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Crsdic ) YORK uma firma 
=  flDe orgulha Lajes —

Notas Diversas
Novo Fiscal do Ministério do Trabalho
Chegou á Lajes, procedente da cidade de Joa 

jaba o br. Paulino Leite, novo Fiscal do Minis
tério do Irabalho, o qual deverá substituir o 
or. An Neves Gonçalves.

Dfsejamos ao novo fiscal do Ministério do 
Irabalho, votos de muitos êxitos em suas novas 
unções.

Finalmente quinta fei
ra ultima, ás 20 horas, 
foi inaugurado o Crediá
rio York, de propriedade 
Ja firma Fernandes & 
Cia. situada no moder 
tossiam edificio Bertuz- 
zl. sito a Rua Presiden 
* Nereu Ramos.
Precisameute naquele 

florario foi realizado ;um 
?raadio8o schow namar- 
floise daquele edificio que 
contou com a participa
do dos afamados artis- 
p Zé Fidelis e o Duo 
jjquetá do Radio e TV 

í>a° Poulo, num es- 
 ̂raculo delicioso, e que 

JJ®°u a todos os pre-

Ontem pela manhã, a-

quela novel casa comer
cial abriu as suas portas 
oficialmente, tendo causa 
do a maior das impres
sões a todos aqueles que 
a foram visitar, pela sua 
magnifica ornamentação 
e colorido.

O Crediário York é ho
je uma das firmas mais 
modernas de nosso Es
tado, rivalizando mesmo 
com as grandes lojas das 
principais cidades do paiz.

A partir do proximo 
mês de Julho, o Crediá
rio York visando dar u- 
ma grande oportunidade 
a nossa população, ofe
recerá a operação Vigo- 
relli, com planos ao al

cance de todas as bol
sas, onde todos terão o 
ensejo de adquirir a fa
mosa maquina de costu
ra Vigorelli em|acessiveis 
prestações mensais.

Está assim de para
béns, a firma Fernandes 
& tia, proprietária do 
Crediário York por inter
médio de seus socios os 
Srs. Celio Melin e Alceu 
Fernandes, em dotar a 
nossa cidade de um es
tabelecimento modelar, a 
altura de nosso progres
so comercial.

Registrado o novo Diretório do PTB Lajeaco
v Co“ !?rm® publicação de 16 do corrente, do 
Jiano Ohcial do Estado, folhas, déz, o Egrégio 
mbunal Regional Eleitoral, concedeu registro ao 
iovo_ diretório do Partido Trabalhista brasilehc 
ecçao de Lajes.

•.Prefeito de Joinville interpõe mandado 
contra o Governo Estadual

No Tribunal de Justiça do Estado, foi dado 
■otrada de um recurso de Mandado de Seguran- 
a, impetrado pelo Sr. Baltazar Buschle, Prefeito 
:e Joinville, contra atos do Governo do Estado e 

Ja Assembléia Legislativa, criando e instalando o 
Jistrito de Boa Vista, naquele município conside

rado pelo Prefeito Joinvillense como atentado á 
autonomia municipal .

Baile de São João no Clube 14

Hoje será realizado no Clube 14 de Junho, o 
grande baile de São João, reinando para isto, 
grande interesse entre os seus inumeios associa
dos.

Nesta mesma oportunidade, será coroada a 
rainha de S ão João, a srta. Cremilda Salete Ri 
bas.

Sr. Fortunato Ferreira

A data de hoje assinala o transcurso do ani
versario natalício do Sr. Fortunato Ferreira, figu
ra muito relacionada em nossos meios sociais e 
culturais.

Ao Fortunato Ferreira 
elicitações.

enviamos as nossas

Acadêmico Julio Fernando 

Ramos de Athayde
Retornou de Passo Fundo, onde foi prestar 

exames na Faculdade de Direito daquela cidade, 
o acadêmico Julio Fernando Ramos de Athayde, 
pessoa de larga influencia no trabalhismo la- 
jeano.

T e r c e I r o Tiro
Amanhã dominao ás 7 e 9,15 horas no Marajoara uma grande e Sensacional Produção da “Paramount”. em

*  * Vistavision e Tecnicolor

dirigido pelo mestre de /suspense" — Alfred Hit
chcock, com os seguintes artistas:
Edmund Owen, Shirley Mac Laine e John Forsythe, a- 
lem de muitos outros.

^  H oje. S ábado -  as 4  e 8  horas -  E L V IS  P R E S L E Y  em _

Prisioneiro do Rock And Roll
Um a Colossal Produção da M E T R O , em Cinemascope,
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is s lê o c ii Hosplil a M o r e  He 
—  b o f a s  h ilá r ia s  —

Acordo Cooperativo firmado entre o mi 
nistério da Saúde e a Reitoria da Universida
de do Brasil.

Rio, (Agência Nacional) — 
Doentes de esquistossomose e 
de outros parasitoses humanos 
terão assistência hospitalar 
prestada pela cadeira !de Cli
nicas das Doenças Tropicais e 
Infectuosas da Universidade do 
Brasil O tempo de Acordo Co
operativo, há dias firmado en
tre a Reitoria da Universidade 
e o ministério da Saúde prevê 
ainda além daquela assistência 
hospitalar a realização de en 
saios terapêuticos e de outras 
pesquisas relarionadar com as 
enfermidades parasitária e o 
treinamento técnico de profis
sionais do Departamento Na
cional de Endemias Rurais.

Pelo referido Acordo Coope
rativo, o ministro Saúde, atra
vés do DNE Ru, pora à dispo
sição da Reitoria, para traba
lhar na cadeira de Clínica das 
Tropicais e Infectuosas um la-

boratorista, um técnico em e- 
letrocardiografia e ,um datiló 
grafo, e ainda o equipamento 
no valor de 750 mil cruzeiros. 
Deverá também, atravez do D 
NE Ru fornecer àquela cátedra 
os produtos químicos necessá
rios e custear o internamento 
de doentes de referida cátedra.

A Reitoria da Universidade 
do Brasil, através da cátedra 
de Clinicas das Doenças Tro 
picais e Infectuosas, se obriga 
a promover ensaios terapêuti
cos de novas drogas e outras 
pesquisas a seu critério, rela
cionadas com as enfermidades 
prasitárias do campo de res- 
ponsabilida^ do Departamen
to Nacional de Endemias Ru 
rais. Além do mais, profissio
nais desse Departamento farão 
estágio técnico naquela Cadei 
ra em assuntos relacionados 
com as atividades do DNE Ru.

Arcebispos contrário à 
presença de padres 

na política

Porto Alegre, Em car
ta enviada ao deputado 
Justiço Quintana, líder 
do PTB na Assembléia 
Legislativa do Rio Gran
de do Sul, d. Vicente 
Scharer, Arcebispo Me
tropolitano desta Capital, 
deu a conhecer seu pen
samento sôbre a partici
pação de sacerdotes nas 
lides políticas.

Em sua carta, o Prín
cipe da Igreja diz que, | 
quando na vida politica,! 
estão em jôgo, os supe
riores interesses e valo 
res da consciência cristã 
o cléro deve ficar à mar
gem das discussões e 
dos debates dos partidos 
nos regimes democráticos 

Afirma que não per
mite a sacerdotes ou mes
mo bispo de outras dio
ceses que com licença ou 
ou sem ela, militem em 
partidos políticos.

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

S E R R IL  —  Município de Rio do Sul

-  Fintes áo melar cai brasileiro -
Um produto de esmerada qualidade,

absolutamente isento de impurezas

Representante paia Lajes: Sr. Lírio Campos
Rua João de Castro, 525

Sindicato dos Trabalhado
res na Industria da Cons

trução Civel e do Mobi
liário de Lajes
Edital de Convocação

Assembléia Geral Ordinária
Pelo presente edital ficam convocados todos os associados 

dêste Sindicato em pleno gôzo do seus direitos sindicais, para 
se reunirem em assembléia Geral Ordinaria, no próximo dia^  ̂
de julho do corrente ano, às 7,30 horas, na Sede á Praça João 
Costa, nesta cidade de Lajes, para tomarem conhecimento e de 
liberarem sobre a seguinte:

Ordem do dia
1) Parecer do Conselho Fiscal sobre as contas do exer

cício anterior (de acordo com a alínea ‘ B ’ do Art. 5 4 da CLT 
as djliberações sôbre a tomada e aprovação de contas da Di
retoria serão por escrutínio secreto.)

2) Julgamento e aprovação da proposta orçamentária pa 
ra o exercício de 1960

3) Deliberar sobre o aumento de mensalidade dêste Sin
dicato, motivado pelo aumento de consulta medica etc:

No caso de não haver numero legal para o funcionamen
to da Assembléia ora convocada, fica marcada a segunda con
vocação para a outra Assembléia mesmo local e dia uma hora 
após a primeira, que será realizada com qualquer númeio d» 
associados presentes.

Lajes. 21/6/59 

Epitacio da Silva Borges 

Presidente

Osmar Cunha defende o  
Petróleo Brasileiro

Em vigoroso aparte, falou 
o deputado federal Osmar 
Cunha dizendo que o ‘ver
dadeiro móvel dessa campa
nha e dessa exploração de 
certos elementos da oposição 
é o petróleo brasileiro acres
centando que essa agitação, 
muito útil aos trustes inter
nacionais, coincide com o a 
parecimento de petróleo, em 
grande quantidade, em Ala
goas e Sergipe”. Observou, 
ainda que os detratores do 
Presidente da Republica são 
veículos de uma pressão dos 
trustes internacionais contra

o Brasil e finalizou pergun
tando: Por que a U D N não 
vê antes de tudo, nêsse epi
sódio, os interesses do pais’ 
Por que procuram os lideres 
udenistas extrair de um fato 
ligado à nossa politica ex
terna efeitos de politica in
terna?

Infelizmente declarou o o 
rador, diante de 'problemas 
de tamanha delicadeza e pro
fundidade, 'certos elementos 
somente desejam provocar 
tumultos para satisfazerem os 
seus interesses pessoais c 
partidários.

J oalheria WOLNY
PAULO

Jóias
relógios

canetas

WOLNY BROER1NG
\

Cristais e porcelanas 
nacionais e exírangeiras

Garante o que vende Rua Marechal Deodcro 
n. 23

LAJES — Sta. Catarina
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Cortisona n o  c o m b a te  
à  tu b e rcu lo s e

As novas experiências com 
8 cortisona poderão incluir 
êsse medicamento na cura 
de pacientes com tuberculo- 
Ée. A Associação de Tuber
culosos de Connecticut abriu 
um fundo para ajudar essas 
experiências.

Harmónio feminino pa 
ra doentes d o  c o r a ç ã o

Atlantic City, New Jersey - 
0 Dr. Oliver Kuzma falou 
sôbre a eficácia do harmó
nio feminino «estrógeno» a- 
plicados em homens que so
frem de moléstias cardíacas. 
Disse êsse especialista ter 
aplicado pequenas doses de 
estrógeno em 339 cardíacos, 
constatando que êsse trata
mento prolongou a vida dos 
doentes em relação com ou
tro grupo tratado diversa
mente. O dr. Kuzma esclare
ceu que a dose é era quan
tidade mínima não afetando 
a virilidade dos pacientes.

ma
enfermidades.

Média de sobrevivên
cia ao câncer

K e  * f o r c e m
e A de homens au-

apenas 8 P^cento. Além do mais, a média de 
mortalidade masculina, que 
ant^s era bem inferior a das 
mulheres, é agora 22 porcen 
to superior, segundo <a Fun
dação de Informações de 
Saude.

Medicina e Televisão
Na Universidade de Mel

bourne, Australia, três pes 
quisadores no departamento 
de cirurgia desenvolveram 
uma câmara de TV com 
uma válvula extremamente 
leve O aparelho, quando en- 
gulido, transmite uma ima
gem de sua travessia pelo 
corpo

l \ ! o t a s  d e  C i ê n c i a
Aviões para o Serviço 

de Metereologia
O Serviço Metereologico 

dos Lsiados Unidos está 
usando aeroplanos especial
mente equipados para em 
meio a furacões. A finalida
de é obter mais informações 
sôbre estrutura, crescimento 
e rel i das tempestades

£' maia frio do que se 
pensava o interior da 

terra
Novos cálculos de tempe

ratura do centro solido da 
terra e de sua camada der
retida indicam que o interior 
é mais frio do que se cal
culava antigamente. Varia de 
2.600 a 3.4UU graus respecti 
vamente a niveis de 1 400 e 
6.400 quilômetros de profun
didade. Pelos cálculos ante
riores as temperaturas do 
centro da terra variavam ec-

tre 3.000 e 4.000 graus.

Descoberta camada do 
cinza nc Pacifico

Segundo revelaram cien
tistas da Universidade Co 
lumbia de Nova York, uma 
camada de cinza branca des
coberta no fundo do oceano 
Pacífico poderá ter sido cau 
sada pela colisão da Terra 
com um cometa em eras 
passàdas. A cinza foi desco
berta durante estudos ocea 
nográficos levados a efeito 
por ocasião do Ano Geofí 
sico Internacional Ela cobre 
grande parte do fundo do 
Pacifico a norte e sul do 
Equador

Nova ténica de Raio-X
Os cientistas de Argeene 

ac .•editam que o raio-X pode 
ser mais eficaz com um raio

de luz «supru-vermnlha». Es
sa luz aparei na extremi
dade superior do t-p ectr-* 
entre o vermelho brilhante 
e o infra vermelho.

Nãa dê esmola con- 
líibua paia á S U N

Novo remédio conlra 
enjoos

\utley, New Jersey - A 
«Hoffman La Roche» anun
ciou a descoberta de um no
vo medicamento contra en 
jóos. Chama-se «Ttgan» e é 
eficaz no tratamento de 
senhoras em estado de ges
tação e de pessoas que so
frem do estômago ou enjoam 
durante viagens.

Pílula para aliviar
queimaduras do sol
f iladelfia - Os cientistas 

da Universidade de Pensil- 
vania descobriram um novo 
composto capaz de aliviar 
>s dôres provocadas pelas 
Queimaduras do sol. Chama- 
8e Triamcinaclone. O novo 
composto é tomado em for 
ma de pílula e está ligado à 
cortisona, droga que já se 
usa para artritismo e outras

Oai M i »or- 
ta a ih da HW

RIO, — A Comissão 
de Finanças da Câmara, 
reduziu, dia 12, para um 
ano, a vigência da Lei 
que prorrogou aexisten 
cia da COFAP, ao apro
var um substitutivo de 
autoria do deputado Os
mar Cunha.

O substitutivo em re 
ferencia foi apresentado 
à Mensagem governa
mental que pedia a pror
rogação por dois anos 
da existência daquele 
orgão.

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, 
aa criação de uma escola superior, pres
tigiando o movimento da Associação C a
tarinense de Cultura.

As máquinas de escrever Siemag possuem: 
v- regulador de toque 
v régua de marginadores 
v  ajuste 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

(2o /?/?G Ç9  C //n &

Porque dura mais! 
Porque cusla menos! 
Porque» trabalha melhor!

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS 
"« Organização Hélio Ltda.»"

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

í

1

Ij1i

Caminhão F N M  0 meIiiof
'

Dist. Rodo Veículos Ltda. —  Itajai

Representante em Lacres

P L A T A N O  L E N Z I  !
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N o t i c i a s  do  D.N .E .R
16° Distrito Rodoviário Federal

O Ensf Cíwrfe do Distrito 
tornou púói.eo o I seguinte 
Editait «Ed.ul - O Engeahei-

Ponta sobre o Rio 
Gcnôas

O Sindicato dos Conduto-

Pcn*a sobre o Rio G r Li 2 i An:snc: 
de Araújo

ro Chefe d© iff" Distrito Ro- res Autônomos de Veículos ao a ponte sóbre

Jonçaba u Canxeré. em ius : a j  
B trm n eri 1 a®* •erriçom  em eae-

c- _ m.imjinfii a c u ç u o  na BR 3B I Esteve em visita a és*.e
„  _ ________ ______  poste store © Visitas CO D iá tn to  Dútfíto o Eng* fvalileu Ante-

doviári» Feieral do C^par-' ^ " á r t o s  t e  J o a ça ti noI no : í u . ^ ú uo trecho Pio- Esüverun roita a .  m t  d e ^ A r a ^
tamento Nacional de Estra £ataa0  de Santa Catarina riea >olis Ti jucás da BR 5®. *® Distnto R «yiom no Fe --  — T ' e
Ais de R»>iige«n. com sede preaidénte, Scr. Ho A n- -rida o ora de arte tem derai os engenueiros _ Edmor lógicas
nesot eapit. i ma Frei Ca- fivq z 4?r 4l) En- 1 o e> ■ n p n m -: o de 4« metros 'monies. Felix fscdJiMfeee 'w p  -. -
neca n" tõá torna publico Edmundo Regis e fo conetnid* pelo Depar- Dtretor o-erai do D tn  3 H -C U .í O j 3 ^
que, a pirar da data da Bittencourt o oficio datado tam . t > de Estradas de Ro JJ ad - PresMente da o  Diretor Geral antom t u
presente pu ilieação eorrerá em 3 correate mès ex- dagem de Santa Catena* me- Associação ' . O n - u m - u
o prazo de aoveata <»)> dias. çin£mamdo em notne dos mo- dilute Convénio de A tribal- Engenheiros. Adroaldo Pinto a n m easa  -  > .p -  uim.

. ’ vidores Eag- f fa ls y  Miranda * f*  ao saldo da ^cor 
sagem d>s primeiros ‘ teíen- veis. conforme Edital o9 1'oyie. o Policia Ro-ioviarír ,A A0 
los pela nova ponte sóbre o ooi 5®, a ser públieado dia Dario \aseoncelos e o Es mtm cioior
ro -  na Rodovia BR-36 g  |g «»rrence -.o 1 . trevente n -- -e .n : ie  \I - -----------p‘

estraáM é e  rodagem  fede- erme*t,*j pelo ensejo da pas I oacâ ie materiais inservi- ----------------- -> -------r — -—
raís so referido Estado. cr11̂ ' Imagem dos primeiros veicu- ^eis conforme Edit-ii ■ _ ‘ ?  -1 '-i- R --
pareçam, por seus propne 
táríos oa representantes le

nta d e .i-
A ?;ç- “ 1 .

S.Sõ£jMo.45 reiati«o» a eou

Visitas ao Distrito
! Estiveram em visita ao 18 - 
! Distrito Rodoviário Federai

Otieiai do Estado,
^.ispeção de serviços
O Chefe do Distrito este

meiia : . : : - . . : ’ : - 
cia do pnm ?iro. constitntrem 
a Comissão de Inquérito des
tinada a apurar as causas e 
responsabilidades do ac- len
te ocorrido com o veiculo

gais. no endereço acima, a - ; 
fim de satisfazerem as exí-| 
gencias impostos pelas rns-

B ^ V S T é T - S i  *  e o t ^ r i v ^ ^ b i t ^ u i z  em e x e S ^ n o  trechoJlo “ ld*
1^46. pabücado no 
Oficial da União de 
joniio do mesmo aa > e peio 
Código Nacional de Trânsito 

Outrossim. faz saber que 
às empresas faltosa.» serão
aplicadas as penalidades pre- -  _ F I r á o -L a m a  da Br-5®. com
ristas nas mencionadas Ima- Face as le .e rm iM ç o «  em Q ^ a a e S l  372 m etro*  d* comprimento,
truçoes e no Codigo Nacio- vigor o uagameitto dos sa- R A oíián A S ^ contratados com a firma Car
nal de Trânsito. Flonanopo- lanos , mente será de Obraa Kodovv.....ís. _ Taiho é  Ro^ en Ltda. A en-
lia. 12 de maio de lâõ9. ass ef-tu  ̂ * 1 recibo /Í Q Ç 6 Q1  0 6  i l i s p e c a o  trega ao tráfego esta previs-
Anthero d'Almeida Mattos - da o ie rendimen- O Chefe do Dmtnto Tiajonj ^  s  r*

3ard.i da 3,1 va 
Biguaç- U.

Prefeito de po. taria autorizando o paga 
mento das granficações pre
vistas no Decreto n9 43.74fiImpoa-D d e  lenda a0# «gemlieiros empenhados EamajeUas. no trecho T u .a

Visita ao Di3trita
Estiveram em visita ao 1T* 

Distnto Rodoviário FediraE 
os engenneiros Otávio La 
combe. Tuííy Aidar. Loarínai 
Maisciiitziti, Jacquee Decot 

WÊÊ . Luiz F en u á o  P lãra, FeBx
Encontram-se em face d e , ^emíegelow - Diretor d > 

conclusão os serviço« de d e h -sC. João Aeiou e Ĉ ur- 
eoQatruçáo da Ponte los Eduar io Amencamo.

Pente sobre o Rio

anoes

Eng» Chefe do 16° DRF^ tos rela. rr>s -o ano de 136&. para Lajes. Campos Novos, ta para os primeiros dias de 
julho próximo vindouro. 

Gaiatificação
O Exmo. Snr. Presidente

O Chefe do lò* DiStritoRj 
doviário Federal recebeu cL> 
Sindicato dos Condutores An- 

. tonomos de Veículos Rodo
«la República aatorizoa o ffâ.- viários de Foaçaba, o seguia- 
gamento de uma gratificação íe oficio: Jonçaba. .í de abru 
de 4ti o ao Engenheiros do (je ^959 Exato. Sar. Dr. An- 
Sen iço Público rcderal. thero d’Almeida M ittos- DE'. 

Visit3 3  ao Distrito Chefe do DNER - Florianó- 
Estiveram em visita ao Iff“ poiis Exmo Sen ior - É com 

Distrito Rodoviário Federa: satisfação, com moita satis- 
os engenheiros Alfredo Ma- fação mesmo, qne por êsr 
rio de Castilho. Doutir Gomes, meio, vimos, em nome dei 
João Aciolí Milton Soares Sindicato dos Condutor -  
Hintz. Carlos Valente. Tuffj- Antonomcs cesta R eg:io. t_c. 
Aidar Hélio Horta, Nilo nome das Empressas co - 
Buchele, os snrs. Deputado cessionárias dos Transooi.:^  
Dr. Joaquim Ramos. Deputa- j Coletivos de 
do Waldemar Sales. Geraldo todos quantos têm oecessiia  
-*ereira e José Duarte Frei- de de fazer transportes ea- 
tas - Prefeito Municipal de tre as cidade de Joaçaba a 
Laguna. Lajes, via Carú apresentar
Viagem de inspeção as nessas r .ü grato!ações pe-
O Chefe do Distrito viajou 

a Tubarão em inspeção aos 
serviços em execução na 
BR-5». •

Inauguração d9 
rodovia

O Chefe do Distrito com- 
parecea as solenidades de 
inauguração do trecho Blu-

La conclusão da c-gestosu  
obra que e a ponte sõbre o 
Rio Canoas. Creiam-me V.S 
e demais auxiliares técnicos. 
do valòr qne esta obra re
presenta para os transportes, 
afastando defmitívamente a- 
quele velho problema d\* 
balça c o n  todos os seu-

menau Gaspar. executados Pere* * ^ ° ' De durante tant

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

A E L E r’ R O L \ v i D I A
Rua Coronel Cordova. N. — Foi? 33’ — „ajas — S. Catarina

pelo Governo Estadual, re 
presentando o Sar. Diretor 
Geral, ausente por motivo de
saúde.

Ponte sôbra o Rio 
Capivari

Encontram-se em estágio 
adianta 1 o a construção da 
ponte sóbre o rio Capivari 
no trecho Tubarão-Laguna, 
da BR 59. em execução pela 
iínna Construtora Comércio 
e Industra Ltda - CONC1L - 
cuja conclusão é aguardada 
para agôsto próximo vindou
ro.

tempo vir im se ; ntepond 
ao maíot deseav »Ivimenr- 
dos servi» ? riesti região to
da. Esta ^contribuição, ser . 
mais um marco de progres
so que o D.N.E.R. está rea
lizando em seu programa d ■ 
dotar o pais com mais rodo
via*, à altura das sua reais 
necessidades Congratular -
do nos. pois. pela conclusão 
de mais esta |obra. valemo- 
nos do ensejo para reafir 
mar a Y.S. e todos os seu; 
dignos auxiliares, os cossc» 
protestos da mais e:evad - 
ostima e consideração. Ass 
Horivil Zago Presidente.
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O Internacional lutará ainda
— —___  L i  I —̂  ■ ■ ■ _ _ _ _ __

Depois de dois trope
ços consecutivos, 'contra 
o Comercial em Joaçaba 
e contra o Vasco da Ga
ma de Caçador em nos
sa cidade, volta amanhã

Pela almejada reabilitação
o Internacional, a preli- 
ar no Estádio Municipal 
da Ponte Grande contra 
a aguerrida equipe do 
Juventus de Tangará, u- 
ma das melhores do a-

tual certame.
Esta será a ultima 

chauce do Internacional 
conseguir uma vitoria, 
pois caso contrario verá 
derrubada por terra to

das as suas chances com 
respeito ao titulo máxi
mo. Por sua vez o Ju
ventus de ÍTangará que 
vem de dois empates 
consecutivos, e possueu-

ma boa equipe, por cer
to estará lutando com‘ io
das as suas energias pa
ra a obtenção de [um o- 
timo resultado paia as 
suas cores.

Classificação na la. zona
Com os resultados verificados domingo ultimo 

\ asco da Urima 1 — lntBpQ&cional 2, Juventus 0 
— Independente •), Comercial 3 — Caçadorense 0 
ficou send) a seguinte classificação dos clubes con 
correntes:

lo Comerciai 
2o Vasco da Gama 
3o Independente e Juventus 
4o Caçadorense 
5o Internacional

0 pp
1 pp
2 pp
3 pp
4 pp

Cruzeiro x Palestra Ita
lia de Curitiba

Eis a grande atração 
do proximo dia 12 de 
julho no Estádio Munici
pal da Ponte Grande.

Pela primeira vez ve
remos em nossa cidade, 
um clube de Curitiba, 
ugnifieando isto uma 
grande atração, pois o 
Palestra Ilalia possue u- 
ma boa equipe, que mui 
to agradará aos nossos

desportistas.
Por sua vez, o Cruzei

ro que recentemente con
quistou o Torneio Esti
mulo da segunda divisão 
da Liga Serrana de Des- 
pórtos, está ótimamente 
preparado para êste con
fronto, esperando ofere
cer uma tenaz resistência 
ao onze paranaense.

0  Independente 
em Joaçaba

9

Na cidade de Joaçaba, 
o Comercial, local es
tará recebendo a visita 
do onze do Independen
te de Curitibanos, num 
prélio que está sendo a- 
guardado com o mais vi
vo interesse pelos es 
portistas da capital do 
oeste.

O Independente que es
tá cumpri ido uma cam
panha regular neste cam
peonato, lutará com u 
nhas e dentes para a con 
quista de uma grande vi
toria.

DER3Y EM CAÇA- 
nOR

Na cida ie de Caçador, 
estarão lutando os tra
dicionais rivais Vasco da 
Gama x Caçadorense em 
mais um clássico local, e 
que está entusiasmando 
todo o publico daquela 
cidade.

irai» i
A Família de ANTONIO RIBEIRO BRANCO faleck - e- 

pentinamence nas Térmas di Guarda, município de Tub - o, 
ás '9 e meia horas do dia 7 de Junho de 195 ), vem t> •!, j; e- 
seute agradecer às provas de estima e consideração «o >.i 
preclaro morto, dispensadas pelos seus amigos d i Guard .. T’n- 
barão, Vacaria, Lages e Porto Alegre e Curitiba q i -  . lo 
comparccimento aos atos fúnebres, quer pelo envio de core. s, 
cartas, telegramas ou visitas que lhes têm vindo trt-.zer p ra 
melhor testemunhar o elevado apreço á seu ente querido. De 
maneira especial desejam tornar publico a imperecível g fi- 
dão ao competente médico Dr. Léo Fuerchutte, ao Exmo" Sr. 
Bispo de Vacaria Dom AUGUSTO PETRÓ, A Assembleia Le
gislativa do Estado do Rio Grande do Sul ao Deputado P - 
nio Pinto, ás radios de Tubarão de Vacaria a Radio Diário 
da Manhã e á Radio Clube de Lages pela decidida colabora
ção prestada às homenagens e comunicações. Convidam aos 
amigo* e parentes para as Santa Missas de mês e ano a se
rem realizadas na Matriz de Na Sa do Rosário, na Ponte Gran
de, ás 8 e 1/2 horas do dia 7/ de Julho deste ano e em 7/ 
de Junho de 1980, tamberr em intenção á alma de Da DOMI 
CILIA DE CAMARGO BRANCO também falecida na Guar
da aos 6 de Julho de 1955;

Desde já antecipam agradecimentos pelo comparecin erto 
á estes atos de religião e amizade.

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 Ca
tarinense de Cultura.

UMA OBRA-PRIMA PARA GRANDES CARGAS!
'

O  M O V O
LP-Ö31
chassis  pesado para:  

CAMINHÃO 
CAVALO-MECÂNICO 
BASCULANTE

1 E  X 5 .  C T  -£tã 165 HP A 2 .0 00  R.P./V.
Procure-nos para obter tôdas as especificações e detalhes para o máximo 
aproveitamento dêste notável caminhão.

CONCESSIONÁRIO AUTORIZADO:

8/1
Rua Manoel T. da Castro, 156 

- End. Teleg Vargas
Fone 253 Caixa Postal, 27 

Lajes __ S. Catarina I
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Assembléia Legislativa 
-—  em Foco ——

Líder do Governo e o relatório do plano de 
obras e equipamentos

O líder do Governo, deputado Romeu Sebastião Ne
ves (UDN) iniciou a leitura e comentário do relatório ela
borado pela Secretaria Geral do POE á Comissão Executi
va dessa entidade, na sessão de 15 do corrente.

Homenagem póstumo da Assembléia à me
mória de Nereu Jorge Lacerda e LeobértoLeal

O Poder Legislativo prestou, na sessão de 16 do cor
rente suas homenagens às figuras de Nereu Ramos, Jorge 
Lacerda e Leoberto Leal, por ocasião do primeiro aniver
sário da tragédia aviatória que enlutou Santa Catarina e o 
país.

À sessão de homenagem, proposta por requerimento 
do deputado Fernando Viégas (UDN) e aprovado pela Ca
sa, falaram, designados pela Mesa, os parlamentares: Osni

Regis (PSD), Sebastião Neves (UDN) Querino Flach (PRP), 
Evilásio Caon (PTB), Manoel , de Menezes (PSP) e o pri 
meiro citado, todos ressaltando a austeridade de Nereu, a 
imensa bondade de Jorge Lacerda e o dinamismo e a o- 
perosidade de Leoberto Leal.

Os oradores fixaram, com propriedade o brilho, as 
passagens mais expressivas da vida pública dos três gran
des catarinenses, enriquecendo sobremaneira os anais da 
Assembléia pela profundidade do estudo dos três persona 
gens que, com tanta inteligência, probidade, desprendi
mento e capacidade galgaram os mais altos postos legisla
tivos e executivos do Estado e do país.

O Poder Legislativo de Santa Catarina, na tarde de 
16 de junho, por intermédio dos oradores que se fizeram 
ouvir no plenário, expressaram a consagração do o >vo ca
tarinense e da nação brasileira a tres grandes expoentes 
aa atualidade política nacional.

O deputado Manoel de Menezes extendeu as homena
gens ao jornalista Sidney Nocetti, que também perdeu a 
vida da catástrofe que enlutou o Estado e o pais, e o de
putado Braz Joaquim Alves, presidente da Mesa, associou- 
se ás .homenagens que a Casa prestou na sessão especial 
de terça-feira última.

Grupo para Vila dos Palmares, 
Campos Novos

O deputado Augusto Bresola (PSD) apresentou, na 
sessão de 17 do corrente, indicação à Mesa para a cons
trução de um prédio destinado á instalação de um grupo 
escolar em Vila dos Palmares, no município de Campos 
Novos. Idêntica indicação apresentou o deputado Walter 
Roussenq (PTB), pedindo a construção de um próprio para 
funcionamento da Escola Estadual de Vila Nova, município 
de Ituporanga.

Congratulações da Assembléia ao 
Governador Gaúcho

O plenário aprovou, a 17 do corrente requerimento 
do deputado Evilásio Caon (PTB), solicitando a expedição 
de telegrama de congratulações ao governador Leonel Bri- 
sola, do Rio Grande do Sul, pela encampação [da empresa 
de luz e fôrça de Porto Alegre, ato recentemente ampa
rado pelo Poder Judiciário do visinho Estado sulino.

Rodovia Rio do Sul-Taió
O deputado Orlando Bertoli (PSD) na sessão de 17 

do corrente, tecendo considerações sôbre a necessidade 
de desafogo dos produtos do Vale do Itajaí, por u n siste 
ma diário permanentemente em condições de promover rá
pido escoamento de mercadorias, apelou ao governo do 
Estado para a conservação da rodovia Rio do Sul - Taió. 
O vice-lider do govêrno, deputado Adhemar Ghisi, mani 
festou a constante atenção da administração estad ial para 
tão relevante problema, adiantando levaria as pon lerações 
do representante pessedista a quem de direito, oferecendo 
atendimento a justa pretensão.

Projetos de Lei em tramitação
Em síntese, é a seguinte a exposição dos projetos de 

lei tramitados esta semana, na Assembléia Estadual:
N" 1/59 - Declara de utilidade pública o Guarany Es

Sindicato da Industria de 
Serrarias, Carpintarias e 

Tanoarias de Lages

"Vivemos sob 
constantes a-
meaças e ou-

Avisa aos seus dintintos associados e aos ma
deireiros ein geral, interessados na obtenção de 
financiamento aos produtores de madeira serra
da, que deverão procurar a séde do Sindicato 
da Industria ds Serrarias, Carpintarias e Tan- 
carias de Lajes, à rua Presidente Nereu Ramos, 
i03 - 2- Andar - Sala, 202, para receber às ins
truções e as principais condições e exigências do 
Banco do Brasil S/A. (Carteira de Crédido Agri- 
çola e Industrial) dentro de Convênio firmado en
tre o referido estabelecimento de crédito e os 
Sindicatos de classe, para o financiamento aos 
produtores de madeira no Estado de Santa Ca
tarina.

Lajss, 25 de Junho de 1959.
ARY WALTRICK DA SILVA 

Presidente

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- 
formaçõesf em Lajes , com Gabriel Oltramari - 
rua Hercilio Luz, 251 - Caixa Postal 293.

porte Clube, com séde em Joinvile: foi a sanção gover
namental;

N' 18/59 - Equipara pensões concedidas a viúvas de 
ex-governadores; em redação final:

N- 173/58 - Autoriza a construção de um monumento 
ao governador Jorge Lacerda; em redação final;

N- 83/59 - Reconhece de utilidade pública a Associa
ção Comercial e Industrial de Canoinhas: vai à sanção go 
vernamental;

N’ 13,58 - Autoriza a abertura de crédito para auxi 
lio à Associação Joinvilense de Amparo aos Necessitados: 
apreciado em primeira discussão, porém encaminhado à 
comissão éompetente, em virtude de emenda apresentada, 
autorizando a abertura de crédito para construção do 
Abrigo de Menores;

N- 171/58 - Institui a obrigatoriedade de prova de 
quitação escolar: arquivado, conforme conclusão do relator, 
deputado Rubens Nazareno Neves;

N‘ 37/59 - Cria a comarca do Trombudo Central; de 
autoria do deputado Walter Roussenq (PTB), é aprovado 
em primeira discussão;

N- 64/59 - Concedé direito de gratificação a ténicos 
rurais: vai a sanção governamental;

N- 124/59 - Cria o distrito de Schroeder, no municipio 
de Guaramirim: volta à comissão competente, para apre
ciação de emenda de autoria do deputado Jota Gonçalves 
(PSD);

N’ 121/59 - Concede abono à magistratura, ministério 
público e ocupantes de cargos equiparados: aprovado, vai 
à Comissão de Redação de Leis.

Defesa do Porto de São Francisco do Sul
O deputado Dário Geraldo Salles solicitou à Mesa da 

Assembléia a expedição de telegramas ao Ministro da 
Agricultura e ao Diretor do Serviço de Expansão do Tri
go, na capital federal, providências no sentido de que os 
embarques de trigo estrangeiro com destino a São Fran
cisco do Sul continuem em seu fluxo regular, como vinha 
acontecendo anteriormente, sob pena de causar graves 
prejuízos aos trabalhadores da estiva e terrestre daquele 
porto, além de outros prejuízos de ordem vária. Sobre a 
matéria, falaram os deputados Antônio Almeida, Bahia Bit
tencourt, Jota Gonçalves (PSD), Evilásio Caon (PTB) e 
Tupy Barreto (UDN) seaJa a proposição, a seguir, apro
vada por unanimidade.j

vin^o os mais 
pesados in

sultos"
Maquinistas pedem 

medidas de proteção 
à administração da 
Central - Intranquili
dade no trabalho co
mo fator dos últimos 

acidentes

Afirmando que o am
biente de int.-anqudidade 
em que trabalham cria
do pela incompreensão 
do público, constitui uni 
dos fatores que têm con
corrido'para os últimos 
acidentes, maquinistas da 
Central, em serviço no 
trecho dos suburbios pau
listas, dirigiram um me
morial ao diretor da 
ferrovia, sr. Joige de 
Abreu Schilling, solici
tando medidas de pro
teção.

Pedem êles ajuda efe
tiva da admini-aração da 
Central no sentido de 
ser desfechada uma cam
panha educativa através 
de cartazes e alto-falan
tes, lembrando aos pas
sageiros pue o pessoal 
de tração, nutadamente 
o maquinista, necessita 
de calma bastante para 
conduzir com segurança 
os trens, observando s, 
nais e licenças.

Salientam no memo- . 
rial que muitas vêzes, 
por atrazos mínimos, são 
êles forçados a abando
nar o pôsto para fugi
rem aos espancamentos, 
determinando íal fato 
frequentes perturbações 
do tráfego.

«As injurias que nos 
são dirigidas, os apedre
jamentos e outras fôrmas 
com quõ somos castiga
dos pel i incompreensão 
do público, impedem-nos 
mesmo da execução de 
pequenos reparos, acar
retando a paraiização 
dos trens, as depreda
ções e outras consequên
cias, que só agravam a 
situação».

«É muito difícil o tra
balho, quando vivemos 
sob ameaças e ouvindo 
os mais pesados insul
tos», termina o nieraorLJ.
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