca
tarina, remonta há pouco me
nos de dois anos, tendo des
de essa época como encar
regado o sr. Ivens Montene- 
gro. Embora ainda não total- 
mente construído, o referido 
posto já conta com um tan
que e uma casa destinada à 
criação de trutas e residên
cia provisória do encarrega 
do com a maior parte das 
instalações necessárias.

Conforme declarou o sr 
Ivens Montenegro, à nossa 
reportagem, dentro de pouco 
tempo serão construídos mais 
três tanques para a criação 
dos peixes das espécies 
BLCK BASS e BLUE-GILL, 
além de outras instalações 
adequadas.

Homenageados 
Clube 14

no

Sabedora da visita dos al
tos funcionários do Ministé
rio da Agricultura em La
jes, a diretoria do Clube de 
Caça e Tiro «Luiz Ramos 
Borges», encabeçada pelos 
sr8. Dante Marotto e Osni 
Pilar, respectivamente pre
sidente e vice presidente, 
providenciou uma perdizada 
no Clube 14 de Junho a fim

de prestar condigna homena 
gem a tão ilustres persona
gens. Compareceram ao ága
pe, como integrantes da ca
ravana que esteve em Lajes, 
os srs. Seraphim Faust Faucz, 
diretor do Serviço de Caça 
e Pesca de Santa Catarina, 
Adalberto da Luz Andrade, 
inspetor geral do mesmo 
serviço em nosso Estado, dr. 
Maurício Guimarães Hennig, 
engenheiro da Divisão de 
Caça e Pesca, dr. Henrique 
Nogueira Vaz, Chefe da 
Secção de Criação da Divi
são de Caça e Pesca do Mi
nistério da Agricultura, dr 
Maurício Samways, chefe da 
Fazenda de Criação de La
jes, Ivens Montenegro, en
carregado do Posto de Psi
cultura local, Cícero Couto e 
os dois anfitriões do Clube 
de Caça e Tiro srs. Dante 
Marotto e Osni Pilar.

Sem dúvida alguma, a visi
ta de tão altos funcionários 
a Lajes vem de trazer inú
meros benefícios à nossa

terra, pois que os mesmos Be 
inteiraram das providencias 
que devem ser tomadas com 
a máxima urgência para que 
o Posto de Psicultura se tor
ne brevemente uma realida
de e assim comece a produ
zir os resultados esperados 
por todos os amantes da pes
ca.

Documentos roubados
Foram roubados do ca

minhão do S r. Augus
to Daboit, estacionado á 
Rua Marechal Deodoro pro- 
ximo á Oficina Santa Catari
na, os seguintes documentos: 
Carteira de Motorista, Ca? 
teira de IAPTC, Carteira do 
Ministério do Trabalho, Por
te de Revolver, Registro de 
Revolver e Espingarda, Titu
lo de Eleitor e Documentos 
de Càmínhão.

Qualquer informação a res
peito, é favor informar nesta 
redação.

A G U A R D E M
No Cine TAMOIO, para 

domingo dia 7, o sensacio
nal filme,

S I S S I
Í||3Íli ARA GRANDES CAR

O  N O V O
LF-331
chass is  pesado para:  

C A M IN H Ã O  
C A V A LC -M E C Â N IC O  

B A SC U LA N TE

I

165 HP A 2.000 R.P.M.
Procure-nos para obter tôdas as especificações e detalhes para o máximo 
aproveitamento deste nolável caminhão.

CONCESSIONÁRIO AUTORIZADO:

I,
Ru3 Manoel T. de Castro, 156 

- End. Teleg. Vargas ■ 
B

8 / 1

Fone 253 Caixa Postal, 27 
Lajes — S. Catarina
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Com prazer apresssitimos a nova linha VEMAG
DKW - SCANIA VABIS - MASSEY HARRIS - FEGURSON

Automovel SEDAM Turismo 4  portas

Caminhonelas Perua

Jipe 4 portas
com ou sem capota de aço Peças Genuinas

Assistência e Serviço

Oficina provisória frateciube)er<d (lado do Serran0
Instalações em construção! Avenida Mal. Floriano

Consultem o novo piano de financiamento
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VEMAG-
C õ m n S iô ãs~ d èlÕ T l2lõ ^

SCINU-VB8IS

REVENDEDORES AUTORIZADOS:
- P A R A  - 

Lajes
S. Joaquim  

Urubicy 
Bom Reiiro

Geral de Péças e Máquinas Lida
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Majoração dos tributos que incidem 
sobre lucros de empresas 

estrangeiras
Conforme publica a impren

sa carioca — O deputado 
Sérgio Magalhães apresentou 
projeto de lei alterando os 
indices de tributação dos lu
cros apurados no território 
nacional pelas filiais, sucur 
sais, agencias ou representa
ções de sociedade estrangei
ras autorizadas a funcionar 
no pais.

Em seu projeto aquele de
putado distingue as empre
sas estrangeiras para o de
senvolvimento econômico do 
pais, a-fim-de não majorar a 
tributação que pesa sôbre 
elas. Quanto ás demais o 
autor expõe as razões da 
sua proposição acentuando 
que “funcionaram no Brasil 
duzentos e dezenove filiais 
de firmas estrangeiras.

Uessas duzentos k  dezeno
ve filiais, 28,7% no atual co-

raercio de importação e ex 
portação: 14,1% no ramo de 
seguros: 11,4% são de em 
presas de navegação maríti
ma transportes aéreo e tu
rismo; 5,4% de agencias te
legráficas. noticiosas e de 
propaganda; de emprêsas de 
industrias farmacêuticas: 36% 
de bancos; 2,2% de emprê 
sas de contabilidade e 1,8% 
de emprêsas de financia
mento e investimento’’.

Estas companhias, segun 
do aquele parlamentar, “bem 
pouco contribuem para o de
senvolvimento economico e 
são comparadas às nuvens 
do padre Antonio Vieira, que 
recolhem agua do território 
brasileiro para chover lá fo 
ra”.

Defendendo o seu projeto, 
o deputado sergio Magalhães

O Programa de Festa e Passeios nos Estados
Rio (ARGUS-PRESS) - Os 

representantes do Touring 
Club do Brasil nos Estados 
já organizaram o programa 
das recepções e passeios a 
serem oferecidos aos parti
cipantes do XIX Cruzeiro 
Turístico ao Norte, promovi 
do por aquela entidade a 
fim de revelar o Brasil aos 
Brasileiro, com o patriótico 
apôio da alta administração 
do Lóide Brasileiro S/A. Em 
cada pôrto de escala os ex
cursionistas visitarão os lu
gares históricos, os sítios tu
rísticos mais famosos, tais

como as igrejas em Salva 
dor. os arrabaldes do Recife 
(inclusive Olinda), os igara 
pós e as ilharas no rio Ama 
zonas e assim por diante. A 
viagem Rio-Manaus-Rio far 
se-á, no excelente paquete 
«Mauá», da 'antiga linha 
transatlântica do Lóide Bra 
8Íleiro e que acaba de pas 
sar por completa reforma.

A partida do Rio será a 
13 de julho, com destino a 
Vitória, onde os viajantes es
tão sendo esperadas com ex 
pressivas festas.

diz: “Mais eloquente é o e- 
xemplo das cinquenta em 
prêsas restantes do grupo 
8upra-mencionado, isto é as 
que integram os 22,7% do 
total de duzentos e dezeno
ve.

Que tipo de atividade de
senvolve essas emprêsas per
gunta-se o deputado? Dedi
cam se a produção de pu
dins, conservas, carne, ve 
nezianas, fabricam graxa 
para sapato, ou beneficiam 
milho ou algodão. Outras a- 
tuam no comercio imobiliá
rio ou têm características de 
monopolio.

Ainda na jnstificação do 
seu projeto, o deputado Ser 
gio Magalhães citou outro 
exemplo interessante, mos
trando a necessidade das 
“importações se processarem 
de modo a trazer sempre e 
conomiaTde divisas, pois a 
nossa receita cambial não é 
elastica”.

Caderneta
Perdida

Foi extraviada a ca 
derneta n° 31.557 série 
la. da Caixa Econô
mica Federal em San
ta Catarina, Agência 
de Lajes.

Ônibus com Bar e Toilette numa excur
são a Buenos Aires

Rio - No dia 2 de julho 
próximo, partirá do Rfo para 
Buenos Aires, uma grande 
caravana turística, organiza
da pela Saturin, com o obje
tivo de dar prosseguimento 
ao programa de intercâmbio 
de turismo entre os países 
sul-americanos. Vários ôni
bus luxuosos e dotados de 
instalações de «toilette» ede 
«bar», inéditos no Continente

e fabricados especialmente 
para essa excursão, levarão 
os passageiros-turistas pelo 
interior de São Paulo Para
ná, Santa Catarina, Rio Gran 
de do Sul e Uruguai, passan- 
po por um grande número 
de cidades e parando em to
das «Será uma aulá de geo
grafia ao natural», acentuou 
o Sr. André Fisher, diretor 
da Saturin.

Aguardem para o 
dia 7 domingo no Ci- 
jie  Tamoio.

SISSI
Proteção ao Traba

lhador
Trabalhador, para o seu 

bem, lembre-se que os explo
sivos, tais como gasolina e ou 
tros mais finos, devem ser 
manejados com muito cuidado. 
Não fume nem acenda fósfo
ros onde êsse material esteja 
localizado. Comprove o seu 
cuidado permanente, evitando 
ao"máxirao5acidente.

Juizo de Direito da Comarca 
de Bom Retiro
EDITAL DE PRAÇA

- - m J .. I IV/1o Doutor Vilson Vidal An
tunes, Juiz de Direito da Co 
marca de Bom Retiro, Estado 
de Santa Catarina, na forma 
da lei, FAZ SABER aos que o 
presente edital virem ou de 
le conhecimento tiverem, que 
autorizou a venda, em hasta 
pública, do bem imóvel per̂  
tencente ao interdito AGENOR 
NUNES MEDEIROS, situado 
em Urubici, e que se refere a 
uma área de terras medindo 
238.972 mts2, av»liada por 
Cr$ 3U.000,oo, em comum na 
área maior de I.175.5U0 mts2, 
cuja comunhão confronta ao 
norte com o Rio Urubici, ao 
sul com terras de Manoel Abel 
Ribeiro, João Vargas e Tomaz 
Antunes, ao oeste com terras 
do espólio de Belmiro Belar 
mina Nunes ou quem de di
reito fôr, ao léste com terras

de Manoel Martins Ribeiro 
transcrita sob N' 10.536 Dn 

oficio de Imóveis 
desta Comarca, sendo levaja 
a público pregão de venda e 
arrematação, no dia 3(J ,je 
junho viddouro, ás quinze ho
ras, defronte ao edificio do 
«Forum». E para que chegue 
ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegjr ignorân
cia, mandou expedir o presen
te edital, qu - será fixado na 
sede dêste Juizo, e, por cópia, 
publicado pela imprensa, tris 
vezes no jornal «Correio La- 
jjano», na forma da lei. Dado 
e passado nesta cidade de Bom 
Retiro, aos vinte e dois (22) 
dias do mês de maio de 1959 
Eu, Afrisio de Sena Vaz, es 
crivão, o datilografei

Vilson Vidal Antunes 
Juiz de Direito

A medicina salva hoje uma 
em cada três vítimas 

<Jo câncer
WASHINGTON, — O dr. 1 — Anunciou que médicos 

John R. Heller, Diretor do procurando decididamente 
Instituto Nacional de Câncer produtos químicos e outros
dos Estados Unidos, declarou 
que os métodos avançados 
de pesquisas estão permitin
do que os médicos salvem  
hoje uma em cada três víti
mas do câncer, em compa
ração com a média de sa l
vamento de uma em vinte, 
na passagem do século.

“Com os instrumento de 
que dispoínos é possível, 
cremos, salvar até uma ví
tima em dias, se pudermos 
aplicar perfeitamente todos 
os nossos conhecimentos a- 
cêrca dessa terrível doença” 
— aórescentou 0 dr. Heller 

, “Assim, as perspectivas 
não são realmente tão som
brias como algumas pessoas 
parecem acreditar, embora 
verdadeiramente más. Toda 
via, acreditamos que nos úl
timos 50 anos, e certamente 
na última década e nos últi
mos cinco anos, foram feitas 
maravilhosas conquistas, de 
modo que, em minha opinião 
0 câncer começa de certos 
modos a ceder ante os ins
trumentos de qne dispomos 
para controlá-lo.” 

Entrevistado num progra- 
de televisão, 0 dr. Heller:

materi is, além dos métodos 
concencionais da cirurgia e 
radiação, capazes de contro
lar ou curar 0 câncer.

2 — Explicou que é possí
vel que o câncer seja pro
vocado por um virus e que 
os cientistas buscam vacina 
para tratar ou evitar a mo
léstia.

3 — Disse que há “um e- 
vidente declinio" no número 
de pessoas vitimadas pelo 
câncer do estômago

4 -  Declarou que está 
convencido de que 0 abuso 
do cigarro (fumar dois ma
ços ou por dia) é um dos 
principais fatores da ocor
rência do câncer pulmonar

5 — Afirmou que a propor
ção do aumento da leucemia 
câncer do sangue) caiu apre- 
ciàvelmente

6 — Recomendou incisiva
mente exames médicos com
pletos, pelo menos uma vez 
por ano, a fim de se desco
brir possíveis casos de càn 
cer antes de sua manifesta
ção aberta, acrescentando
que as pessoas de mais de 
45 anos devem submeter-se 
a tais exames pelo menos 
duas vêzes por ano.Cami nhão F N M  8 mel hor

Dist. Rodo Veículos Ltda.
Representante em Lages
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r n a c i o n a l
Empate de Legitimo Campeão da Região Serrana

gran d ^ h ^ en ^ H «"»«!!?110110! e Ha.I? ilton 03 goleadores — Waldir, Daniel, Lino e
aa tarde Ivens Montenegro atuação boa — disciplina excelente

Com o Estádio Municipal da pnnio f
Ponte Grande, apresentando meia dirpi/aC° Harn'lton na Na preliminar os aspirantes I 
um grande publico tivemos cão __e a gra,ta revela - do Internacional levaram de tar

e Hamilton os

domingo o sensacional clássico 
decisivo entre os conjuntos do 
S.C. Internacional e o Inde 
pendente A C de Curitibanos.

Aguardado com grande an 
ciedade pelo nossos esportistas 
como um jogo que apresentas
se lances de sensação, o clás
sico não nos convenceu, pois 
as duas equipes atuar tm abai
xo de suas possibilidades.

De um lado vimos um Colo
rado, não cumprindo as suas 
boas atuações anteriores. De 
outro lado, um Independente 
desfalcadissimo, não rendendo 
nem siquer a terça parte de 
seu futebol.

O empate serviu para con
tentar a gregos e troianos, pois 
a mediocridade das duas equi
pes empanou o brilho da par 
tida. um jogo em que era es
perado de tudo, menos balão e 
chutões atoa

Mais feliz foi o Internacio
nal, que conseguiu graças a es
te resultado a conquista do ti
tulo de 1959, e também o In
dependente conseguiu a sua al
mejada classificação para o cer
tame estadual

O escore foi aberto aos 14’ 
da segunda fase por intermé
dio de Italiano para o Indepen
dente ao chutar certeiramente 
de fora da area, sem qualquer

Plínio, fraco. Hamilton na 
meia direita é a grata revela - 
130 “este campeonato atuou 
magmficamente na tarde de do
mingo e consignou um gol de 
mestre. Tem muito futebol pe
la frente.

Tulio, totalmente marcado, 
nao teve grande chance, pos
sui um grande defeito de atu
ar de costas para o seu mar
cador.

Negrinho, limitou-se a dri
blar com grande desvantagem 
para a sua equipe. A sua atu
ação foi boa.

Melegari no mesmo plano de 
Plinio, atuou fracamente.

No quadro do Independente, 
Daniel primou por uma atua
ção de gala, foi um espetáculo 
á parte na tarde de domingo.

Eri, com altos e baixos, l i 
mitou-se a colocar bolas pelas 
laterais.

Enio, a principio meio aca
nhado agigantou-se mais tarde 
na cancha, anulando comple
tamente o ponteiro Plinio.

Fauth considerado como um 
jogador de poucos recursos, 
atuou a contento, marcando 
implacavelmente o ponteiro 
Melegari.

Waldir, como centro medio, 
pode ser apontado como o 
melhor homem do campo, e 
só isto basta para conferir seus 
méritos.

Aloisio foi outro homem
chance para Cbimbica. Um mi- que realizou esplendida atua-
nuto após, quando ainda era 
festejado pelos torcedores anti 
internacionaiistas, Hamilton em 
belíssima jogada conseguiu 
burlar a cidadela de Daniel, 
no tento mais belo da partida.

Os dois quadros jogaram as
sim constituídos: Internacional 
(Campeão): Chimbica, Pedrinho 
e Boanerges; Eustalio, Gico e 
Lino; Plinio. Hamilton. Tulio, 
Negrinho e Melegari.

Independente: (Vice Campe
ão): Daniel, Eri e Enio; Fauth. 
Waldir e Aloisio; Bajá, Italiano 
Rubens, Feio c Henrique

Analizando se individual
mente as duas equipes, encon
tramos no Internacional; Chim 
bica, com atuação destacada, 
não é mais nem a sombra da 
quele goleiro inseguro de ou 
trora.

Pedrinho, sem atuar violen
tamente como dos outros jogos 
jogou a contento não dando 
tréguas ao centro avante Ru
bens.

Boanerges pelo lado esquer 
do, foi o melhor do trio final, 
Anulando totalmente o pontei 
ro Bajá.

Eustalio, não esteve firme 
como das vezes anteriores, foi 
envolvido varias vezes pelo 
Ponteiro esquerdo Henrique. 
Sua atuação foi boa.

Gico de centro medio, deu 
conta do recado. Lino na aza 
media esquerda, constituiu-se 
° a figura de maior relevo do 
quadro campeão da cidade. Foi 
Uni portento, está jogando mui
ta bola.

ção, manobrando com grande 
habilidade na meia cancha.

Bajá, uma nulidade.
Italiano, a não ser um belís

simo gol de sua autoria, e a l
gumas boas jogadas, nada mais 
fez de util.

O centro atacante Rubens, 
uma ruindade a toda prova, 
não teve forças para lutar com 
o /agueiro central Pedrinho.

Feio, realizou boa partida, e 
constituiu-se no 2" homem do 
seu ataque.

Pelo setor esquerdo encon
tramos Henrique, como o me
lhor atacante do Independente 
deu insano trabalho ao medio 
Eustalio e todas as jogadas 
eram conractenadas pelo seu 
setor.

Na arbitragem esteve o ar. 
Ivens Montenegro com atua 
ção bastante boa.

Aos 6' da segunda fase, hou
ve uma confusão na area in 
ternacionalista, tendo a bola 
roçado a linha de gol, havendo 
protestos por parte dos atletas 
do Independente.

S.S. que estava mal 
do naquele lance não 
gol, como na 
deria dar, de

se-

coloca- 
deu o 

verdade não po-
acordo com as

circunstancias de sua coloca
r ã o .  Boa arbitragem do Sr. 
Ivens Montenegro: que se cons
tituiu graças a esta atuação,
como o melhor arbitro 
campeonato serrano.

A renda proporcionou 
rccord em jogos de csmpco
nato passando pelas bilhete
rias a quantia de CrS 9.01)0.0».

vencida ao Palmeiras da 
gunda divisão por 2 á 1.

Encerrando este comentário, 
resta-nos apenas cumprimen-

» Internacional pela 
brilhante conquista do cam
peonato serrano, uma conquis 
ta das mais merecidas pois, re
velou ser a equipe mais ho-

mogenia e que mais méritos 
tem para possuir o titulo de 
CAPEAO SFRRANO

Justiça seja feita o titulo es
tá em boas mãos.

A G U A R D E M
Dia 12 de Julho em nossa cidade:

S. C. Cruzeiro c»cao X
Palestra Italia (Curitiba)

No d á :  Lages 1 1 Moiros I

do

novo

No sabado a tarde, perante 
um publico reduzissimo, Lages 
e Pinheiros empataram em 1 
tento, ficando ambos os con
tendores na ultima colocaçã i.

Pinto marcou para o Pinhei

ros na primeira fase, e Car
deal de pênalti marcou aos 
43’ da etapa final.

Na arbitragem esteve o Sr. 
Armando Taranto com uma 
regular atuação.

Colocação final do 
Campeonato Serrano

1' Internacional (campeão) 1 pp 
2 Independente (Vice

campeão) 3 pp
3’ Lages e Pinheiros 4 pp

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO:

A E L E T R O L A N D I A
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A “SAMARCO” altamente
na 2a. Convenção Nacional de Concessionário* da

distinguida
Willys-Overland[ /.a. con ven ção lh acionai ae  ryr t  i-

do Brasil S/A. na pessoa de seu presidente St. Victor Felix Deeke
Constituiu acontecimento Comercial 

do maior relêvo e do mais 
alto significado em todos os 
meios comerciais e industri
ais do Paiz a realização da 
2a. Convenção Nacional de 
Concessionários da Willys- 
Overland do Brasil S/A., 
nos dias 13,14 e 15 do 
corrente mês, em Araxá, Mi
nas Gerais.

Com a presença do Exmo.
Snr. Ministro Tancredo Ne
ves, D D. Representante do 
Exmo. Governador Dr. Bits 
Fortes, Ministro Mario Câma
ra altas autoridades, Diretor 
Superintendente Hickman Pri- 
ce Jor. da Willys Overland 
do Brasil S/A,. Diretor de 
vendas Waldemar Geoffroy i- 
dem-, Deputado Dr. Sylvio 
Cunha Bueno, idem e repre
sentantes de todas as firmas 
concessionárias do Brasil, te
ve lugar aquele conclave que 
marcou mais uma etapa vi 
toriosa no crescimento da 
Industria Automobilística Na
cional.

Um fato que foi altamente 
significativo e que para nós 
catarinenses, merece ser di
vulgado amplamente pele
imprensa barriga-verde foi a cançou nâo 80mente en, nos_ 
honrosa distinção conferida 
á S.A. Agencia Marítima e

Samarco ” pela 
Direção da Willys-Overland 
do Brasil S/A., na pessoa do 
Diretor Presidente, Sr Victor 
Felix Deeke, convidando-o 
para no ato do encerramen 
to da Convenção, falar em 
nome de todos os Concessio
nários presentes, tendo o sr. 
Deeke se desincumbido des
ta missão com raro brilhan
tismo.

Aliás, os Snrs. Diretores 
Victor Felix Deeke e Erik 
Kreuger, respectivamente 
Presidente e Superintendente 
da ‘SAMARCO”, durante to
do o conclave foram alvos 
das mais altas considerações 
por parte da Diretoria da 
Willys-Overland do Brasil 
S/A., constantemente privan
do de sua companhia duran 
te a Convenção bem como 
tendo sido o sr. Victor Felix 
Deeke convidado peio sr 
Hickman Price Jor., Superin
tendente da Willys Overland 
do Brasil S/A a viajar em 
em seu avião particular após 
terminado o concláve., etc.— 
fatos estês que são um teste
munho inequívoco do alto 
conceito que a Samarco al-
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Já a venda a famosa Gasolí- 
— - na Ipiranga — -

Afim de atender o anseio 
dos consumidores de produ 
tos Ipiranga, gasolina Diesel 
e oleos lubrificantes, e ape 
sar do Posto estar ainda em 
fase de construção, foi insta
lada ontem uma bomba pro 
visoria para venda da Gaso
lina Ipiranga.

10 pontos melhor, esta no
tável gasolina dá 2o% a mais 
no rendimento do seu motor.

Em se tratando do primei
ro posto de gasolina Ipiran
ga em Santa Catarina e em 
homenagem a esta cidade, 
êste Posto .fará um sorteio 
mensal de um tanque de ga
solina, de acordo com o nu

mero de notas fornecidas.
Este sorteio se processará 

pela ultima Loteria Federal 
do mês, que coincidirá com 
o numero de notas fornecidas 
pelo Posto Ipiranga.

Assim é mais vantajoso aos 
senhores motoristas adquiri
rem a famosa gasolina Ipi
ranga não pelo alto valor do 
seu produto, como também 
estará habilitado a concor
rer a um sorteio mensal de 
um tanque de gazolina.

O Posto de Gazoliua Ipi
ranga está funcionando na 
Avenida Marechal Floriano, 
proximo a firma Battistella.

60 Estado como também jun
to á Willys Overland do Bra
sil S/A. e uma prova evi
dente da capacidade adminis
trativa de seus Diretores.

A seguir, transcrevemos o 
discurso proferido pelo r. 
Victor Felix Deeke em Ara
xá, Minas Gerais, a convite 
do Sr. Superintendente da

Willys Sr. Hickman Price Jor 
em nome de todos os Con 
cessionários brasileiros, p0r 
ocasião da 2a Convenção Na
cional de Concessionários:

Discurso proferido pelo Sr. Victor Felix Dee«J’ „ „ n n ^ d ? "w ii“* 10 
do encerramento da 2a. Convenção de Cone:a maio de lg??'
Overland do Brasil realizada nos Dias 13,14 e 15 de maio de 1959
“Exmo. sr. Representante do 

Governador Dr. Bias Fortes. 
Ministro Tancredo Neves, ilus
tre comitiva governamental e 
demais 'autoridades presentes;

Srs. Diretores da Willys O- 
verland do Brasil S/A :

Coube-me a elevada honra 
de ser nesta oportunidade o 
interprete dos convencionais de 
todos os Estados e Territórios 
do Brasil para apresentar aos 
eminentes Diretores da WOB 
os noivos agradecimentos por 
tudo que nos foi proporciona 
do neste conclave inédito e é 
com a maxima satisfação que 
me desincumbo de tão dificil 
missão, dificil para quem co
mo eu, não está acostumado 
de ocupar tribunas e não pos- 
sue o bem da oratória.

Distribuidores que fomos da 
Willys para todo o Estado de 
Santa de Catarina, sendo hoje 
concessionários para o vale do 
Itajaí nos municipios de Itajai, 
Blumenau, Rio do Sul e Lajes, 
acompanhamos de perto, desde 
os primórdios, de fundação e o 
desenvolvimento da Willys O 
verland do Brasil S/A. e as
sim sendo, somos testemunhos 
pessoaes do gigante esforço 
que essa Empreza vem desen
volvendo em pról da industria 
automobilística bem como pela 
emancipação ecônomica de nos
so pa z. Desta arte, a nossa 
natural e peculiar timidez ante 
tão seléto auditório fica ven
cida pelo entusiasmo de que 
nos achamos possuídos, apre 
sentando prazeirozamente com 
estas poucas mas sinceras pa
lavras os cumprimentos dos 
Concessionários da WOB de 
todo Brasil ao grande pioneiro 
da industria automobilística 
brasileira sr. Hickman Price 
Jnr. a quem o eminente Chefe 
da nação Dr. Juscelino Kubits- 
chek em bôa hóra e com mui
ta justiça conferiu a ordem do 
Cruzeiro do Sul, no grau de 
Comendador, por tudo que nos 
foi proporcionado nestes dias 
nêste bélo recanto do Brasil.

Da mesma fórma e em es
pecial, rendemos as nossas ho 
menagens e nosso reconheci
mento ao extraordinário Dire
tor de Vendas da Willys, nes
ta maior convenção de todos 
os tempos na vida comercial 
brasileira, já agora não mais

denominada 2a Convenção Na- 
ci nal da WOB, mas sim Con
venção Diretor Waldemar Geo
ffroy. pois, sem dúvida alguma, 
os ensinamentos que nos fo
ram ministrados pelo sr Geof 
froy e seus gerentes de De
partamentos, bem como as ins
truções que nos foram d das, 
são de mólde invulgar, real
mente capazes de guiar os pas
sos de todos os concessionários, 
dentro do um critério certo e 
elevado, em pról da moderni
zação e do desenvolvimento do 
comércio e automóveis e seus 
corretos no paiz.

Outrossim, desejamos apre
sentar também as nossas sau
dações aos diretores Deputado 
Dr. Silvio Cunha Bueno e Mi
nistro Dr. Mario Camara, que 
contribuiram igualmente cora

uma abnegada dedicação para 
o extraordinário exito alcança 
do por esta inesquecível con
venção.

Finalizando, desejamos agra
decer ao exmo. Representante 
do Governador Dr. Bias Fortes 
sr Ministro Tancredo Neves, a 
sua honrosa presença neste a- 
to de encerramento de nossa 
convenção, salientando que 
bem compreendemos o singu
lar alcance de tão prestigiosa 
presença do exmo Represen 
tante do Governador do Esta
do a este ato festivo e com i 
permissão de V. Excia., convi
do todos os Concessionários pa
ra, de pé saudarmos a comi
tiva governamental e os DD. 
Diretores da Willys com uma 
salva de palmas.

Este v e  em o Gover
nador H erib erto  Hulse
Proveniente de Rio do 

Sul, esteve segunda fei
ra em nosssa cidade, S. 
Excia. o Governador do 
Estado Sr. Heriberto Hul
se, o qual teve a acom
panhá-lo os secretários 
de Assistência e Saude, 
Fazenda e Educação e 
Cultura.

0  Governador Heriber
to Hulse regressou para 
Florianópolis ontem pela 
manhã.

0 objetivo de sua via-

gem à Lajes, foi inspe
cionar a estrada esta
dual Lajes Rio do Sul. 
e na mesma oportunida
de o Sr. Governador rea
lizou uma visita no Hos
pital Nossa Senbora dos 
Prazeres, oude estudou a 
possibilidade da cons
trução de uma nova ala 
daquele nosocomio, que 
provavelmente s e r i a  
inaugurada ainda no seu 
governo.

Amaral Peixoto quer um nome 
------ partidário —=

O Sr. Amaral Peixoto, pre
sidente nacional do Partido 
Social Democrático, empre
gará todos os seus recursos 
em busca de um nome par
tidário, porquanto o Mal. 
Teixeira Lott não pode ser

considerado um candidato 
pessedista

Todos os. setores do PSD 
serão consultados a respeito 
e o Sr. Juscelino Kubstcheck 
estaria cotado como o me' 
lhor candidato a reeleição.

Venda de Lotes em  Brasilia
Terrenos da NOVAC AP - dentro do Plano Pilôto da nova Capital
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