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Nacional do Pinho.Reunião de suma re

levância realizou-se na 
noite da ultima quinta 
feira na sede do Sindi
cato dos Madeireiros, a 
qual contou com o com- 
pirecimento do Sr. A l
fredo ítalo Remor, repre
sentante da classe ma
deireira de Santa Cata
rina junto ao Instituto

Falandtfá nussa reDor- dos e discutidos na 37a pinho serrado |á aquele ----- - ■  ̂ paiz, esperaodo a mes
ma obter um resultadotagem aquela alta per 

sonahdade madeireira do 
Estado, declarou que os 
objetivos de sua viagem 
a nossa cidade, se rela
cionava em prestar mi
nuciosos esclarecimentos 
aos associados do Sin
dicato dos Madeireiros, 
dos trabalhos apresenta-

reunião da Junta Deli
berativa do Instituto Na
cional do Pinho.

Declarou ainda o Sr. 
Alfredo ítalo Kemor, que 
está para viajar rumo 
aos Estados Unidos, uma 
comissão da classe ma
deireira, com o intuito de 
promover v e n d a s  de

satisfatório nessas nego 
ciações.

Instado a prestar al
guns informes sobre a 
atual crise com o mer
cado argentino, declarou 
o Sr. Alfredo ítalo Remor:

Que o mercado argen
tino está praticamente

parado, isto porque a- 
quele paiz se abasteceu 
de nossa madeira do vo
lume correspondente do 
seu consumo para os 
proximos 4 mêses, razão 
pela qual, só dentro de 
um periodo mais ou me
nos equivalente, voltará 
a Argentina a importar 
madeira no seu curso 
normal.
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Jornalistas Chineses 

chegaram  ao Brasil

Chegaram ao Rio de Ja
neiro, procedente de Monte
video, uma delegação de 
jornalistas da Republica Po
pular da China, que revela
ram o desejo de conhecer o 
Brasil tendo recebido o 
competente visto do gover
no brasileiro.

João Goulart rece
bido em audiência 

pelo Papa

P
LUNDRES, — O câncer não atinge os calvos, 

foi a conclusão a que chegou um médico londrino, 
após uma série de observações sôbre 100 casos 
de falecimentos provocados pelo câncer. Na mai
or parte dos casos os doentes tinham conserva
do sua cabeleira até o seu último dia.

O dr. Cyril E. Eastwood, autor Jdêsse estudo, 
considera o fenomeno particularmente significati
vo. A produção abundante de cabelos e segundo 
Gle ligada a uma secreção hormonal excessiva 
Que poderia ser uma causa do desenvolvimento 
de um câncer.

Quarenta por cento dêsses enfermos submeti
dos à observação, tinha uma cabeleira muito mais 
espêssa do que é habitual na idade que tinha a- 
tiugido, Essa constatação reforça a tese de que o 
^ucer é enfermidade devida a uma desoidem
celular.

70% dos casos os cabelos dos pacientes va- 
ârn do cinzento ao branco, mas o dr. Eas 

Jcha que^o câncer na 1a tem a ver com a c0 ■ 
2 el°s, e que o eucanecimento, nos casos estu 
^dos devia-se simplesmente á idade do

Janio Quadros presta declara
ções em STAMBUL

Em entrevista concedida a 
imprensa de Stambul, o Sr. 
Janio Quadros declarou que 
será o primeiro presidente a 
entrar na nova capital em 
Brasília.

Como se sabe o Sr. Janio 
Quadros encontra-se á qua
tro meses, efetivando uma 
viagem particular nas princi
pais cidade europeias.

Snr. Névio Fernandes
A data de hoje registra a 

passagem de mais um ani
versario natalício do „Sr. Né
vio Fernandes, redator che
fe deste Bi Semanario, e 
pessoa muito relacionada em

nossos meios sociais, espor
tivos e politicos.

Ao nosso caro colega de 
redação enviamos as nossas 
felicitações.

Progresso sem cultura é semeadura 
sem colheita. A  Associação Comercial de 
Lages, concita a  todos os cidadãos a  co
operar para o progresso cultural de Lages, 
na criação de uma escola superior, pres
tigiando o movimento da Associação C a 
tarinense de Cultura.

O Papa João XX111 aben
çoou o Brasil, 6eus gover
nantes e seu povo, durante 
uma audiência privada con 
cedida ao vice presidente 
João Goulart, que chegou a 
Roma na ultima quarca feira, 
em visita particular.

João Goulart teve uma au
diência com o Sumo Pontifi 
ce de 25 minutos, acompanha
do de sua exma. família e 
do Embaixador brasileiro 
junto ao Vaticano Sr. R bei
ro Briggs Moacir. A audiên 
cia foi celebrada na biblio
teca particular do Papa João 
XXlll.

A m ^nhÃ ^dõ^ngõ^as 4,7 e 9,15 horas no MARAJÓ ARA Amanha, dom Laur0n Baca|) eDorothy Malone
N „  Buoer-produção d a  “Universal-Internacional- -  em Tecnicolor

P A L A V R A S  a o  v e n t o
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SC 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio 
Contrato FCC nº0151/2016



2a. ^ágina
20 6 59 CORREIO  L A G E A N O

Lançado o "Prêmio Esr.o de Reporia 
--------- gern de 1959 — - — ---=°

Apresentando novos atrati 
vos — aumento do prêmio 
maior e dos prêmios regio
nais — foi lançado, 
no Rio de Janeiro, o “Prê
mio Esso de Reportagem de 
1959” concurso instituído pe
la E9so Standard do Brasil 
com o patrocínio da Associ
ação Brasileira de Imprensa 
que visa a premiar os me
lhores trabalhos jornalísticos 
publicados na imprensa bra 
sileira durante o ano.

O prêmio maior a ser con
ferido ã melhor r-portagem 
de 1959 foi elevado agora 
para Cr$ 150 009,00, junta 
mente com uma passagem de

ida e volta a Nova York pe 
la VARIG. Os prêmios regio
nais (3 ao todo) foram au 
mentados para Cr$ 50.0'>0,00 
cada um.
Poderão participar to

dos os Jornalistas
O lançamento oficial do 

|‘Premio Esso de Reportagem 
de 1959, que entra agora em 
seu 5o ano executivo, foi le- 

! vado a efeito na Associação 
I Brasileira de Imprensa, ten- 
t do o Sr. Herbert Moses co- 
imunicado o aumento dos 
prêmios e as bases do con
curso perante numeroso gru
po de jornalistas especial 
mente convidados para a o-

Inauguração em Florianópolis do 
busto do saudoso deputado 

Leoberto Leal

casiao
Poderão participar do con

curso todos os trabalhos jor 
nalísticos publicados êste a- 
no na imprensa brasileira.Os 
interessados deverão enviar 
cópias em duplicata dêsses 
trabalhos à Associação Bra
sileira de Imprensa, rua A- 
raujo Porto Alegre, 71, Rio 
de Janeiro, até o dia 15 de 
novembro do corrente ano.

Grande prestigio na  
Imprensa

Até agora o “ Prêmio Esso 
de Reportagem’ já foi confe
rido a 13 jornalistas brasi 
leiros, no rio, São Paulo, Be
lém, Manáus, Curitiba Porto 
Alegre e Fortaleza. O con
curso grande enorme prestí
gio entre os profissionais de 
imprensa graças a isenção 
com que são julgados os tra
balhos concorrentes, por co
missões integradas de desta
cados jornalistas do país.

Comercialização
_  do Café —

o :0 __Era reunião realizada no mês passado
na FARESP, resolveram os cafeicultores recomeo- 
dar à Junta administrativa do IBC, e as autoriua- 
des competentes, com relaçao a próxima safra de 
café, o seguinte:

1 _  a  continuação da quota de expurgo de 
1()0/ Os embarques de café da safra • >S 59 devç- 
rão°ser divididos em três séries: duas preferenciais 
e uma terceira para os despelpados, que teriam
trânsito livre; . .

2 — Fixação de um preço mínimo interno;
3 __ Financiamento em corresp mdência ao 

preço mínimo que fôr fixado, ^
4 __ No caso de acordo internacional concor-

dar sómente se as condições fôram iguais para 
todos os países produtores;

5 _  com referência ao preço para a qi.ota 
de expurgo do 10%, deixar a critério da Junta a 
sua fixação.

6 _  A parte referente a política dp cafe fi
cou para ser discutida em reunião convocada paJ

Está fixada, definitivamen 
te, a data de 4 de julho pró
ximo para a inauguração do 
busto do saudoso ^.parlamen
tar barriga jverde Leoberto 
Leal, tão trágicamente rou
bado ao convívio de seus 
conterrâneos.

O dr. Leoberto, soube ser 
o catarinense dinâmico e ze
loso no desempenho de con- 
sagrador mandato que o po
vo lhe conferia pela segunda 
vez consecutiva.

Para sua terra, carreou u- 
ma sérias de benefícios ja 
mais desmerecendo a confi
ança de seus coestaduanos, 
que nele tinham o defensor 
de tôdas as horas. Daí a ini
ciativa de tributar-lhe ho
menagem que fixe. no bron
ze, a imorredoura gratidão 
dos catarinenses.

O deputado federal Osmar 
Cunha, inspirador da justa 
quão oportuna iniciativa, co
lheu as assinaturas do Presi
dente da República, que a

briu a lista dos amigos do 
pranteado homem público, e 
de deputados federa s, soli
dários à memória do colega 
que tão belos exemplos de 
trabalho, dedicação e amor 
à terra natal propagou.

A cidade de Florianópolis, 
associando-se ao nobre mo
vimento através do chefe de 
seu executivo, dr. Dio Che- 
rem, fará a inauguração ofi
cial do busto de Leoberto Le
al onde se inicia, na Agro 
nômica, a rodovia que leva 
o nome daquele que dignifi
cou as melhores tradições do 
nosso Estado.

Abrilhantando as solenida
des de 4 de julho, tem-se 
como provável a presença do 
Chefe da Nação, dr. Jusceli 
no K. de Oliveira, a quem 
Leoberto Leal se ligou por 
laços afetivos muito profun 
dos.

F a b r i c a  d e  C a i  
=  Santo Antonio =

SERRiL —  Município de Rio do Sul

—  F a ta is  ia m it  cal brasileiro -
Um produto de esm erada qualidade,

absolutamente isento de  impurezas

Bep eseniante pira Lajes: Sr. Lirio Campos
Rua João de Castro, 525

V E sta s  
m arcas c

\ m

q u a l i d a d e
A  PREÇO JUSTO. . ,

ALTA QUALIDADE 
E DISTINÇÃO

RENNER
a boa roupa p o n t o p o ^ S n t ?

A roupa RENNER tem tu le que V. deseja: Belos padrões taih*
derno e a tradicional DURABILIDADE RENNER ’ a lüe ' mo

C asa  RENNER Dispõe, ainda, de variado sortimento de camisas sports calcas snnrt i
dos, chapéus. • P ' CalÇa' auAUD^ r ^ S I ^

RENNER -  vesto o cavalheiro dos pés à  cabeça com o máxim o de qu a lidade  e distinção!
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Kas comemorações da Se 
nana da criança ano passa
do, a Legião Brasileira de 
assistência promoveu, em 
colaboração com a Escolinha 
de Arte do Brasil, o Salão 
de Arte «A Mãe e a Crian 
ça». que alcançou viva re 
percussão pela presença de 
numerosos artistas plásticos 
e qualidade de suas obras.

Èste ano, durante as  c o 
memorações da «Semana da 
da Criança» a LBA promo 
verá um salão  de fo tografias, 
entre os am ad ores e profis 
gjonais b rasile iro s, sô b re  o 
mesmo tem a «A  Mãe e a 
Criança».

Nesse sentido, está reali
zando entendimentos para 
que o próximo certame cons
titua realmente completa re
presentação da arte fotogra- 
tica brasileira e, possivel
mente, latino-americana.

A União Brasileira de Fo
tografia e Cinema já teve 
oportunidade de responder à

Transformada em 
museu a casa do 

Govarnador

Belém, — Deverá ser 
prestada significativa ho
menagem à memória de 
Magalhães Barata, ex- 
governador do Estado. 
Pretendem seus amigos 
transformar a sua casa 
em museu, no qual de
verá ser encontrado to
do objeto que tenha li
gação histórica j.r com o 
extinto Jider.

- _____ CORREIO  L A G t A N O

* s  “ I  l e  e a . .
Promovid-i pela L. B. A-

artls0U e r c „ r peI“ í

p & js x s r jz
presidência. ' ua

Dirigiu-sc também a LBA 
•ravés do seu Serviço de 
Educação e Divulgação, à

Confederação Brasileira de 
Fotografia, solicitando-lhe 
igualmente cooperação para 
maior realce do certame que 
visa, como o auterior de 
pintura, gravura e desenho 
criar na opiaião pública mo
vimentos de maior interesse 
ainda para os esforços em 
favor da maternidade e in 
fància em nosso'paiz.

Pena Boto protesta a 
Manoel Urrutia

O sr Carlos üPena Boto 
presidente .da confederação 
interamericana da defesa do 
continente remeteu ao pre 
sidente Manoel Urrutia de 
Cuba o seguinte telegrama: 
Na minha qualidade de pre

sidente aa confederação in- 
teramericana da defesa do 
continente venho protestar 
junto a vos8encia contra a 
condenação iniqua do meu 
secretário geral, eminente

\
Dr. Ernesto La Feh, pelo 
simples fato de ser o luta 
dor anti comunista n.o 1 des
se Pais; isto após o encar
ceramento na prisão militar 
de La Cabana, desde 6 de 
de Janeiro do corrente ano, 
ocasião em que escapou da 
tentativa de linchamento pe
la malta comunista. Solicito 
revisão do seu processo com, 
vistas à sua libertação

Medidas argente contra o 
"cancro cítrico"

São Paulo, — Face à ameaça de nova eclo
são do grave surto do “ cancro cítrico” , tendo co
mo consequência a pr tpagação «da moléstia nos 
Estados do Paraná e Mito Grosso o governador 
Carvalho Pinto, em telegrama dirigido ao ministro 
da Agricultura Mário Meneghetti, solicita medidas 
urgentes no sentido de efetuar-se campanha na
cional contra a erradicação dêsse mal, que pode 
acarretar graves danos à eeonomia nacional.

O verão é no nosso clima a estação mais favorável 
a erosão. As colheitas terminaram ou estão terminando e 
o solo agrícola, despido de vegetação, fica exposto ao sol 
causticante. O lumus da matéria organica contido no solo 
arável, queima facilmente Sob a ação do sol Este ademais 
seca a terra ao ponto de a fazer rachar. Sobrevem entio 
as tempestades de vento, as trovadas com chuvas torren 
ciais, ambos agentes muito ativos da erosão que arras
tam consigo as partículas do solo superfica, e parte mais 
fértil e melhor do solo abrem vossorocas, causam desa
bamentos etc. Milhares de toneladas de solo fértil e pro
dutivo se perdem assim cada ano. É preciso evitar isto, 
combatendo a erosão com todas as armas ao nosso alcan 
ce. Diz um velho ditado: melhor é prevenir que remediar. 
E o melhor meio de combater a erosão é evita la. Faça, 
por isso o que aqui lhe aconselhamos, para que a sua ter
ra seja sempre produtiva e boa e para que seus filhos 
não venham a sofrer a miséria e a fome:

Nunca queime matos ou capoeiras. As queimadas ma
tam o solo e facilitam o trabalho da erosão. Cultive as 
terras inclinadas segundo as curvas de nivel (ao redor do 
morro) e nunca de cima para baixo.

Não deixe suas terras a mercê do sol e das chuvas; 
quando não as utilizar para safra, cubra-se com adubaçõe i 
verdes ou culturas de cobertura.

Faça rotações de culturas.
Nunca deixe os morros ou terras declivosas abando

nadas. Quando não o usa, transforme-os em pastagens ou 
refloreste-os convenientemente. Consulte o Acordo Flo
restal a respeito. O reflorestamento, além de proteger e 
conservar o solo, renderá boa lenha em poucos anos.

Nota oficiai sòbre o FMI
Rio — Saci d iva lg^ ii nota oficial do 

govêrno a respeito das negociações com o FMI. 
A decisão tomada em reunião realizada no 
palácio pas Laranjeiras, entre o presidente Kubis- 
tchek, Horácio Lafer, \ugusto Frederico Schimidt, 
Valter Moreira Sales e ministro Sette Camara, A 
citada nota detalhará a posição governamental 
relativamente às negociações estud idas durante 
os últimos mêses. A fim de fixar a posição do 
govêrno sòbre o assuuto, Horacio Lafer aborda
rá o mesmo na reunião da Camara dos 
Deputados

OBRA-PRIMA PARA GRANDES CAR
O NOVO
L P - 3 3 1
c h a s s is  pesado para:  

CAMINHÃO 
CAVALC-MECÂNICO 

BASCULANTE

m E B C E © ^ s - 3 E M
165 HP A 2.000 R.P.

Procure-nos para obter tôdas as especificações e detalhes para o máximo 
aproveitamento dêste notável caminhão.

CONCESSIONÁRIO AUTORIZADO:

--------- 8/ 1 -
R  a Manoel T. de Castro, 156 - Fone 253 Caixa Postal, 27 
^  _ End. Teleg. Vargas —  Lajes —  S. Catarina
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Programa de incentivos às bandi 
— nhas do interior —

Trabalho que será iniciado pela C ASE S  — Projéto de lei no
Congresso Nacional \

Rio • Um programa de in
centivo às bandinhas do in
terior, compreendendo jajuda 
às compostas por estudantes, 
será elaborado pela Cam
panha de Assistência ao Es
tudante (CASES), visando en
caminhar as jovens vocações 
para a música. Em diversos 
colégios as bandinhas já es 
tão estruturadas e necessi 
tando de pequena ajuda pa
ra que se completem.

Contando com o apòio do 
ministro Clóvis Salgado, o 
professor José Salvador Ju- 
lianelli, diretor executivo da 
CASES, espera reavivar o 
interesse pelos conjuntos 
musicais estudantis, estando 
entre êles o recem-criado 
no Colégio Pedro Il-Externa- 
to, que será misto. Do plano 
do professor Julianelli fará 
parte um setôr de estimulo 
através da criação de via

gens e exibições das ban 
dinhas em emissoras de rá 
dio ou televisão nesta capi
tal e nos Estados.

Projeto para ajudar to
das as Bandds

Outra noticia de interesse 
para as bandinhas do inte
rior que o professor Julia
nelli deu à reportagem foi a 
referente ao andamento de 
projeto de lei, em tramitação 
no Congresso Nacional (no 
momento na Câmara Federal), 
que manda atribuir uma do
tação anual nunca inferior a 
dez milhões de cruzeiros à 
Divisão de Educação Extra- 
Escolar para estimular a 
criação de novos conjuntos, 
ajudar na manutenção dos 
atuais e promover progra
mas regionais, com apresen
tação de grande número de

A PEDIDO

A minha homenagem
Completa dia 22 segunda feira, mais um ano de util e- 

xistencia o nosso estimado amigo, Gualberto Filho, cujo acon
tecimento enche de júbilo não só os seus entes queridos, co
mo também os seus inúmeros admiradores, que encontram no 
querido amigo o companheiro dedicado e bom.

Elemento de destaque n j meio em que vive, muito tem 
cooperado para a grandesa de nossa terra acolhedora e boa.

Na soci-dade, nas letras, Gualberto Filho, tem se reve
lado um verdadeiro gentil-homem Na extinta sociedade Car
navalesca Cravo Preto foi um dos maiores animadores encora
jando e orientando os seus companheiros, dado a sua proverbi
al ação.

Ao lado do saudoso João Brascher muito trabalhou para 
solucionar uma das crises do Veterano Clube lo de Julho, on
de mantem o seu informativo elevando os méritos daquela so 
ciedade.

Homem de cultura e larga visão, dirigiu com grande ti
no e eficiência O Jornal da Serra, onde os seus artigos e te
mas abordados, eram acatados e respeitados.

Antes de bons sonetos, onde os seus estilos poéticos tem 
revelados Gualberto Filho, é o continuador da velha, musa 
legando daqueles que a cultivaram com amor e carinho.

E’ dele o maravilhoso soneto, Figaeira da Praça 15, onde 
a lembrança e a saudade deixou patente os seus elevado* sen
timentos.

E assim associando me as alegrias do feliz acontecimento 
que nos proporciona, faço votos a Deus, para dar lhe uma e- 
xistencia longa e feliz.

Lajes, Junho de 1959 

Indalicio Pires

conjuntos em determinadas 
cidades.

Ê6te projeto, vem contan
do com o apôio de repre
sentantes de tôdas as cor
rentes partidárias, dado o 
valor que têm as bandinhas 
no interior Dai, esperar o 
diretor-executivo da CASES 
que os vigários, "deputados, 
prefeitos e vereadores de 
todo o Brasil se mobilizem 
em uma campanha a favôr 
da manutenção de uma das 
nossas tradições mais popu 
lares.

Não dê esmola con
tribua para á SLAN

Enlace Matrimoniai
Realiza se hoje o enlace matrimonial do dis

tinto jovem Cândido Pessoa, filho do Senhor e 
Senhora Sebastião Pessoa, com a gentil senho.-j. 
ta Nilvfa, filha da Viuva Dona Izarina Ribeiro da
Silvp.

O enlace religioso será realizado às 16,30 h >- 
ras na Catedral Diocesana, e os convidados se
rão recepcionados na residência da mãe da noiva.

Ao jovem par enviamos as nossas felici
tações.

Para coroar a  Princeza da  Serra, com 
um diadem a de escola superior na pas 
sagem  do seu centenário a  Associação  
Com ercial de Lages, apo ia  mtegralmen- 
te o movimento da  Associação Catarinen
se de Cultura.

J

'5 maquinas de escrever Siemag possuem: 
v  regulador de toque 
v régua de margmadores 
*  a|uste de fita em 4 posições 
v  proteção de tipos 
v- apôio de papel
v  rnserçáo regulável e automática do papel 
v  libertador de tipos 
v' mesa tí papel 
v' estrutura blindada monobloco

&>s?/?Gçg c/m g 
/og

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

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS 

"«Organização________________________Ltda.»
Rua Cel. Cordova 108 - Caixa Postal 35 - Lajes, S. C

C a m i n h ã o  F N M  8 m e l h o r
Dist. Rodo Veículos Ltda. —  Itajai

Representante em Lages

P L A T A N O  L E N Z I

\
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0 C o l o r a l o  l utará pela reabi l i tação
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jogos referentes a segunda o cotp.vf ̂ f  Ponte «rande
"e a® equipes do
onal local e do iutando ’em“seus‘pTôprios ter“ ínal Partida Que Por certo
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rodada do campeonato esta
dual da 1* zona, teremos a- 
manhã a tarde no Estádio

o cotejo entre as en-iYnr^1!)6 ramos o Internacional coinol. .
S.C. Internacional K f  f  ° favorito, isto porque estará !dar 0 ^nal desta sensacio-
\ asco da Gama, vice eam 

ePsetá° sdendCaÇad0r-
grande ansiedade F pelos Dâo tem logica> vamos aguar* 
tt eànm l° CaÍS’ pois nele es- ! -----------------------------
hiiiLP- ada a almejada rea-' 
b litaçao do Internacional, 
que no ultimo domingo foi 
goleado em Joaçaba por 5 á 2 

Por .sua vez o

renos com diversos fatores a ‘arrastar  ̂ um enorme publi 
seu favor. Mas como futebol |®° ao gstadio Municipal da

Ponte Grande Provavelmen-

te o Internaciodal jogará 
com a seguinte equipe: Remi, 
Pedrinho e Boanerges; Eus- 
talio, Gico e Lino; Pünio, 
Hamilton, Tulio, Negrinho c 
Melegari.

conjunto

O Independente em Tangará
Serio compromisso terá o

ascaino, que não foi lá mui l i iependente de Curitibanos, 
to uliz em sua própria casa, <P> ndo enfrentará em Tan- 
quando empatou em 2 tentos g * ' a fortissima represen- 
contra o Juventus de Tan ta vão do Juventus daquela 
gará, iutará por um grande ci d ide
sucesso em nossa cidade. )  quadro Juventino é um

Analizando-se os prós e os q .dro duro de ser vencido 
contras deste jogo, conside em seus dominios, e por is

to o Independente deve-se | ao Caçadorense no ultimo 
precaver para evitar um in-j minuto da luta. 
sucesso de drasticas conse- O Juventus de Tangará
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quencias.
O quadro do Independente 

não andou bem no ultimo 
domingo em sua própria ca
sa, quando cedeu o empate

iniciou bem o presente cer
tame, alcançanuo um magni 
fico empate de 2 á 2 cm 
Caçador contra o Vasco da 
Gama.

Caçadorense e Comercial em 
- —  Caçador — -

O principal jogo da 2a ro
dada, do certame estadual 
da I a zona, está reservado 
para a cidade de Caçador, 
quando o Caçadorense rece
berá a visita do lider da ta 
bela, o Comercial de Joaça 
ba.

Como sendo o melhor jo
go da rodada, todas as aten
ções do publico oestino estão 
voltadas para este encontro 
que segundo os entendidos 
deverá marcar época nos 
anais esportivos do Oeste

Catarinense.
O Comercial lutará pela 

sua manutenção da lideran
ça da tabela, enquanto que o 
Caçadorense queimará todos 
os seus cartuchos para afas
tar o lider da primeira colo
cação, e com isto assumir 
a principal classificação do 
certame da Ia zona.

Quem vencerá?
Comercial ou Caçadorense! 

Isto é o que veremos depois 
dos noventa minutos de luta.

ira i
Todas as providencias es

tão tomadas vizando a reali
zação do grande jogo inter 
estadual do proximo dia 12 
de Julho, entre as equipes 
do S.C. Cruzeiro local e do 
Palestra Italia de Curitiba, 
disputante da I a divisão da 
Federação Paranaense de 
Futebol. Os dirigentes estre 
lados estão envidando todos 
os seus esforços no sentido 
de conseguirem um sucesso 
tanto financeiro como tecni 
co por ocasião deste match 
inter-estadual. A partir da 
próxima semana, todas as 
3a e 5a feias, os atletas 
cruzeiristas estarão efetuan 
do exercícios fisicos no pe
ríodo da noite, afim de colo •

carem se em forma técnica e 
fisica paia o dificil confron
to com o Palestra Italia.

O Popular em São 
Joaquim

O G. E. Popular d eve
rá preliar antstosiruiu- 
te amanhã a tarde na 
vizinha cidade de São 
Joaquim, contra o Neva
da daquela cidade, num 
cotejo q ue está sendo 
aguardado com o mais 
vivo interesse pelos es
portistas daquela cidade.

V e n d a  de L a t e s  em B r a s í l i a
„  _ Rua Pres. Nereu Ramos, 105

JãlFO RíffllOS Sala 206 - Lages S. C
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SC 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio 
Contrato FCC nº0151/2016



Comissão Executiva Regional
Na recente Convenção Regional do Partido Trabalhista 

Brasileiro o companheiro Carlos Gomes de Oliveira apresentou 
indicação no sentido de que a nova Comissão Executiva re
examinasse a conduta da agremiação e de seu candidato a se
nador no último pleito em face de versões malévolas divulga
das nos círculos políticos estaduais.

A Convenção por unanimidade de votos, aprovou moção 
oferecida pelo deputado Evilasio N Caon, reiterando sua con
fiança naquele companheiro que com probidade e inequívoca 
lealdade partidária desempenhou o seu mandato e se condu
ziu com tamanha honradez e despreendimcnto na disputa de 
um posto, no Senado da Republica quando as perspectivas de 
vitória não eram muito alentadoras

Não obstante essa demonstração dos convencionais, o com
panheiro Carlos Gomes de Oliveira insistiu na solicitação e 
trouxe a esta Comissão Executiva todos os elementos de pro
va indicativos de seu comportamento público e de sua situa
ção economica, destacando:

I —  Informação e comprovação de seus precários bens, 
com indicações de origens, da situação e dos compromissos 
que os oneram, como consequência direta das despesas que lhe 
foram impostas no último pleito.

II —  Referencias ao exercício de funções junto à Procu 
radoria do Estado, designado para desempenhá las no Rio de 
Janeiro, já que é há cerca de vinte anos titular de cargo es
tadual Esse relato, fruto de espontânea e exclusiva delibera 
ção do companheiro Carlos Gomes de Oliveira demonstrou a 
lisura de sua conduta que sempre esteve e está fora do alcan 
ce de quaisquer suposições menos dignas.

Ao nosso companheiro Carlos Gomes de Oliveira e ao 
Partido a que ele esteve e está inalterávelmente vinculado, re 
pugnam entendimentos, deliberações, ajustes ou normas de a 
ção que não possam ser divulgados e trazidos ao julgamento 
do povo e dos trabalhadores catarinenses.

Comissão Executiva Regional, em 5 de junho de 1959 
Evilasio N. Caon —  Secretario Geral

“ C i n e m a  —
Mais um grande e belo filme vai apresentar, 

amanhã, domingo, o Cine Marajoara. Trata-se da 
soberba produção da “ Universal” — PALAVRAS 
AO VENTO, que tem nos principais papeis astros 

como: RO :K HUDSON, LAUREN BACALL, 
RuBERT STAKC e DOROTHY MALONE, vivendo 
um drama profundo da alma humana, num en
trechoque de problemas da nova vida real, des
tacando-se, na interpretação do seu dificil papel 
este Veterano Robert Stack, vivendo, lutando e 
sofrendo o seu drama, que é o drama de tantos 
seres como ele! . ..

Eis um filme, que ninguém deve perder. Hu
mano, profundo, empolgante!

Vende-se
■ ♦

Vende se um Trator INTERNATIONAL 
TD9, com lâmina, em estado de novo. Ma
quina em perfeito estado de funcionamento. 
Material rodante inteiramente reformado. Fa 
cilita-se parte do pagamento em madeira.

Preço de ocasião. Pronta entrega - In
formações: em Lajes com Gabriel Oltramari - 
rua Hercilio Luz, 251 - Caixa Postal 293.

Penhor Antonio Ribeiro Branco
Falece i no ultimo dia 7, nas 

Termas da Guarda, municip o 
de Tubarão, o acatado cidadão, 
Sr. Antonio Ribeiro Branco, 
com a avançada idade de 82 
anos.

O extinto era natural de nos
so município, mas á longos a- 
nos transferia-se para Vacaria 
de onde mais tarde mudou-se 
para Guarda em Tubarão, on- 
le veio a falecer.

O Sr. Antonio Rib -iro Bran
co, deixa a prantear-lhe a mor
te os seguintes filhos: Dr. Eli- 
úario de Camargo Branco, 
idvogado do foro local e pro
motor adjunto da comarca, ca
iado com d. Maria da Gloria 
ie Sá Brito; Sr. Firmino de 
Camargo Branco, pecunr sta em 
Vacaria, casado com d. Alice 
Sterb Jacques; D. Ismenia 
Branco Batalha, esposa do Sr. 
Velson Batalha; D. Benta Bran
co Batalha, esposa do Sr. Jo
sé Batalha; D Julieta Branco,

ka

ordens coro trodifõo...

Jßancc daXavoura 
de<JÜmò(jerwó,

b a n c o  q u i  c o n h i c i  i o d e  •  t r o t i l

residente em Porto Alegre, D 
Carmem Branco, esposa do Sr. 
Taufick Saadi e D. Verónica 
Branco, residente em Vacaiia^ 

O seu c irpo foi transladad 
para Vacaria onde foi sepul
tado, cujo íeretro foi muito

concorrido, graças a e tirna g > 
ral que gozava naquela cidade 

Contristados com este acon- 
tecimento. Correio Lageano 
formula a família enlutada os 
seus mais sentidos pesames.

Lagaan o  ilustra h o m e n a ge a d o  pelos repte 
sentantes do Povo E iograndense

Nosso particular amigo Gr 
Elisiário de Camargo Branco 
recebeu da Assembleia Esta
dual do Rio Grande do Sul, o 
seguinte telegrama: “Comuni- 
cO-lhe Assembleia Legislativa 
sessão Plcnaria ontem, a reque 
rimento Deputado Porcinio 
Pinto, aprovou inserção em ata 
voto profundo pesar falecimen
to Sr. Antonto Ribeiro Bran

co. Ay ton Barnasque, lo ‘ Se 
crctário.

IV
Nosso jornal associa-se aos 

votos de pesar recebidos 
desenas pela família enlu tada.

Decididamente o Ccl Anto
nio Ribeiro Branco 1 i , m la
geano que honrou b,ra ójj 
fronteiras do L. turto a fatrilU 
Barriga Verde.

CORREIO
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Senhor Jardelino Fernan
des de Souzi *

Esteve em visita a nossa redação, o Seaht" 
.iardelino Fernandes de Souza, representante I) 
Diário de Noticias e de a Hora de Feito Alegie.

Muito gratos.

~ ~ ....................... . m
i  
mI P R O V E I T E M ! $

Correrá ao próximo dia 24 (Festa de f  
São loão). peia Loteria Federal 1

9 coBVsrsi I
u

Em beneficio da Sociedade Lajeana de Assistência aos
Necessitados !

k
Aproveitem a adquirir os últimos biihetes, enquanto étem 

po, para evitar atropelos de ultima hora
V. S. comprando um bilhete poderá tornar-se proprietário do fâ 

mais luxuoso automovel dos últimos tempos, e ainda estará contri- ^  
buindo com sua parcela para abrigar os menos favorecidos pela 
sorte dando com este gesto sua contribuição para a SLAN.

Adquira ainda hoje seu bilhete e participe deste sensacional 
sorteio com o M A IO R  PRÊM IO  ja visto

P O S T O  I P I R A N G A
Já se encontra em funcionamento na Avenida Marechal Floriano, proximo a Firma Battistella o Posto

de Gasolina Ipiranga, o lo no genero em Santa Catarina v ’

10 pontos melhor
Dá 20o/o a mais no rendimento do motor de seu carro
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