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Osmar Cunha em defesa 
do petróleo Catarinense

—  R e q u e r im e n to  de  in fo rm a ç ã o  à P e tro b rá s  —
Sustentando a existên

cia de petróleo em San
ta Catarina, onde, em 
vários municípios a po
pulação pobre apanha o 
óleo à flor da terra, pa 
ra alumiar suas candeias 
o dinâmico deputado Os 
mar Cunha encaminhou 
requerimento de infor
mações á Petrobrás in
dagando:

1) quais os motivos da 
paralização definitiva das 
perfurações em Tangará?

2) quais os motivos da

não existência ie  técni
cos brasileiros, mas ex
clusivamente americanos 
na condução dessas per
furações?

3) qual a razão da pa
ralização dos trajbalhos 
no Município de Lages?

4) pretende a Petro
brás realizar outros tra
balhos de perfuração no 
território de Santa Cata
rina?

5) por que não foram 
realizadas, ainda perfu
rações em Taquara Verde

Otimistas es pessedistas ante a 
marcha da candidatura Lott

vo u m  Irabalh ista
A bancada trabalhista 

da Câmara dos Deputa
dos »ntregará ao líder 
Fernando Ferrari a car
ta na qual solicita a re
núncia dêste deputado 
do atual cargo de líder, 
caso o parlamentar não 
modifique a sua atitude 
quanto a sua candidatu
ra à vice presidência da

Os pessedistas não es
condem o seu otimismo 
em relação à marcha da 
candidatura do Marechal 
Teixeira Lottà Presidên
cia da Republica.

Vários elementos liga-

candidatura estiveram re
unidos na Capital da Re
publica. e segundo se 
informa a discussão gi
rou em termos de cam
panha eleitoral, numa fa
se preliminar, que seria 
executada logo depois 

dos a adoção do movi- de um pronunciamento 
mento em favor da sua do partido.

corrente, mais um ani
versario natalício, o nos
so particular amigo Sr. 
Waldeck Aurélio Sam-

__________ paio, Escrivão doCivele
República. Segundo no -!Comercio desta Comarca
i: • °  , ______ A r \  1 a T*crr% nPPS-

Sr. Waldeck. A. Sampaio
) , • < y ■ %

i ompletou no dia 6doies forenses, tBn se des
tacado como um assíduo

ticias correntes, será in
dicado em caráter inte
rino o deputado pernam
bucano Osvaldo LimaFi- 
lho para lider da banca
da trabalhista.

e pessoa de largo pres 
tigio em nossos meios
sociais.

O ilustre aniversarian
te alem de suas ativida-

colaborador deste Bi Se
manário, onde suas crô
nicas tem agradado pelo 
conteúdo de seus assun
tos.

Formulamos " ao Sr. 
Waldeck Aurélio Sam
paio, os nossos sinceros 
votos de muitas felicida
des rodeado de todos a- 
queles que lhe são caros.

Aniversaria o 
Rotary Clube local

Na próxima sexta fei
ra dia 12, o Rotary Clu
be de Lajes, completará! 
o seu l io  aniversuriode 
fundação.
Esta entidade de renome 
internacional reune em 
seu seio as figuras mais 
destacadas do nosso 
mundo social e artistico.

Durante estes il anos, 
o Rotary Clube de Lajes, 
que atualmente obedece

B ra s il e C h ile  p ro r  
ro feam  n ovo  a c o rd o

As chancelarias do 
Brasil e do Chile, troca
ram notas, prorrogando 
até 31 de Dezembro do 
corrente ano, o atual 
convento bilateral de co
mercio.

As notas trocadas ex
pressam alem disso a 
confiança de que nessa 
data existirá um novo 
convênio que substituirá 
o atual

Magistrados isentos
O Tribunal Federal de 

Recursos decidiu em re
cente decisão, pela in- 
constitucionalidade de 
cobrança do Imposto de 
Renda sobre os venci
mentos dos magistrados

Sr. N e s to r X a v ie r
É cora prazer que registra

mos em data de ontem, a 
passagem de mais um ani
versario natalicio do Sr. Nes
tor Xavier, esforçado Mestre 
das oficinas da Comercio de 
Automóveis João Buatim S/A.

Ao ensejo do seu aniver 
eario, o feliz aniversariante 
recepcionou em sua residen 
cia a todos aqueles que o 
foram cumprimentar, com u 
ma lauta mesa de petiscos e 
bebidas.

Enviamos ao Sr. Nestor Xa
vier os nossos votos de mui
tíssimas felicidades.

a sabia orientação d^sr. 
Mauro Nerbass, vem con
tribuindo decisivameate 
para o preservamento 
das boas amizades e do 
bem estar de nosso pov.Õ

Inúmeras são as rea
lizações que o Rotary 
Clube de Lajes preshui 
ao nosso povo, e todcjs 
elas de grande recepti
vidade na ppi pião publicfc.

CongratulHfido-secom.o 
Rotary Clube de Lajet. 
ao ensejo desta grata e- 
femeride, CORREIO LA- 
GEANu externa a todos 
os Rotarianos loc is, qs 
seus mais efusivos cum
primentos, de que esta 
gloriosa instituição dt* 
carater internacicnaj, 
continue a estender os 
seus valiosos benefícios 
em prol da comunidade 
dos povos.

S T F : O  uso de en
to rp e c e n te s  não é c r i
m e nem  c o n tra v e n ç ã o

Rio, — O Supremo Tribu
nal Federal em sessão plena 
confirmou 6ua nova jurispru
dência, segundo a qual não 
podem ser presos nem pro
cessados os fumantes de ma
conha, porque «não constitui 
em crime, nem contravenção 
penal o uso próprio de eu- 
torpecentes»

Já anteriormente em dois 
processos, a mais alta côrte 
de justiça do país decidira 
de modo idêntico.

Trata se agora do caso do 
fumador da maconha, Arnal
do José condeuado a um a- 
no de prisão como iqcurso 
no artigo 288 do Código Pe 
nal (comercio clandestino de 
intorpecente8)

Pela la Câmara do Tribu
nal de Justiça local, a pro* 
posito concedera «habeascor- 
pus ao paciente por não ser 
crime o uso próprio de «ma- 
rijuana», não poderia ter si 
do êlo condenado razão pela 
qual se impunha a anulação 
da sentença.

V e n d a  de L o t e s  em B r a s í l i a
Teireno^da^^acap^d^en^o^do^Pl^no Püo^da^cva capital.

* - n . . « n o  Rua Près. Nereu Ramos, 105Jairo fiaillOS Sala 206 - Lages S. C.
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Brasil ierá em breve o maior Reaior 
Atômico do Continente

RIO — Duas Missões técni
cas da : Agência Internacio
nal de Energia Atômica de 
verão chegar ao Rio no pró
ximo mês de julho para es
tudar a instalação de um 
Reator Atômico de 150 me 
gawatts no Brasil e os dife 
rentes aspectos do progra
ma brasileiro de estudos e 
pesquisas nucleares, visando 
a um entrosamento dos tra
balhos da Agência com êsse 
programa.

O Almirante Otacilio Cunha, 
• Presidente da Comissão Na 
cional de Energia Nuclear, 
disse ao JORNAL DO 
BRASIL que a vinda da pri
meira Missão dependia de 
um relatório brasileiro sôbre 
as condições de instalação 
do Reator O Ministro Dias 
Carneiro, da UDN, enviado 
çspecial à sede da Agência 
em Viena, acaba de comuni
car de lá a aprovação do re
latório brasileiro, faltando 
apenas certos detalhes da 
localização (litoral do Estado 
do Rio) para marcar-se a 
data da via jem dos técnicos.

DUAS MISSÕES 
ESPECIFICAS

Os técnicos da Agencia 
Internacional de Energia 
Atômica que virão ao Brasil

| se dividirão em duas turmas 
i constituindo cada uma delas 
nma Missão definida: a pri
meira tratará exclusivamente 
do problema de instalação 
do reator atômico que, se 
fôr instalado nas bases pre
vistas pela Comissão Nacio
nal de Energia Nuclear (o 
Govêrno brasileiro financia
rá a montagem a colabora
ção da AIEN será apenas 
técnica), será o maior da 
América Latina (150 me- 
gawatts).

Objetivando a vinda dessa 
Missão, a CNEN" elaborou um 
relatório propondo a instala
ção do Reator no litoral do 
Estado do Rio e especifican
do condições e dados espe- 

! ciais. O Ministro Dias Car 
neiro serviu de emissário 
para apresentá-lo à AIEN. 
Ontem mesmo, por coinci 
dência, no momento em que 
o Almirante Otacilio Cunha 
prestava suas declarações 
chegou uma carta do Minis
tro Dias c arneiro, informan 
do que a Agência havia a 
provado o relatório e pedia 
apenas algumas especifica
ções (estudo do solo, condi
ções climatéricas etc . do lo
cal proposto para então mar
car a viagem de seus técni- 
c '8. A Comissão Nacional de 
Energia Nuclear pretende

aprontar êsses estudos den
tro de um mês, de modo que 
seja possível já no mês de 
juiho a vinda dos técnicos.

Um detalhe a ressaltar, é 
que os especialistas estran
geiros irão trabalhar em 
equipe com os técnicos bra
sileiros em energia nuclear.

A segunda missão especial 
da AIEN tem por finalidade 
estudar o programa brasilei
ro de pesquisas e estudos 
nucleares e analisar as pos
sibilidades de colaboração 
da Agência com êsse pro
grama. Essa missão ainda 
deverá demorar se.

n  I »  r
I

Gustavo Corção  
candidato

RIO — Foi indicado 
como candidato bras lei- 
ro ao prêmio «CAB1T». 
concedido pela universi
dade de Colombia ao 
jornalista americano que 
mais se tenha destacado 
pela imprensa na defesa 
das liberdades humanas 
e princípios democráti
cos o articulistas Gustavo 
Corção, colaborador do 
matutino «Diário de No
tícias».

B ra s il va i re g u la r iz a r suas d iv id a s  c o m  
países E u ro p e u s

O govêrno brasileiro adotou providências pa
ra a regularização da divi ia externa do Btsil.  O 
secretário do Conselho Técnico de Economia 
Finanças sr. Valentim Bouças presidirá u na co 
missão especial incumbida de regularizar a divida 
do Brasil na Grã-Bretanha, França e Holanda.

Falando aos jornalistas, o 
ministro interino da bazenda, 
sr. Sebastião PaeS de Al
meida. negou que tenham Si
do suspensas as negociações 
em Washington, com o bun
do Monetário Internacional, 
para cobertura do déficit 
cambial do Brasil.

Confirmou, no entanto, que 
deverá chegar ao Rio, no 
próximo domingo, o sr Pau
lo Pook, que é um dos emis
sários brasileiros encarrega 
dos das conversações. O sr. 
Paulo Pook vem ao Brasil 
pedir novas instruções.

A seguir, disse o sr. Se-

bastião Paes de Almeida qijo 
a SUMOO realizou estu'os 
sôbre o cambio livre, p .rem 
que isso não signific-t q:*̂  0 
govêrno teneiona fazer ama 
reforma cambial.

Reafirmou o tninis.ro inte
rino da Fazenda que a poUJ 
tica do sr. Lucas Lopes seri 
mantida rigorosameme. l)is<se, 
também, que as soeiedadj« 
de crédito, de investimentos 
e financiamentos deverão t>* 
solucionado, em breve, t> 
problema de sua regulamenta
ção, e que isso é necessário 
para que 6ejam submetidas 
ao controle da SUf.íOC.

Juizo de Direito da Comarca 
de Bom Retiro
E D IT A L  D E  P R A Ç A

O 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 
preáente edital virem ou dê 
íe conhecimento tiverem, que 
autorizou a venda, em hasta 
pública, do bem imóvel per
tencente ao interdito AGENOR 
NUNES MEDEIROS, situado 
em Urubici, e que se refere a 
uma área de terras medindo 
23H.972 mts2, avtliada por 
Cr$ 3U.000,oo, em comum na 
área maior de 1.175.500 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 Bclmira Belar 
mina Nunes ou quem de di
reito fôr, ao léste com terras

de Manoel Martins Ribeiro, 
transcrita sob N' 10.536 no 

oficio de Imóveis 
dests Comarca, sendo levada 
a público pregão de venda e 
arrematação, no dia 30 de 
junho vindouro, ás quinze hon 
ras, defronte ao edifício do 
«Forum». E para que chçgue 
ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorân
cia, mandou expedir o presen
te edital, que será fixado na 
sede dêste Juizo, e, por cópia, 
publicado pela imprensa, três 
vezes no jornal «Correio L.i- 
jeano», na fqrma da lei. Dado 
e passado nesta cidade de Bom 
Retiro, aos vinte e dois (22) 
dias do mês de maio de 195) 
Eu, Afrisio de Sena Vaz, es
crivão, o datilografei

Vilson Vidal Antunes 
Juiz de Direito

UMA OBRA-PRIMA PARA GRANDES CARGA
NP? vijSR

O NOVO
LP -331
chassis pesado para:  

CAMINHÃO 
CAVALO-MECÂNICO  
BASCULANTE ‘

E B

I » I

165 HP A 2.000 R.P.M.
Procure-nos para obter tòdqs .especificações e detalhes nnm n 
aproveitamento dêste notável caminhão. 6 P °  maximo

CONCESSIONÁRIO AUTORIZADO:

IH Ill DEU B , BDDEIG 8/ I
Rua M a n o e l T . dQ C a s tro , 156 

-  End. T e le g . V a rg a s F o n e  2 5 3  C a ix a  P o s ta l, 27  
L a je s  —  S. C a ta r in a
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ESCOLHA DA TERR v, ^  ^  ^  ^  O  / „ Y l\  3  S I CÜ O
• As melhores g “ "  ter™™-“  " fa lh a r  *  M

3 - o •.ryi -s ~r

O

nãra a cultura do „ ras terra a uma nroíunriH a |de se plantam as se’ i doam 1 Ide de n/on pi0*undida- mentes.
doim sao as leves, p oro  verizá-)H ã?ó Cm’ e Pul-I ADUBAÇÃO — Dossas e Irescas, sem mm cm para ® g uns 10/12 fertilizantes, o potássio é

J u as vagens o que mais favorece a
u m  rv n  . _____ _ •> 1 __ __

m

sas e frescas, serà
sejam muito úmidas; plv- se as v»gens o que mais favorece'- a
ticularmente lhe são fd. colheita seSa^? ?em e a ; produção de grãos. De
voráveis as silicosas de grande trahJn1 a ®em vendo a cultura do a- 
aluviao e as silico-calca- preparo d e v e ^ í í ' hs,te mendoim ser estabeleci- 
nas. As partes sombrea- zado oelo m m 1 rea i' í da ern teiTas silicosas, 
das dos terrenos devem um mês h* ? s ? om P°bres era potássio, ês- 
ser excluídas da planta cia \as tm L antecedea- |se elemento nunca deve- 
ção, por serem prejudi-( tas‘ aconseíhTso n°TP,aC' rá *aAtar uas adubações.ção por serem « u d t ,ta .‘ S S U H K  

PREPARO DA TERRa 1 3 «  dêmaúura,S *
O fósforo também é 

elemento que não deve
rá faltar, ü emprêgo do

cálcio é útil para 0 de
senvolvimento desta plan 
ta, mas sua aplicação 
deve ser feita com cui
dado. Recomenda se 0 
azôto, quando necessá
rio no cornêço do culti
vo e em pequena porção. 
O esterco incorporado à 
terra com antecedência 
dá bons resultados.

SEMEADURA — Plan- 
tam-se em vagens intei
ras ou sómente com 
grãos. Pelo segundo pro
cesso tem-se a vantagem 
de selecionarmos grãos.

ÉPOCA — Semeia-se 
de setembro a janeiro, 
de acordo com a zona. 
A semeadura poderá ser 
feita à mão, à máquina, 
em covas ou em sulcos. 
QUANTIDADES DE SE

MENTES - A quantidade 
; varia de acordo com o 
solo, varieaade e quali
dade das sementes e a 
finalidade da cultura . 
Nas plantas em covas, 
cada uma recebe 2 a 3 
sementes; em sulcos, se
rão lançadas duas a du
as no fundo do sulco, na 
quantidade de 100 a ISO 
litros por hectares.

SIA/Rp. 19-20 Serviço 
de Informação Agrícola, 
Ministério da Agricultura.

Não dê esmole con- 
ttibua,para a SLAN

D IS T R IB U ID O R  E X C L U S IV O :

A  E L E T R O L A N D I A
t T -

Rua Coronel Cordova, S/N. -  Fone 331 -  Lajes -  S. Catarina

Construtora Imobiliária 
Catarinense S/A. 

COIM CA S/A.
A sse m b lé ia  G e ra l O rd in á r ia

Io Edital de Convocação

Convidam-se os srs. acionistas da CONSTRUTORA IMO- 
ÍLIA A CATARINENSE S/A. — “ Coimca S/A" — para 
a - * i c. i rem d reunião de assembléia geral ordinária a reali-

i iO proximo dia 14 de junho, domingo, com inicio às 
I hor , na sede social sita a rua Ma echal Deodoro s/n., E- 

rliftcio l mãos Gamborgi, sala 7 na cidade de Lages, Estado de 
S. Catirina para deliberarem sôbre a seguinte

Ordem do dia:
I -  Eleição da diretoria da sociedade para a gestão do 

exercício social de 1959 (10 de junho de de 1959 a 10 junho 
1960)

II — Eleição dos membros do Consêlho fiscal, para o 
mesmo período (lO/junho/1959 a 10/junho/1960/;

III —  Tomada, estudo e aprovação de contas da direto
ria em exercício, até 10 de junho de 1959 (contas, balanço par- 
c ai d monstrações de contas dt lucros e perdas e outros);

1\ — Parecer do consêlho fiscal sôbre as contas e ope
rações i a sociedade, até 10 de junho de 1959:

V — Assuntos de interêsse geral

Lages, 2 de junho de 1959 

Celso Ramos — Dir. Pres, Newton Ramos r. Superint

C a m i a h ã o  FNM  O m e l k o r
t

Dist. Rodo Veículos Ltda. —  Itajai

Representante em; Lages

--- p l á t a n o  l e n z i
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Com prazer apresentamos a nova linha VEMAG
DKW - SCANIA VABIS - M&SSFY HARRIS - FEGURSON

Automovel SEDAM Turismr> 4 portss.

Jipe 4 porias
c o m  ou sem  c a p o ta  de a ç o

______________________________________ _____________________________________

Peças Genuínas

Assistência e Serviço

Oficina provisória flnudciubeed)eral (lado do Semm0
r * V:1 4 • -f

I n S t a l a Ç Õ e S  e m  C O n s t r U Ç ã o :  Avenida M al.Floriano

Consultem o novo plano de financiamento
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Pá a im  5a~      CORR£lO  LACV E M A G - Pioneira da indúsíria auto- 
mobilisiica na America

Latina
Caminhões de ÍÓ e 12 tons.

SCANIR-VSBIS
Motores ‘Motal’

? 5 - 7 e

Tratores

U

REVENDEDORES AUTORIZADOS:
- P A R A  -

L a j e s
S. Joaquim 

Urubicy 
Bom Retiro

Geral de Péças e Máquinas Lida
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Social aos siiés apresen
ta b i s  resnltatles —

Ajuda a  deficientes da audição em idade  
adultas principalmente nos casos de empre

go — Trabalho para ajudar aos dois 
sexos no INES

Rio (Agência Nacional) - 
Entre os diversos setores de 
ajuda aos deficientes da au
dição e da fala criaaos pela 
nóvel Campanha Nacional de 
Educação do Surdo Brasilei 
ro (CESB, o de assistência 
social, em pleno funciona 
mento no edificio-sede do 
INES, já está produzindo re
sultados altamente recomen 
dáveis - disse à imprensa o 
capitão Tarso Coimbra, vi
ce diretor daquele órgão do 
Ministério da Educação e 
Cultura. Assim, em dois ho 
rários (matutino e verpertino), 
assistentes sociais treinados 
para lidar com os deficien
tes da audição e da fala, um 
para cada sexo, procuram 
auxiliá-los, através de diver
sas iniciativas. Entre as par
tes mais interessantes que a 
reportagem encontrou neste 
setor assi8tencial pode ser 
arrolado o que coleta dados 
e informações, por intermé
dio de anúncios de jornais, 
para propiciar oportunidades 
de trabalho aos jovens sur

dos.
Uma questão que deseja

mos esclarecer para todo o 
povo - frizou o capitão Tar
so Coimbra é que a parte 
de assistência social criada 
pela CESB não 6e restringe 
sómente aos nossos quase 
novecentos internos mas a 
todos os surdos que carece
rem de ajuda no Distrito Fe
deral. Pela manhã, o serviço 
atende à parte feminina; à 
tarde, aos homens. O núme
ro de deficientes da audição 
que já têm buscado informa 
ções e assistência no setor 
já é bem grande embora não 
tenhamos feito grande divul
gação em tôrno da questão, 
que só agora é alvo de noti
ciário, depois da visita de 
jornalistas á sede do INES 
O alvo da direção do Insti
tuto é organizar, nos centros 
de coordenação, em número 
de cinco, setores desta espe- 
cialilade de modo a poder
mos estruturá lo em todo o 
Brasil, beneficiandot aos se
tenta mil surdos do país.

Objeto de cuidadosos estu
dos a criação do Banco de 
Desenvolvimento Industrial

Rio, (Agência Nacional)
A idéia da criação de um es
tabelecimento bancário des
tinado especialmente a nten 
der às necessidades de cré 
dito dos meios industriais, de 
modo a propiciar um maior 
desenvolvimento da produção 
vem sendo estudada com 
grande interesse, desde que 
foi aventada pelo presidente 
da Federação das Industrias 
dos Distrito Federal, sr. Zul- 
lo de Freitas Nallman que de 
clarou à reportagem:

A criação de um banco de 
Indústria foi uma idéia que 
lançamos há algum tempo, 
tendo sido prestigiada pela 
Reunião Plenária da Indús
tria, realizada em Recife. A 
partir de então, a nossa pro
posta inicial tem sido objeto 
de aprofundados estudos, 
quer por parte de técnicos 
especializados, quer por par
te dos próprios industriais. 
Em se tratando de um em
preendimento de tão Jgrande 
importância, tornam-se nece6-

Pagamento de Subvenções a  Asso - 
r— ciações Rurais

O Diretor da Divisão dc Or
çamento do MiDistério da Agri 
cultura, Sr. Auto Cclio Mota, 
autorizou seja efetuado o pa 
gamento da-- subvenções ins 
critas em «Restos a Pagar de 
1957 e 1958». consignadas nos 
orçamentos daqueles exercí 
cios, em beuefieio das seguin
tes associações rurais!

Amazonas Associação Rural 
de Manacapuru, (88 n.il 830 
cruzeiros; de Urucurituba, 88 
mil 830 cruzeiros. Mato Gros
so, Associação Rural de Co
rumbá, 245 mil cruzeiro . Pa-

sária8 certas cautelas visan 
do ao aprimoramento da idéia 
de tal forma que a sua con 
cretização atenda, realmeme, 
ao reclames da indústria.

Vantagens do Banco 
de Desenvolvimento 

Industrial

rá' Associação de Anamndeua, 
196 mil 400 cruzeiros: de 
Inhagapi 120 mil cruzeiros, 
de Jurati. 100 mil cruzeiros 
e de Mocajuba, 100 mil cru- ( 
zeiros Da Paraíba, de Serraria, 
69 mil 8"0 cruzeiros; do Piauí, 
de Cristino Castro. 1< 0 mil 
eruzeiros. Pernambuco, de Ar- 
coverde 70 mil cruzeiros Mi
nas Gerais, de Muriié, 511 md 
95 cruzeiros, e de Porto Ale 
gre 346 mil 594 cruzeiros. 
Maranhão; Federação das As 
sociações Rurais do Estado, 270 
mil 124 cruzeiros; Bahia, de 
Itaiuine M0 mil cruzeiros São

pela 454 mil cruzeiros. Ama
zonas de Itaciatara, 288 mil 
830 cruzeiros. Bahia, de Mi 
guel Calmon, 100 mil cruzei 
ros de Catu, 100 *mil cruzei
ros. Goiás, de Pirangatu, 348 

j mil 50'» cruzeiros; de São Do
mingos. 164 mil 5<’0 cruzeiros. 
Minas G rais, de Coronel Mar

ta, 100 mil cruzeiros; de Divi- 
nópolis, 76 mil 594 cruzeirçs; 
de Felixlàndia 100 mil cru
zeiros; de Guanhães, 82 m I 
94 cruzeiros; de Itabira, ífò) 
mil cruzeiros; de Ponie Novp 
182 mil 94 cruzeiros; de Poujo 
Alegre. 346 mil 594 cruzeiros 
de Uberlândia, 182 mil 94 cru 
zeiros Paraiba, de Cajaderas. 
204 mil 86 cruzeiros; de Ser 
raria, 69 ir.ii 8U0 cruzeiros. 
Pernambuco, de Altinho, 50 
mil cruzeiros; de Arcoverde, 
70 mil cruzeiros; de Corrente, 
100 mil cruzeiros e de Morp 
no, 100 mil cruzeiros. Rto 
Grande do Sul de São Pedro 
do Sul, 1 >5 mil cruzehos c de 
Triunfo 100 m 1 754 cruzeiros. 
São Paulo de Novo Horizonte, 
239 mil 50<> cruzeiros, de Pre
sidente Bernardes, 70 mil cru 
zeiros; de São José do Rto 
Preto, 125 mil e de Lorena, 
107 mil 875. cruzeiros; Santa 
Catarina, de Videira 45 mil 
cruzeiros.

Acentuou o sr. Zulio de 
Freitas Nallmann, a seguir, 
que por outro lado, o preço 
do dinheiro ascende a níveis 
altos, inflacionando os custos 
e pondo em risco o patrimô
nio das sociedades.

Grande e expressiva par
cela das operações bancárias 
é realizada no mercado mar
ginal declarou, esclarecendo 
que a tal recurso não podem 
fugir muitas empresas para 

I obter o suprimento de nu
merário necessário a efeti
vação de seus negócios,

E finalizou nosso entrevis 
tado:

Foram estas distarções e 
lacunas que nos levaram a 
pensar no Banco de Desen
volvimento Industrial É evi
dente que ê8se estabeleci
mento não irá solucionar in
tegralmente o problema de 
empréstimos à industria. En
tretanto, êsse organismo ini
ciará operações mais objeti
vas que por parte influenci
arão beneficamente na práti
ca de crédito para a produ 
ção. Tal fato constituiu-se 
num dos seus grandes mé
ritos.

A Petrobrás em Marceiíno 
—  Ramos —

Segundo noticias que nos foram dadas ontem, 
chegaram, na última semana, a Marcelino Ramos, 
três geólogos da Petrobrás, bem como máquina? 
rodoviárias, para abertura de estrada, ligando a 
cidade ao ponto onde será lançada a sonda de 
perfuração, distante a menos de 5 quilómetros da 
referida cidade.

Esperam-se nada menos de 60 vagões, com 
materiais para a instalação da sonda, materiais 
êstes que procedem de Tangará, Estado de San
ta Catarina, onde perfuraram poço de 2 mil me
tros de profundidades; sem qualquer resultado.

Espera-se que os testes, em Marcelino Ramos, 
sejam positivos, em razão dos muitos indícios alí 
existentes.

Edição de hoje 8 pag

J o a lh e r ia  WOLNY
D E

WOLNY BROER1NG
Cristais e porcelanas 

nacionais e sxtrangeiras

PAULO
Jóias
relógios

canetas

Garanleõ que vende Rua Marechal Deodoro 
n. 23

LAJES — Sta. Catarina
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0  Lages venceu
CORREIO LAGEA1ÍO 7a. Página

de
Tivemos domingo a ■ tarde 

no Estádio Municipal da Pon
te Grande, o encontro amis
toso entre as equipes do La
ges F.C. de nossa cidade 

e do Neva 
da da vizinha cidade de São

Joaqui
folgadamente ao

mm pelo escore de 4 tentos
Joaquim, jogo este que veio
forkCeZ ar-Se ° om »i  » n d c° nJunto local por J a 0 um placard dos mais
?oarn»C,dOS para a eQuiPe la geana, porquanto foi a equi-

pe que melhor se desenvol
veu na cancha.

No primeiro tempo, o La
ges já vencia por 1 á II, gol 
anotado por intermédio de 
Laurinho. Na fase derradeira

trao le  empale entre Srnzeiro x Popular

Alemão, Laurinho e Sansão 
consignaram mais 3 tentos 
para o Milionário, fixando o 
placard final de 4 á 0.

Nêsse jogo estreou no La
ges o antigo player Laurin

Nevada
à  0

ho, que fez o seu retorno 
aos gramados, e ainda atuou 
como reforço para o Lages, 
o atacante Alemão que já 
militou nesse clube, e que a 
tualmente milita no futebol 
joivilense.

Jogaram amistosamente do
mingo pela manhã no Está
dio da Vila Popular, os qua
dros do G. E Popular e do 
S. C. Cruzeiro, que após um 
desenrolar dos mais movi 
mentados veio a encerrai-se 
com um empate em 2 gols.

Na primeira etapa vencia 
o Popular por 1 á 0, tento 
anotado por intermédio de 
Demerval, cobrando uma pe
nalidade maxima.

Na fase derradeira o Popu
lar aumentou para 2 a con
tagem aos 23 com um gol 
consignado por intermédio 
<Je Netto.

Aos 42’ Raimundo de ca
beça marcou o primeiro gol 
do estrelado Aos 45’ Dico 
também de cabeça anotou o

~ tento do Cruzeiro, dando 
citras definitivas no marca
dor

Os dois quadros jogaram 
assim constituídos: Popular: 
V ildemar, Bastião e Quico; 
Jovito, Demerval e Nino; Net- 
ta, Malaquias, Diomedes, Pau
linho e Bilo.

Cruzeiro: Ozair (Claudio), 
Zé e Carlinhos; Nelson, De 
co e Juba; Francisco (Aires) 
Grilo, Rui, Dico e Raimundo.

Merecem destaques espe
ciais no Cruzeiro: Zé, Deco, 
Nelson e Dico, enquanto que 
Bastião, Waldemar, Nino Di
omedes e Bilo, foram os me
lhores do Popular.

Na arbitragem esteve o sr. 
Emilio Nazario com regular 
atuação.

Em pataram  Fluminense e Nacional 2 x 2
igual em 2 gols, placard a- 
liá8 justíssimo, pelo que fize
ram as duas equipes dentro 
do gramado.

Sebastião e Godoi marca
ram os gols do Nacional, ao 
passo que Zé 2 assinalou os 
ientos do tricolor.

Na preliminar do jogo La
ges x Nevada, preliaram a- 
mistosamente os conjuntos 
do Fluminense e do Nacional 
ambos de nossa segunda di
visão. ;

O marcador final dêsse jo
go, apresentou um marcador

pbQ czi H p < > a  H p f r a l fp O a  I

Aguar dem:
Dia 12 Julho em Lages

S. C M n  ( i» i)  I  Palestra Italia <cu iitia»
[ ^ q l l l= ,̂ lli=>0c=i|ÍPá«=3|lP0c=3irc=aCg| —ri( p $ ã 1; i=*>a i| p Q õ ir

0 Vasco da Gama 
em Lajes

Segundo fontes ainda não 
oficiais, o Vasco da Gama do 
Rio de Janeiro deverá reali
zar um prélio amistoso em 
nossa cidade, no proximo 
mês de Julho, contra o Inter
nacional, campeão invicto da 
Região Serrana. Ao ensejo 
em que tivermos melhores 
informações a respeito volta
remos a informar detalhada
mente.

/Í/S&g ,-3///Â '2//noú,

As máquinas de escrever Siemag possuem:
v' regulador de toque 
v régua de margmadores 
v- a|uste de fita em 4 posições 
v proteção de tipos 
v  apôio de papel
v  inserção regulável e automática do papel 
v  libertador de tipos 
v  mesa d papel 
v  estrutura blindada monobloco

(2or?/?e

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

O Internacional festejou 
o titulo máximo

Presentes todos os seus a- 
tletas, diretores e convida
dos especiais o Colorado fes
tejou com um banquete no 
Io de Julho, a conquista do

titulo máximo de 1959 O a • 
gape transcorreu num ambi
ente agradavel, numa confra
ternização da familia colora 
da.

Ervmo Kober no Lajes
O Sr. Ervino Kober, mais 

conhecido por Puskas nas 
rodas esportivas da varzea, 
assumiu recentemente a di
reção técnica do Lages F.C.. 
numa contratação bastante

acertada do Milionário, pois 
Ervino Kober tem-se consti
tuído num esportista de alto 
quilate e é muito conhecedor 
dos segredos do futebol.

Hoje importante reunião da 
Segunda Divisão

Hoje a noite na sede da 
Liga Serrana de Desportos, 
será realizada uma ímportan 
te reunião da segunda divi
são, oportunidade em que

serão entregues as inscriçõ 
dos atletas que concorrer 
ao proximo certame da s 
gunda divisão.

* I I■  o i r a

DISTRI DORES EXCLUSIVOS, 
«Organi/^ ã Q  Hélio Lida.»

j in« fu ixa Postal 35 - Lajes, S. C Rua Cel. Cordova 108 - caixa u ___________ _ _ _

No próximo domingo será iniciado o cer
tame estadual, com a realização da primeira 
rodada, referente a la. zona, cujo jogos sãa  
os seguintes:

Em Caçador:
Vasco da  G am a x Juventus 

Em Curitibanoâ:
Independente x Caçadorense 

Em Joaçaba:
Comercial x Internccionall
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Francisco Carlos em Lajes
Grande entusiasmo es

tá reinando 'em nossos 
meios artísticos, em tor
no das apresentações do 
famoso cantor enamora
do do Brasil, FRANCIS
CO CARLOS, que pela 
primeira vez se exibirá 
em Lajes.

Especialmente contra-

tado pela Radio Diário 
da Manhã de Lajes, este 
celebre cantor que per
tence ao cast da Radio 
Nacional do Rio de Ja
neiro, fará duas apre
sentações no Cine Ta- 
moio, no proximo sába
do dia 13, nos horários

das 7 e 9 horas.
Segundo conseguimos 

apurar na secretaria des
ta emissora, as entradas 
estão sendo vendidas em 
grande abundancia. ates 
tando assim o elevado 
interesse que vem cer
cando as apresentações

deste consagrado cantor 
brasileiro em nossa ci
dade . „  , , __Francisco Canos, e um 
cantor que dispensa co 
mentários, pois as suas 
interpretações alcança
ram grande sucesso era

InHíiQ RS C3DÍtâ.ÍS

e cidades principais d0
Brasil.

No exterior,“ Francisco 
Carlos, galgou os degraus 
da fama quando teve o- 
portunidade de se exibir 
recentemente nos Esta. 
dos Unidos, e nas priQ. 
cipais cidades da Europa 
e America do Sul.

Inirorn o Sr Iri lfallriâ ila Sita
Registramos com pra

zer á d do corrente, a

passagem de mais uma 
efemeride natalícia do 
Sr. Ari Waltrick da sil-

va, Presidente do Sindi
cato da Industria de Ser
rarias, Carpintarias e 
Tanoarias de Lajes, e e- 
lemento de grande pres
tigio em nossos meios 
comerciais e políticos.

Pelo seu espirito ca
valheiresco, o Sr. Ary 
Waltrick da Silva, que 
na alcunha popular é 
mais conhecido por Ne- 
grinho, gosa da estima 
geral dado o seu carater 
de homem reto e fiel 
cumpridor de suas obri
gações.

Correio Lageano apre
senta ao Sr. Ari Waltri
ck da Silva, os seus mais 
elevados votos de pere
nes felicidades.

Enérgico teiegrama de Leonel 
Brizolla ao : Presidente da 

«Bond & Share»
Felizmente, para a sa

tisfação e o alivio dos 
bons patriotas, não são 
todos os homens públi
cos do Brasil que comem 
pelas mãos infamantes 
dos trustes. tis abaixo 
transcrito, o telegrama 
que representa mais um 
brado de revolta patrió
tica contra a persistea- 
te ingerência de interês- 
ses alienígenas na vida 
pública nacional.

PORTO ALEGRE, — O 
Governador Leonel Bri- 
zola enviou telegrama ao 
sr. Henry Sargent, presi
dente da Bond and Sha- 
re que se encontra no 
r io vasado nos seguintes 
têrmos:

'‘Estou tomando conhe
cimento, através da im
prensa da Capital fede
ral, das declarações de 
V. Sa.. afrontosas às ins
tituições brasileiras. V Sa 
é* mais do que bem in
formado para saber, mes
mo ao chegar ao nosso 
país que a desapropria

ção e posse da Compa
nhia Energia Elétrica 
Rio-Grandense foi pleite
ada e deferida pelo Po
der Judiciário, rigorosa- 
mente nos têrmos da 
Constituição e das leis 
em vigor. Suas declara
ções evidenciam, de mo
do muito significativo, o 
conceito em que certos 
potentados e grupos e 
conômicos estrangeiros 
têm as leis e instituições 
latinos-americanas. De 
minha p^rte, posso ga
rantir-lhe que as provi
dências de nossa inicia
tiva em defesa do inte
resse publico e contra as 
explorações e os maus 
serviços da Bond and 
Share em Porto Alegre 
equiparam-se ao minimo 
que o povo e as institui
ções norte-americanas há 
muito ja teriam tomado 
era nosso lugar. Sauda
ções cordiais, (as.) Eng. 
Leonel Brizola, governa
dor do Estado do Rio 
Grande do Sul” .

o ra n d e  p ro c u ra  de 

G a z o lm a  Ip ira n g a

Recentemente foi inau
gurado na Avenida Ma
rechal Floriano, um Pos
to provisorio de Gasoli
na Ipiranga, de proprie
dade da firma ueral de 
Peças e Maquinas Ltda.

Sendo êste Posto, o 
primeiro em Santa Ca
tarina, a procura do seu 
produto está sendo in
tensa, o que vem ates
tar, que de fato, a Ga
solina Ipiranga, tem um 
e f e i t o  extraordinário, 
pois é rigorosamente 
submetida aos diversos 
processos químicos an
tes de ser entregue ao 
consumidor.

10 pontos melhor, a 
Gasolina Ipiranga dá ao 
motor de um automovel 
20 anos de economia. 
Com referencia ao Pos
to Ipiranga, apesar de 
estar funcionando pro
visoriamente, espera-se 
que a sua construção, 
que já se encontra em 
fase acelerada, esteja 
concluída dentro de 50 
dias aproximadamente.
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Grande Soirée no Clube 14 
—  de Junho — —

O Clube 14 de Junho 
estará em grande agita
ção na noite do proximo 
sábado, quando será rea
lizada uma sensacional 
soirée alusiva à posse 
da nova diretoria.

Nessa ocasião, Fran

cisco Carlos, o caiitor 
enamorado do Brasil, es
tará abrilhantando esta 
noitada dançante, era 
mais um espetacular ten
to lavrado pelo tradi
cional Clube da Rua Cor- 
reia Pinto.

Clube de Curitiba joga 
rá em Lajes

No proximo dia 12 de 
julho, estará se exibindo 
em nossa cidade a forte 
equipe do Palestra Ita- 
lia de Curitiba, perten
cente a Ia divisão da Fe
deração do Paraná de Fu
tebol, que nessa ocasião

jogará contra o S.C Cru
zeiro de nossa cidade.

Por esta exibição ert 
Laj*s, o Palestra Italia 
deverá receber a impor
tância bruta de Cr$......
4o.ooo,oo.

im

■ r  A P R O V E I T E M !
Correrá no próximo dia 24 (Festa de 

São João), pela Loteria Federal

Em beneficio da  Sociedade Lajeana
Necessitados

!Çõ MI!N
de Assistência aos

A p ro v e ite m  a a d q u ir ir  os ú lt im o s  b ilh e te s , e n q u a n to  é te m  
po , p a ra  e v u a r a tro p e lo s  de  u lt im a  h o ra

V. S. comprando um bilhete poderá tornar-se nronrietario do 
ma.s luxuoso automovel dos últimos tempos ^ L n d a  estará ccutri buindo com sua parcela para abri^r o« * estara ccnin
sorte dando com este geSo sua c^ m n b liçT p a rJ ^ ^ L A N 08 ”
Adquira  ainda hoje seu bilhpt« Q . , ,

sorteio com o M A IO R  PSE M IO  ja6 visto61130010"
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