
A Firma Battisteüa completou o seu 10. aniver- 
sáriu de atividades em nossa terra

Acontecimento de grande 
significado para as classes 
conservadoras de Lajes e de 
Santa Catarina ocorreu saba- 
do último, dia 11 quando a 
poderosa firma Industria e 
Comércio de Ma leiras Bat
tistella S/A completou seu lo. 
aniversário de atividades em 
nossa terra. Fundada por al
guns homens de larga visão 
comercial e, sobretudo, dese
josos de contribuir com sua 
parcela para o progresso da 
região e do Estado, a aludida 
firma vem desde sua funda 
ção cumprindo relígiosamen- 
te cam o objetivo a que se 
propõe que é o de, como já 
frisamos, desempenhar o ele
vado papel que lhe foi desti
nado na história economica 
da região serrana e da terra 
de Anita Garibaldi.

Imponentes
festividades

Comemorando a passagem 
de tão significativa efeméri 
de, os srs. Emilio Battistella, 
Enio Mario Marim e Roland 
Hans Kunn, principais diri
gentes da firma, organizaram 
um vasto programa de festi
vidades, que iniciou se as 7 
horas com missa em Ação 
de Graças, seguindo-se após 
visita a todas as dependên
cias da sede da Industria e 
Comércio de Madeiras S/A. 
As 12 horas foi servido um 
apetitoso churrasco, regado 
a finíssimas bebidas, o qual 
desenrolou-se em meio a mais 
franca cordialidade e alegria.

À sobremesa fez uso da 
palavra o sr. Emilio Battistel
la, diretor-presidente da firma 
que passou a mesma ao dr. 
Rubens Nazareno Neves pa
ra fazer um agradecimento 
em nome da Industria e Co
mércio de Madeiras Battis- 
teüa S/A. Em seguida, fala
ram os srs. deputado Evilasio 
Nery Caon, em nome do Lions 
Club de Lajes, prof. Rodolpho 
Costa Neto, pelo Rotary Clu
be e Domingos Catozo Xa
vier, gerente da Madeiras 
Paraná-Santa Catarina e que 
representa a firma Battistel
la no Rio de Janeiro.

Pessoas presentes
Conforme nossa reporta

gem pode anotar, fizeram-se | senta no parque industrial e 
Presentes a essas grandes comercial da região e do Es- 
comemorações levadas a e tado.
feito sabado último, as mais 
altas autoridades civis mili
tares e eclesiásticas de nos
sa terra, representantes de 
todas as classes sociais, ge
rentes de bancos, membros 
das classes conservadoras, 
imprensa escrita e falada e 
as pessoas mais destacadas 
do nosso mundo [social, co
mercial e Industrial. Além 
disso, tomaram parte nas fes 
tividades de comemoração do 
seu 10o aniversario de fun
dação, todos os operários da 
firma, desde o mais humilde 
até o de mais alta categoria 
num exemplo belo e edifi
cante de fraternidade e es
pírito altamente democrático.

De parabéns a nossa 
terra

Não sòmente os dirigentes, 
empregados e operários da 
firma Battistella está de pa
rabéns, como também todas 
as classes sociais e econô
micas de nossa terra. De
senvolvendo uma intensa a- 
tividade, a Industria e Co

mércio de Madeiras S/A tem 
coutribuido decisivamente pa
ra a iudependencia economi
ca do Município, o qual sen 
te-se orgulhoso em te-la plan
tada em seu seio. Mais de 
trezentas pessoas tem garan
tido o pão de cada dia nessa 
poderosa firma; diariamente 
entram e saem frotas de ca
minhões de sua propriedade, 
levando e trazendo essa 
preciosa carga que é a ma
deira e que é um poderoso

fator da independencia eco
nomica, o que vem trazer a 
fartura, a alegria, o bem es
tar e felicidade à nossa ter
ra e à nossa gente.

Registrando tão significati
vo acontecimento, CORREIO 
LAGEANO cumprimenta os 
dirigentes funcionários e 
empregados da firma Indus
tria e Comércio de Madeiras 
Battistella S/A pelo transcur
so do seu 10o aniversário 
de fundação.

O  Sr. Emilio F. Battistella, 
Diretor Presidente da Indústria 
e Comércio de M adeiras Battis
tella S / A .

As dependencias
Descrever a perfeita orga

nização da firma as suas i 
numeras dependencias e ou
tras características que a dis
tinguem seria tarefa dificil e 
complexa para os leigos no 
assunto, já que ela é dotada 
de maquinárias modernas e 
de um estilo igualmente mo
derno. Por isso limitamo-nos 
a dizer que as dependencias 
da industria e Comércio Bat- 
tistela S/A supera a qualquer 
expectativa pela sua grandio
sidade e pelo que ela repre-
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JANGO: A constituição de 46 é 
----  reacionária----

— A reforma constitucio
nal, defendida pelo PTB em 
benefício do povo, continua 
a ser o assunto dominante da 
política nacional.

— Dentro de 15 dias no 
máximo, o PTB apresentará 
projetos ao Parlamento para 
a modificação imediata da 
Constituição Federal, poises- 
ta é reacionária.

Estas declarações do Sr. 
João Goulart foram feitas na 
presença dos Deputados A- 
dauto Lúcio Cardoso, Mene
zes Córtes, Elói Dutra e Ben- 
jamin Farah que também 
comparecerem à cerimônia 
que se realizou no Instituto 
de Aposentadoria dos Comer- 
ciários, e na qual foi empos
sado o Sr. André Costa na 
presidência da União dos 
Portuários.

— As primeiras modifica
ções na Constituição e que 
serão solicitadas naquele pra
zo de 15 dias dizem respeito

ao problema da propriedade 
e ao bem-estar social - com 
pletou o Sr. João Goulart

Reforma Agraria
Ainda em seu discurso, a- 

centuou o presidente do PT 
B sôbre a reforma agrária:

— A reforma agrária será 
levantada não só no Parla

do o País numa campanha 
fulminante nas ruas praças 
fábricas e centros cívicos. 
Convocaremos o povo e a 
Oposição para marchar co
nosco nessa campanha de 
redenção nacional. Não que
remos “reforminhasV Dese
jamos modificar fundamental
mente o panorama social, po
litico e econômico, libertan
do o povo brasileiro da ex
ploração dos grupos econô
micos internacionais, seguin
do a trilha legada pelo nos
so chefe Getulio Vargas.

Greve, leiforganica e 
anistia

Finalmente o Sr. João Gou
lart informou que na semana 
que se “iniciou os lideres 
do PTB no Senado solicita
ram urgência para os proje
tos de regulamentação do Di
reito de Greve da Lei Orgâ
nica da Previdência Social e

mento Nacional, mas em to- (ja anistia para os portuários
que foram demitidos por par
ticiparem de movimentos gre
vistas.

SR A GENOVEVA 
DONATTO

Aniversariou na ultima 
segunda feira dia 13, a sra. 
d. Genoveva Donatto, digna 
consorte do Sr. Florindo Do
natto do comércio local..

Enviamos a aniversariante 
as nossas felicitações.

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

R e p r e s e n t a n t e  e m  L a g e s

^PLÃTANO LENZI
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A PEDIDO

—  t a w i  lit luges —
N O T A

A Congregação da Escola Técnica de Comércio de 
Lages, nêste ato representada pelos professores Dr. João 
Batista Tezza e José Rodrigues Lopes Néto, tendo em vis
ta os diversos fatos surgidos nesta cidade entre a classe 
estudantil, vem com a presente Nota esclarecer aos estu
dantes, ao povo em geral e também a vários elementos 
provocadores de confusão e deturpadores da verdade, que:

1 — A penalidade imposta à aluna Maria Leonor Ra
mos foi aplicada única e exclusivamente por esta Congre 
gação dentro da legislação do Ensino Comercial e Regi
mento Interno desta Escola;

2 — Que o Diretor da Escola Técnica de Comêfrcio 
de Lages não teve a menor interferencia nem intromissão 
na penalidade imposta à referida aluna.

3 — Que a deturpação dos fatos e a incitação à in
disciplina foi gerada por elementos que procurando iludir 
a boa fé dos estudantes encaminharam o assunto para um 
terreno bem diverso do real;

4 — A entidade máxima do estudante lageano, U.L.E., 
por seu oficio n.o 018/58-9, datado de 9 do corrente mês e 
assinado pelo seu Presidente Sr. Vilson Sandrini e pelo l.o 
Secretário Sr. José Norberto Walter Dachs, dirigido ao Di
retor da E. T. C. L. comunicaque em reuinão

realizada ás 13 horas do mesmo dia 9 do corrente, 
ficou decidido unânimemente que a União Lageana de Es 
tudintes não tomaria parte na gréve, nãe sendo responsá
vel, dessa fórma, por atitude de seus filiados. Esclarece 
ainda a E L. E. que não expediu nem tampouco expedirá 
nota oficial á Imprensa local:

5 — Que em virtude de uma reunião entre esta 
Congregação e uma comissão de alunos desta escola, co
missão essa devidamente indicada pelos demais alunos, foi 
debatido e resolvido o verdadeiro assunto satisfatória e 
definitivamente dentro da mais ampla cordialidade:

6 — Que considerando a retratação expontânea, oral 
e por escrito, da aluna Maria Leonor Ramos perante esta 
congregação, o Diretor da Escola e a comissão de alunos, 
reduziu a penalidade anteriormente imposta.

Outrossim, lamenta esta congregação que alunos me
nos previnidos sejam levados pela maldade e perversidade. 
Deturpando o assunto e a verdade, investiram de uma ma
neira deselegante, falsa e tendenciosa contra a pessoa do 
Sr. Rodolpho Costa Netto, digno Diretor da Escola Técnica 
de Comércio de Lages, deixando transparecer a intenção 
de subversão da ordem e disciplina que, por fôrça de lei, 
deve imperar em todos os estabelecimentos de ensino, 
sem exceção.

Fica, pela presente nota, desfeita, tôda a trama inà- 
bilmente urdida e terminada a pretensa desmoralização 
profissional contra o Sr. Rodolpho Costa Netto que também 
desempenha as funções de diretor da conceituada Escola 
Normal e Ginásio Vidal Ramos. Esclarece ainda esta Con
gregação que a Escola Técnica de Lages não tem a me
nor ligação com a Escola Normal e Ginásio Vidal Ramos, 
únicamente funcionando em seu estabelecimento por au
torização do Govêrno do Estado. As funções de Diretor 
da Escola Técnica de Comércio de Lages e Escola Normal 
e Ginásio Vidal Ramos são funçães completamente distintas.

Lages, 10 de Abril de 1959 /

/oãO Batista Tezza  

José Rodrigues Lopes N é t0
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Reator nucle
ar para au

mentar a pro 
dução de 
gêneros

Dois cientistas americanos 
acabam de propor a constru
ção de um reator nuclear 
portátil para ajudar a produ
ção de gêneros alimentícios. 
O reator concretizaria seus 
objetivos pela utilização de 
ráios gama e nêutrons pro
duzidos em seu interior para 
extinguir as pestes que ata
cam plantas e evitar a sua 
repetição. Atualmente o tra
balho está sendo feito a pre
ço muito elevado com um de 
uso de produtos químicos. 
Acreditam os cientistas que 
poderão vir a ser construí
dos reatores para efetuar 
êste trabalho a preço bem 
inferior ao atual.

O reator em questão se 
ria de tipo portátil e funcio
naria a uma velocidade <le 9 
ou 11 quilômetros por hora 
o que significa que cobriria 
558 metros quadrados de ter 
ra por minuto a uma profun- 
dida de 15 ceatimetros.

Siga o símbolo de 
valor!
Peças e Acessó
rios «FORD» legí
timos.

Associação Bénéficiante 
''Seara do Bem '
Balancete do ano de 1958

R E C E I T A

Renda do concurso “Miss Bangú 
Subvenção Federal 
Venda de crivos, toalhas, blusas, etc 
Renda de Sma Tenda da Exposição Agro
pecuária
Venda de Flamulas 
Rifa ds duas bonecas
Rifa de dois bolos ___

Soma
Saldo do ano de 1957 __

Cr.S 182.57800 
Cr.$ 130.000 on 
Cr.l 22.000,00

Cr.$ 12.000,00 
Cr.* 10.500,01) 
Cr.S 5.000,0o 

2.500,00Cr.S

cr.* 3Ü4.57S.ÕÕ 
Cr $ 40.0148»

Total Geral Cr.* 404.592,8o

Despeza
Compra de material à firma “Ferragem 
Kirchner
Hillmann S/A Porto Alegre 
Compra de cimento, cal e areia 
Mão de obra e compra de material para 
construção de um muro 
Mão de obra e construção de uma fossa 
Despezas feitas com o concurso “Miss Bangú 
Pago à firma Carlos Hoepcke S/A 
Pagamento feito à Procuradora 
Idem à Grafica 3 - A
[dem a Marcos Ghiorzi - 4 grades de ferro 
Frete do tecido Bangú pela TAC

Cr.$ 180 000,0«

Cr.* 70.000,00

Cr.S 40 000,00 
Cr.$ 36.500,'Hi 

i”Cr.* 24.500,00 
Cr.S 7.800.00 
Cr$

Cr.S 
Cr.S 
C.rS

5.21

Soma Cr.S 375.592,80
Saldo em Caixa em 31 de Dezembro de 1958 CrS 29.000,00

Soma Cr.S 404.592,80

Todos os comprovantes das despezas efetuadas acham-se 
na Tesouraria a disposição das senhoras associadas.

Lajes, em 31 de Dezembro de 1958.
Auta de Castro Silva. Pres. Lucinda Koeche Schmidt. Tesour. 

Secretaria Geny Neves Varela

DISTRIBUIDOR EXCLU SIVO ;

A e l e t r o l a n d i a
Bua Coronel Cordova, S,N. -  Fone 331 -  la i. s _  s  Catar
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Com prazer apresentamos a nova linha VEM iG
DKW - SCANIA VABIS - MASSEY HARRIS - FEGURSON

Automóvel SEDAM Turismo 4 portas

Caminhonelas Perua

Jipe 4 porias
com ou sem capota de aço Peças Genuinas

Assistência e Serviço

Oficina provisória fem°dciubeed)eral <lc,do do Serran° 
Instalações em construção: Avenida Mai Fioru»«

Consultem o novo plano de financiam ento
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Pioneira da indústria auto
mobilística na America

Latina
Caminhões de 10 e 12 tons.

SGflNia-VflBIS

Motores ‘Moíal’ 
Diesel de 5 - 7 e

Tratores

REVENDEDORES AUTORIZADOS:
- PARA -

L a j e s
S .  Joaquim  

Urubícy
Bom Retiro

Geral de Peças e Máquinas Lida
\ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SC 
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Sindicato do Comércio 
Varejista de Lajes

Séde: Rua Presidente Nereu Ramos — Edifi- 
• cio Ribas — 2* andar

E D I T A L  N- 2
Em cumprimento ao disposto no art. 6o alínea 

“b” das Instruções constantes da Portaria Minis
terial n- 146, de 18-10-57, faço ao conhecimento 
dos interessados a relação dos candidatos cons
tantes da chapa registrada no prazo legal, para 
concorrer ás eleições que serão realizadas neste 
Sindicato, no dia 10 de maio de 1959 já anuncia
da em edital anterior.

CHAPA:
Para Diretoria - 1. Ernani Francisco da Rosa

2. Evaristo Duarte e Silva
3. João José Viero 

Suplentes - 1. Antonio Araldi
2. Wolny Delia Rocca 
3' Jairo Arruda

Conselho Fiscal - 1. Hélio Moreira César
2. Ulisses Ribas
3. Edvi da Costa Avila 

Suplentes - 1. Lauro José Ribeiro
2. Paulo Wolny Broering
3. José Hélio Guidalli

Representantes Conselho Federação
1. Ernani Francisco da Rosa
2. Evaristo Duarte e Silva
3. João José Viero 

Suplentes - 1. Antonio Araldi
2. Wolny Delia Rocca
3. Jairo Arruda

Fica aberto o prazo de cinco (5) dias para 
oferecimento de impugnação contra qualquer dos 
candidatos.

Lajes, 11 de abril de 1959.
Ernani Rosa — Presidente

Biografia de J.K. nos Estados Unidos
NOVA YORK — Exemplares de uma biografia em in 

glês do presidente Juscelino Kubitschek foram distribuídos 
às mais destacadas figuras dos Estados Unidos.

A biografia é de autoria de Francisco Medaglia, di
retor do escritório comercial brasileiro em Nova York.

CORREIO LAGEANO

w
Edital de Intimaçao

O Doutor Clovis Ayres 
Gama, Juiz de Direito da Pri
meira Vara da Comarca de 
Laje», Estado de Santa Cata
rina. na forma da lei, etc,

FAZ SABER a quem intei- 
resstr possa, que pelo Cartó
rio do Civil desta Comarca 
tramita uma ação executiva 
movida por Odilon Waltrick 
Cordova, atrjvés de seu pro
curador Dr. Get-ilio

Antunes Vieira, simulta
neamente contra Carlos Wer- 
ner Dudc-rstadt e Henrique 
Kurt Duderstadr* para haver 
dêstes a quantia de cincoen- 
ta mil cruzeiros constantes de 
uma nota promissória de o- 
brigação dos mesmos, acres
cida dos juros, custas, despe
sas e houorãrios advocaticios 
e que. na ieferida ação, apos 
terem sido citiuos os dois de- 
vedore-, foi efetuada a pe
nhora de uma gleba de terras 
com a área superficial de 720 
ms2, perfazendo essa área 2 
lotes de 12x30, situada no 
lugar denominado "Conta Di
nheiro’’ Zona “B” urbana des
ta cidade, confrontando: ao 
ao Norte com terras de Albi
no Gargioui e da firma Cerâ
mica Melegari Ltda- com 60 
metros na linha lateral à di
reita; ao Sul, com terreno do 
executado Carlos Werner Du- 
derstadt, com 60 metros a 
linh i-lateral à esquerda; à Les
te, com a travessa da Aveni
da 3 de Outubro, com 24 me- 
tsos na linha de frente; a O- 
este, com Urras de firma Ce
râmica Melegari Ltda. com

24 metros na ,linha que íécba
OS fundOS. •Estando o terreno <*ev dainen 
te reeistrado sob n.° 1.49b n 
Uv,e 4-O a II.. 274 V 275, »» 
1.0 Oficio de Registro de I- 
mòveis.-E, como não teoba 
sida intimada a ?*eôsa do 
mesmo di penhora feita, oten 
dendo a requerimento do au
tor da ação, e consoante 
que dispõe o art. 948 do Có
digo de Processo Civil, fica 
por este edital intimada 
a mesma mnlher de Carlos 
Werner Duderstadt para em
bargar a penhora feita e con

testar a ação, no prazo de 
dez dias a contar da publi- 
cação dêite na imprensa Ofi
cial. sob pena de revelia. __ 
Dado e passado neita ciiiad*- 
de Lajes, aos sete dias do 
mês de Abril do 
ano de mil novecentos e cin- 
coeota e nove. — Eu, Wal- 
deck Aurélio Sampaio, Escri. 
vão do Cível o datilografe;, 
subscreví e também assino.

Clovis Aires Gama 
Juiz de Direito da 1.» Vara 
W aldeck Aurélio Sampaio 

Escrivão do C ívil

LI MI TE
200.000,00

RETIRADAS SEM AVISO.

Serrano Tênis Clube
EDITAL

De ordem do sr. Presidente convoco aos Srs. Acio 
nistas do Serrano Tenis Clube para a Assembléia Geral, 
que serà realizada no próximo dia 19 do corrente, às 14 
horas, no auditorio da Associação Rural de Lajes, á rui 
Cel. Córdova, s/n°., afim de serem tratados os seguintei 
assuntos:

a) Apresentação e aprovação de contas.
b) Eleição da nova diretoria
c) Assuntos diversos.
Lembramos aos Srs. Acionionistas de que, sótnenU 

com o esforço coletivo e a presença de todos nos será 
possível zelar pelo interêsse comum.

Lajes, 10 de Abril de 1.959 
W o ln y  Delia Rocca 

l.o Secretário

Abuso de remédios
RIO — Em declarações feitas aos jornais, o ex-minis

tro da Saúde dr. Maurício de Medeiros disse que o uso ar 
bitrário de remédios, dos antibióticos e hormônios, pode 
causar greves perturbações no organismo e até a morte 
em alguns casos, sustentando, como já em feito em outras 
oportunidades, que nenhum remédio, por mais aparente
mente inofensivo que seja, deve ser tomado sem receita 
médica. Recorda-se que na gestão do dr. Me- 
deiroB na pasta da Saúde, chegou-se a anunciar medidas 
efetivas contra o uso desordenado de certos medicamen
tos. medidas essas reclamadas na ocasião pela Associação 
Médica Brasileira.

J o a l h e r i a  WOL
DE

PAULO WOLNY BROERING
Jóias

Relógios
Canetas

Cristais e porcelanas 
nacionais e extrangeiras

lld arante o qtie vend<L> Rua Marechal Deodoro 
n. 23

LAJES — S. Catarina
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O PINHEIROS laureou-se no primei
ro iitulo da temporada

7a Página

1’eranto um bam publico, ti
vemos domingo a tarde no Es
tádio Municipal da PonteGran 
de a abertura oficial da tem
porada. com a realização do 
tradicional Torneio Inicio, o 
qual teve a participação de 
Pinheiros, Lajes, Internacional 
e Independente.

O Torneio em si apresentou 
um bom desenrolar, com as e- 
quipes em plano equilibrado 
com excessão do Lajes F. C 
que fracassou redondamente 

No primeiro match da tarde 
o Pinheiros goleou espetacu

larmente o Lajes por 3 á 0. 
No segundo cotejo eliminatório 
o Internacional e o Indepen
dente empataram sem jabertu- 
ra de contagem. Na cobrança 
de penalidades maximas o qua
dro curítibanense venceu por 
2 á 1. Lima foi encarregado de 
bater para o Independente e 
Aldori anotou o unico penal 
assina do para o colorado

No ultimo jogo da tarde, de 
pois de um desenrolar equili 
brado o Pinheiros logrou uma 
brilhante vitoria por 1 á 0; 
tento de Johan na segunda fase

Gne Teatro Tamoio S / A .
Assembléia geral ordinária

Ficam convocados os senhores acionistas desta socie 
dade, para a assembléia geral ordinária, a realizar-se ás 
14 horas do dia 25 de abril p. vindouro em sua séde so
cial, à rua Marechal Deodoro n° 170 nesta cidade, para 
deliberarem sobre a seguinte

Ordem do dia

Io) - Apresentação e aprovação do balanço geral, en
cerrado em 31 de dezembro relatório da diretoria e pare
cer do conselho fiscal.

2o) - Eleição do Conselho Fiscal e suplentes, para o 
exercício de 1.959.

3o - Assuntos de interêsse social.

A V I S O

Acham-se à disposição dos senhores acionistas na sé
de social, os documentos a que se refere o art. 99 do de
creto-lei n* 2.627, de 26 9-1940.

Lajes, 1 de Abril de 1959

Mario Augusto de Souza 

Diretor Presidente

O Pinheiros e o Indepen
dente ofereceram ao nosso pu
blico uma otima partida de fu 
tebol caindo na preferencia do 
mesmo como os clubes que de
cidirão a hegemonia do futebol 
citadino em 1959.

Os dois quadros jogaram as
sim constituídos: P.nheiros: 
Sarda, Zequinha e Gozo; Dê- 
zinho, Lauvir e WiltonJ Eloir. 
Zeca, Johan, Emilio e Pinto (Pi 
lila).

Independente: Daniel. Lopes 
e Fauth; Romeu, Eri e Mene- 
gatti; Toco, Lima, Feio, Italia
no e Jacaré (Aloisio).

Todos os jogos foram ar- 
bit ados pelos Srs Artenis Frei
tas e Armando Taranto

Arrecadação somou a quan
tia de aproximadamente 8.0' i0 00 

Através destas linhas quere 
mos regosijar com o Sr. Edu 
Lemos, Presidente do S. C. Pi 
nheiros o Preparador Técnico 
José Reali, os atletas em geral 
por esta grande conquista que 
veio juntar aos demais con
quistados pelos glorioso clube 
alvi verde da Rua Coronel 
Cordova.

Será realizado um 
Torneio Inter-Sindical

Segundo o que a nossa re
portagem conseguiu apurar 
em fontes oficiosas, está se 
cogitando entre os nossos 
meios sindicais, a realização 
de um monstro torneio de fu 
tebol no dia 'o de Maio, em 
homenagem ao Dia do Tra
balhador.
Sabe-se que tomariam parte 
as equipes dos Comerciados, 
Gráficos, Barbeiros Banco do 
Brasil, Banco Inco e uma 6a 
equipe a ser futuramente 
convidada.

0 Cruzeiro reabilitou-se com uma go
leada sobre o Fluminense por 5 á 2
Foi efetuado sabado a tar

de no Estádio Municipal da 
Ponte Giande, um match a- 
mistoso, que reuniu os qua
dros do Cruzeiro e do Flu
minense, o qual foi vencido 
com méritos pelo estrelado 
pelo amplo escore de 5 a 2, 
que assim reabilitou-se ante 
o nosso publico depois de 
uma serie consecutivas de 8 
reveses.

Na primeira fase o Cruzei
ro já vencia por 5 á 1, sen 
do que no período derradeiro 
o Flu. conquistou mais um gol

Rui 3, Ari e Aires marca
ram os tentos do Alvi azul, 
ao passo que Vitor e Ze ano
taram es tentos do Flumi
nense.

Os dois quadros jogaram 
assim constituídos: C ruzeiro: 
Cláudio, Zé e Carlinhos: Ju- 
lião, Deco e Juba; Aires (O- 
zair), Ari, Rui Dico e Nig-

gamann (Tio Mano).
Fluminense; Aldori (Eval- 

do), Nelson e Reni; Castilho, 
Nené Aldori; Caon, Chico i lis- 
ses Zé. Celio, Vitor e Farias.

Como arbitro funcionou o 
Sr. Alei Oliveira, com uma 
boa atuação.

Empatou o Arco Iris 
em Capinzal

Um grande resultado al
cançou o quadro do Arco I- 
ris em Capinzal no domingo, 
ultimo, quando conseguiu um 
honroso empate frente ao -A  
rubutã pelo escore de 3 á 3 

Honroso, porque o Arco I- 
ris depois de estar perden
do por 3 á 0, conseguiu reu
nir forças para chegar a um 
empate de 3 á 3.

Lages S/A — Automóvel e 
Acessórios
CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas, convidados a se 
reunirem em Assembléia Geral Ordinária, que de
verá tomar conhecimento e deliberar sôbre:

a ' Relatório da Diretoria, balanço, demonstra
ção da conta de lucras e perdas, e parecer do 
Conselho Fiscal, relativo ao exercício encerrado 
em 28 de fevereiro de 1959;

b) Fixação dos honorários dos Diretores e 
Conselheiros;

c) Eleição do Conselho Fiscal para o exercí
cio de 1959;

d) Eleição para preenchimento de car^o va
go, na Diretoria qual seja, o de Diretor-Gerente;

Assembléia reunir-se-á às 10 horas, do dia 26 de 
abril de 1959, na Sede Social, à Avenida Mal. Flo- 
riano, n. 373.

Lajes, 12 de abril de 1959 
Paulo Francisco Broering — Dir. Pre. id mte

UMA OBRA-PRIMA PARA GRANDES CARGAS!
O NOVO
LP-331
chassis pesado para: 

CAMINHÃO  
CAVALO-M ECÂNICO  
BASCULANTE

IME S 165 HP A 2 .0 0 0  R.P.M.
Procure-nos para obter tôdas as especificações e detalhes para o máximo 
aproveitamento dêste notável caminhão.

CONCESSIONÁRIO A U TOR IZAD O

Ru? Manoel Thiago de Castro, 156 - Fone 253 Caixa Pos 
tal, 27 - End. Teleg. Vargas — Lajes — S. Catarina
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ENGALANA-SE O CLU
BE 1- DE JULHO

O veterano Clube l.o de Ju
lho, deverá engalanar-se no 
proximo sabado, quando efe
tivará em seus salões uma 
movimentada soiree, que con
tará com animação da grande 
orquestra de Raul de 
Barros da Radio Nacional do 
Rio de Janeiro.

Esta grande orquestra ó com
posta de 17 figuras, e alem 
disso tem a acompanhá-la o 
grande comico de fama nacio
nal Noel Carlos, que apresen
tará também um grande how 
de humorismo.

Um outro grande acoi ieci-

mento está marcado para cs 
sa noite, quando será realiza
do um grande desfile de mo
das “Vogue”, onde diversas 
senhoritas de nossa sociedade 
desfilarão envergando os últi
mos modelos em artigos de 
inverno.

Està assim de parabéns o Sr. 
Hugo de Castro Brascher, Pre
sidente daquele tradicional clu
be, bem como todos os seus 
associados em apresentar essa 
grande noitada de arte e ele
gância, que deverá marcar épo
ca nos anais sociais da Prin
cesa da Serra.

»Helena Rubinstein •

CoHOCC&b- Ä .

para uma consulta de beleza, na

FARM ÁCIA POPULAR 
de ao a 25 de abril 
onde uma assistente especializada 
examinera cientificam-iue a sua cútis, 
inJicando-lhe os produtos que a sua 
peie requer e o melhor modo de 
usá-los em casa. Também será estudado 
o maquillage mais ad' quado 
à sua personalidade.

Nessa ocasião, lhe será oferecida 
uma demonstração de SKiN DEW, 
a última criação de Helena Rubinstcin 
para hidratar a pele cm profundidade. 
A umidade mantém a pele jovem. . .  
SKIN DEW mantém a pele úmida.

As consultas de beleza são gratuitas. 
Marque sua hora com antecedência.

FARMÁCIA POPULAR
Rua Coronel Córdova, 210

Cataratas de Iguaçu
— Escreve: Edson Nelson Ubaldo8‘ e última de uma jSerie

Representante
Firma atacadista em armarinhos procura 

representantes estabelecido á base de comis
são e que ainda não trabalha nêsse ramo pa
ra 0 planalto de Lajes. Cartas á redação 
deste jornal sob “Armarinhos”.

^ ____ _________ ___

Depois de visitarmos tan
tos lugares e vermos coisas 
táo bonitas, chega a liora de 
voltar. As impressões foram 
múltiplas e profundas a be 
leza e imponência das Cata 
ratas, o comércio argentino, 
0 atraso e a miséria dos pa
raguaios, são fatos que fize
ram uma profunda mossa 
dentro de nós.

Com a vista ainda enbacia- 
da pela espuma das águas 
das quedas, com a mente su
perlotada por tantos pano
ramas diferentes - cada um 
procurando tomar 0 lugar de 
destaque e ainda com as ma
las cheias de produtos argen
tinos, deixamos a cidade de 
Fóz do Iguaçu; com sauda
de despedimo-nos daquelas 
pessoas tão gentis e solíci
tas para conosco.

A volta, fizêmo-la por 
caminho diferente: tomamos 
um ônibus até Cascavel.
.Apesar do mau tempo e da 

estrada ruim, aproveitamos 
alguns recortes da paisagem.

Ali fui conhecer “in loco”, 
aquilo que tomamos há tan
tos anos: o café, cuja plan
tação se estende interminà- 
velmente através daquelas 
belas planície.

A paisagem torna-se até 
mais amiga, pois os velhos 
pinheiros que em nossa in
fância contavam aos ventos 
do sul, estão muito bem re
presentados nesta região, 
formando grandes ilhas ver
des em meio ao chapadão in
findável.

Em Cascavel, sob horrível 
temporal tomamos um avião 
da SAVAG, a mesma com
panhia em que pereceu 0 
saudoso Salgado Filho.

Duas horas de espera no 
aeroporto, convertido num 
verdadeiro lago; assim mes
mo decolamos, baixando lo
go após em Toledo. Mais 3 
horas de espera no avião; 
voltamos de novo a Cascavel, 
onde o aparelho se reabaste 
ceu para um provável caso 
de emergência.

Agora rumo a Joaçabá. o 
Douglas ganha altura e aí 
começa a tragédia.

Terríveis vácuos que põem 
nosso organismo ao avesso, 
e o sinal insistente:

“Não fume’’. "Coloque cin
tos”. O ambiente se tornava 
de nervosismo geral: os sau 
tos nomes de Deus e Nossa 
Senhora eram invocados com 
fervor sem igual, íêrços eram 
desfolhados por mãos crispa 
das pelo nervosismo.

Uma senhora que ia a Pas
so Fundo assistir a formatu
ra do filho gritava desespe- 
ràdamente.

Não sou mujto corajoso 
normalmente, mas por feliôi- 
dade de acaso não me aba
lei tanto.

Senti apenas mal.estar, de
vido aó jogo brusco da ae
ronave

Raspando em pinheiros e 
morros, o avião c.onseguid 
baixar em Joaçaba, após mui
tas tentativas.

Finalmente estávamos em 
terra, pálidos e tontos, mas 
felizes por uTraps escapado 
daquela. Houve alguém que 
jurou nunca mais embarcar 
ém avião.

A vós prezados leiiores qUe 
muito me honraram lendo 
estas singelas descrições fi
ca também o meu agradeci
mento até a próxima oportu
nidade.

E de um modo todo espe
cial, deixo 0 meu sincero 
“muito obrigado" á direção 
deste bi semanário que de

__maneira tão prazeirosa e gen-
DeuTfhe^pagtie. til nos cedeu esta coluna.

Daí para cá nad* 1“f *  
houve de especial, a <
0 prazer de contar tim tim 
por tim tim aos am|£0‘mili?.,s 
rentes, e mostrar as 
coisas que trouxemos.

Aproveitamos jncornp 
velmente esta viagem 
os pontos de vista úteis.

A pessoa que nos Pat™® ‘
nou esta escursão somos mui
to gratos e

COM  IMAM
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A  sociedade lajeana come
morou c fisivam en te  no ultimo 
sabado dia 11. a passagem de 
hiais uni aniversario natalício 
da distinta sra. d. Ilza Lisboa,

A sra. d. Ilza L<sboa que é 
muito benquista no seio da 
sociedade local foi muito feli
citada nesse dia.

Correio  Lageano cumpri-
digna esposa do Sr. Pedro Pau- m cnta a distinta aniversarian-
lo Lisboa. Presidente do Clube 
14 de Junho e abástado fazen
deiro neste município

te qnviando os seus mais afe
tuosos votos de felicidades.

A V I S O
Acham-se abertas as inscrições para o CURSO DE 

ADMISSÃO do primeirq ano da Escola Agrícola “Caetano 
Costa”, devendò-se encerrarem as ^matrículas no próximo 
dia 25.

Sendo limitado o número de vagas do internato, cha
mamos a atenção dos interessados no sentido de ser pro
videnciada a inscrição dos mesmos o ma’s breve possíveL

0  curso de-admissão será em regime dé. internato e 
de semi-internato, dando-se preferência para o internato, 
a alunos provindos do interior.

No ato da matrícula os candidatos ao regime, interno 
receberão a lista do enxoval necessário.

As aulas iniciar-se-ão imédiatamênte após o enterra
mento das matrículas, dia 25 do CQrrente mês.

Lajes. 13 dé Abril de 195D 
Milciades Mario Sá Freire de Souza 

Diretor da Escola Agrícola..

DIA PAN-AMERICANO
I ranscorreu orrtem o bolo de amizade que u- 

Lia c an-Amei'ieano. que ne*355 milhões de habi- 
marcou o estabeleciruen-
lo em 1890 da associação 
das Kepubliccs America
nas, que mais tarde se 
transformou na Organi- 
zação dos bstados Ame
ricanos.

Anualmente, em todas 
as nações do Hemisfério 
Ocidental essa data é 
comemorada com o sim-

tantefc' de díferentçs li®' 
guas, religiões e c u l tu r a  
de toda a America.
No dia de ontem na sede 
da Organização dos Es
tados Americanos, 
Washington, foi realize 
da uma sessão; 'solene, 
que contou com a Farj!' 
cipação das 21 repuWf 
cas das 'ò  Americas

enchente assola o 
, , Rio Grande do Sul
Enchente sene precedentes 

na hiétoria do Rio grande do 
Sul, vem de

veriticar-se na Fronteira oes
te daquele estado, comprem 
dendo as cidades de Alegre
te, Quarat, Rosário dó Suí e

Lavras do Sul , fj.
Cerca de 7 mil pessoa» . 

curam ao desabrigo, e ® * 
verno gaúcho já tomou “ [lS 
sas medidas para atenu 
populações deflagradas r< 
la enchente

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




