
Visita do Exmo ^ 
Presidente da Hepública

A fim de inaugurar a 
pavimentação asfáltica 
da Rodovia BR-2 Trecho 
Curitiba - Lajes, virá a 
esta cidade, amanhã o 
Exmo Sr. Presidente da 
República, Dr. Jusceliao 
Kubitâchek de Oliveira 

Está previsto o seguin
te programa comemora
tivo:

12,15 H -  Chegada do Exmo Sr. Presidente da 
Republica eo Aeroporto de Lajes 
Deslocamento para o local da inaueu- 
raçao no marco comemorativ » pelo 
seguinte itinerário: Aeroporto' - Rua 
rrei Gabriel - Praça João Ribeiro - Rua 
Presidente Nereu Ramos - Rua Correia 
Pinto - Avenida Presidente Vargas - 
Coral - Avenida 3 de Outubro - Rodo
via BR-2.

12,30 H -  Inauguração da pavimentação asfáltica 
do Trecho Curitiba - Lajes, no Kl. 344 
da BR-2.

13,00 H 

13,45 H

Almoço no Clube de Oficiais do 
Batalhão Rodoviário.
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Deslocamento para o Aeroporto pelo 
mesmo itinerário da vinda.
Embarque do Exmo Sr. Presidente 
da República no Aeroporto de Lajes.

Grande comitiva acompa
nhará o Chefe da Nação em 

sua visita a Lajes
Por ocasião de sua visita 

amanhã a nossa cidade, quan
do inaugurará o trecho asfal
tado da BR 2 Lajes - Cu
ritiba. o Presidente Jusce- 
üno Kubstcheck estará acom
panhado de uma grande co
mitiva formada das seguintes 
Pessoas: Marechal Henrique 
Teixeira Lott, Ministro da 
Guerra, Sr. Ernani do Ama 
fal Peixotto, Ministro da Via- 

e Obras Publicas Almi
rante Lucio Meira, Diretor do 
oanco Nacional do Desenvol- 
rimento Economico e ex-Mi- 
uistro da Viação e Obras 
cublicas, General Nelson de 

chefe da Casa Militar

da Presidência da Republica, 
Engenheiro Edmundo Regis 
Bitencourt, Diretor Geral do 
Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem, Dr. 
Heriberto Hulse, Governador 
de Santa Catarina, Dr. Moi
sés Lupion, Governador do 
Estado do Paraná, General 
Nelson Rebelo de Queiroz, 
Comandante da 5a Região Mi
litar, Senadores Francisco 
Benjamim Galotti, Saulo Ra
mos Souza Naves, Deputados 
Federais Joaquim Ramos, 
Oliveira Franco, Carneiro 
de Loiola, Antonio Carlos 
Magalhães e outros parla
mentares.

gem do Lions Clube de Lajes ao 
sneral Osvino Ferreira Alves

0 Dons Clube de Lajes, 
Cidade que reais serviços 
® Prestado a nossa cidade 

realizar hoje á noite no 
-8taurante Napoli, um jan- 

lestivo, ocasião em que 
f*® homenageados o Ge- 
"ra‘ Osvino Ferreira 'Alves, 
“mandante do 3° Exercito 
®ua listre comitjva, que 
anh& recepcionarão o Pre-

viário Coronel Antonio An 

t&rea da?u1?ê destacamento

da Serra.
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Feliz iniciativa da Firma 
== Battistella —

seu papel em

Durante os senis 10 anos de ininterruptas atividades era prol do pro
gresso economico de nosso Município, a firma Industria e Comercio de 
Madeiras Battistella S/A. vem cumprindo religiosamente o 
favor de nossa independencia economica.

Tendo a sua frente uma das figuras de real 
valor, como o Sr. Emilio F. Battistella, diretor 
daquela importante firma, e um dos capitães da 
industria de nosso Município e do Estado, bem 
secundados por outros laboriosos diretores, por 
um corpo de auxiliares e por um grande numero 
de operários, a firma Battistella, hoje goza de 
grande conceito no cenário industrial do paiz e 
mesmo do exterior, pois é sabido que esta in
dustria exporta os seus produtos para os diver
sos quadrantes do Brasil, Argentina, Uruguai e 
outros paizes europeus.

Comemorando a passagem do seu 10° ani
versario de atividades em nossa terra e desejan
do agradecer aos seus inúmeros clientes e ami
gos, a honrosa preferencia com que foram dis
tinguidos até a presente data, a Industria e Co
mercio de Madeiras Battistella S/A, tomou a fe
liz iniciativa de conceder uma bonificação especial sôbre suas mercado
rias, tais como: pneus, câmaras de ar, produtos Esso etc, oferecendo com 
isto uma grande vantagem aos senhores motoristas e proprietários de a 
minhões, que poderão desta forma, adquirir aqueles produtos por preços 
bastantes acessíveis.

E6te é mais um tento lavrado pela Industria e Comercio de Madeiras 
Battistella S/A, uma firma que na realidade honra e orgulha o nosso par
que industrial.

II

Com o fim de rècepcionar o Presidente da 
República amanhã em nossa cidade, quando o 
mesmo virá inaugurar o trecho asfaltado da BR-2 
Lajes — Curitiba, deverá chegar hoje em 
Lajes, o General de Divisão Osvino Ferreira 
Alves, Comandante do 3' Exército sediado em Por
to Alegre, acompanhado de luzida comitiva.

Farão parte da comitiva do General Osvino 
Ferreira Alves, os seguintes militares: General Jo
sé Publio Ribeiro, chefe do Estado Maior do 3- 
Exército, General Pedro Geraldo de Almeida, Co
mandante da 6a. Divisão de Infantaria. General 
Silvano Castor da Nobrega do Estado Maior do 
3- Exército, Coronéis Prudente de Castro Jobim, 
Targino Antunes de Oliveira, Tenente Coronel 
Luiz Chaves Berlem, Major Leo Nunes da Silva, 
Capitães Ajudantes de Ordens Osvaldo de Azeve
do e Aurélio Gonçalves.

Também estará fazendo parte desta comitiva o 
Jornalista Mario Luiz Everard, representante do 
Diário de Noticias e da Radio Farroupilha de 
Porto Alegre.

Juscelino a* 
provou 75 mi
lhões para a 
BR - 2 trecho 
Sta. Cecília - 

Passo do 
Socorro

O Sr Juscelino Kubitscheck 
aprovou a proposta da dire 
ção do Departamento Nacio
nal de Estradas de Rodagem, 
depois de ouvido o Conse
lho Rodoviário Nacional, so
licitando um empréstimo da 
ordem de 75 milhões de cru
zeiros ao Banco do Brasil, 
para atender as despesas de
correntes da execução dos 
serviços do trecho Santa Ce- 
cilia-Passo do Sòporro d« 
Rodovia BR 2.

O referido empréstimo es
tá garantido pelo f undo Ro
doviário Nacional e os tra
balhos executados pela Di
retoria de Vias de Trans
porte do Ministério da Guer
ra.

t
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Encontra-se em festi 
o lar do Sr. Renato João 
Xavier e de sua digna 
esposa dona Neusa Lo
pes Xavier, com o nas
cimento de uma galante 
menina ocorrido no dia 
29 de Julho p p. na Ma
ternidade Teresa Ram >s 
e que na pia batismal 
receberá o nomedeGla- 
dis Terezinha.

Ao feliz lar enviamos 
as nossas congratulaçôts

Sr. Anionio 
Poroski

Em data de amanha 
transcorrerá a passagepi 
de mais um aniversai|° 
natalício do Sr. Antonro 
Poroski, pessoa muim 
relacionada em nosso? 
meios.

Devido ao seu lár£* 
circulo de amizades.  ̂
Sr. antonio Poroski sera 
muito cumprimentam
nessa ocasião.

Ao feliz aniversariai1!1
Correio I ageano 
as suas fvlicitaçõcs.

envi*
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mesmo que levar
___ X

seu Ford à própria Fábrica!
Os mecânicos dos Revendedores Ford têm cursos especiais da 
Escola Ford! Conhecem peça por peça todo veículo Ford. 
Determinam ràpidamente as causas de quaisquer desarranjos e as 
corrigem com segurança, sem perda de tempo. Para V. isso quer 
dizer: serviço bem feito e um mínimo de despesa de mão-de-obra!

leve seu Ford a um

Revendedor FORD
GARANTIA DE BOM SERVIÇO!

Comércio de Automóveis João Buatim S/A.
Rua Marechal Deodoro. 305 -  Tel.|259 -  Lojas 459 Esc. -  LAJES -  Santa Catarina

0

Com capacidade para 
abrigar, comodamente, 
155.000 espectadores (nú 
mero de pessoas supe
rior a populações de na
da menos de 17 capitais 
brasileiras), o majestoso 
Estádio Municipal 1o Rio 
de Janeiro, onde em 
1950 disputou se o Cam
peonato Mundial de Fu
tebol, surge, absoluto, 
como a maior praça de 
esportes do mundo inteiro

A fim de que se tenha 
uma idéia exata do «gi-

É o

PEÇAS FORD LE G ÍT IM A S !
Os R evendedores Ford têm  Peças 
Ford L eg itim as... subm etidas & 
rigorosos te s te s  de p recisão  na 
Fábrica Ford, tal como se fossem  
as peças de seu novo autom óvel 
ou cam inhão.

gante do Maracanã», 
basta que se atente aos 
seguintes detalhes sobre 
o material consumido 
para a sua construção, 
que foi iniciada em a- 
gôsto de 1948, e semi- 
ultimada em junho de 
1950:

Cimento — Os 500.000 
sacos consumidos até 
agora, empilhados^um a 
um formariam uma pil- 
lha de 65 quilômetros e 
meio de altura, ou seja 
cêrca de déz vêzes a al

tura do Everest, no Hi- 
malaya. que é o monte 

1 mais alto do mundo.
Ferro — Gastaram se 

1 *.000.000 de quilos de 
ferro com o qual poder- 
se-ia contornar quase 
duas vêzes o globo ter
restre, pelo Equador.

Pedra — O consumo 
de pedra, em t >da a o- 
bra, foi de aproximada
mente 60.000 metros cú
bicos. Essa qu intidade 
daria para encher uma 
coluna de 20.000 metros

quadros de base ) 3.00) 
metros de altura.

Excavações — As ex- 
cavações das fu ilações  
de concreto arma lo al
cançaram um volume de 
4.000 metros cúbicos, o 
que poderia correspon
der 1.640 poços de 2,00 
ms.sx2,50ms. do 5 metros 
de profundidade.

Concreto — O volume 
total de cimento armado 
utilizado— 80.000 metros 
cúbicos — corresponde- 
n i à estrutura de edifí

cios de 10 andares, dis
postos um ao lado do 
mtrv auma extensão de 
4 quilômetros.

Outros detalhes — o 
estádio de futebol conta, 
ainda, com alojamentos 
modernos e confortáveis 
para 130 pessoas, 4 ves
tiários, 4 gabinetes mé 
dicos, 2 restaurantes, 20 
cabinetes para rádio e 
imprensa, 58 bares para 
o público, 98 dependên
cias sanitárias, 300 ca
marotes especiais com 
capacidade para 5 pes
soas, 90 varejos para 
cigarros, 55 bombonh res, 
parques para estaciona
mento de veículos com 
capacidade para 4.500 
automóveis, 240 reileto- 
res para jogos noturnos, 
fábricas próprias de gê- 

jlo e tracsformadoies de 
energia elétrica, rêde in
terna com 81 telefones, 
34 dispositivos de aíar- 
me para a polícia. 12de 
assistência médica, e J4 
de alarme contra incên
dio. além de 254 alto- 
falantes disseminados 
por todo o estádio.

^ m B sa sa m sB B . ■ m

Mecânicos treinados na F á b r ic a  garantem

SERVIÇO P E R F E IT O
V

p a ra  se u  F o r d !

o .

FERRAMENTAS ESPECIAIS!
Os mecânicos dos Revendedores 
Torci dlspêem  de ferram entas e 
equipam entos fabricados especial- 
me i*e para garantir o m áximo de 
penelção  a cada serviço do seu 
Ford. em m uito menos tempo!

MÉTODOS APROVADOS!
O R evendedor Ford trab a lh a  com 
os m esm os m étodos adotados po
la Fabrica, e tem  assistência cons
tan te  dos técnicos da Ford. P or 
Isso, não precisa “ ad iv in h ar"  o 
que deve se r feito  em seu  Ford.
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A "INDUSTRIA E COMERCIO DE 
MADEIRAS BATTISTELLA S/A" 
comemorando o seu 10° aniversá
rio de fundação e no ensejo de 
agradecer aos clientes e amigos 
que tão bem a distinguiram até o 
presente, resolve conceder uma 
bonificação especial sôbre suas 
mercadorias, tais como" Pneus, câ 
maras de ar, produtos Esso etc"
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D K W  - S C A N IA  V A 315 - M A S S E Y  HARRIS - FEGURSON
A u to m o v e l S íO A iV I T u r is m o  4  p o r ta s

Cam inhonetas Perua

Jipe 4 portas
com ou sem capota de aço Peças G enuinas

A ssistência e Serviço

Oficina provisória fenSdciubed)eral Hado do Serran®

Instalações em Construção: Avenida Mal. Floriano

Consultem o novo plano de funcionamento
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VEMAG Pioneira da indústria' auto
mobilística na America

Latina

Bom R etir o -------------------------------------------------------

Geral de Péças e Maquinas Ltda
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A s s e m b lé ia  L e g is la t iv a  e m  F o c o
Depósito para café em  

grão
O Deputado Ivo Silveira (P 

SD) requereu e foi aprovado, | 
em sessão£de 27 do corrente,] 
telegrama ao presidente do 
Instituto Brasileiro do Café vi
sando a instalação de depósito 
de café em grão em Florianó
polis para maior racilidade de 
distribuição aos torradores.

Tribuna do Estado
Subscrito

W alter Roussenq (PTB) e Fer 
nando Viégas ( UDN ) foi a- 
provado por unanimidade, pe 
lo plenário da Casa, um voto 
de louvor pelo surgimento do 
jornal Tribuna do Estado. U- 
Saram da palavra, além dos 
parlamentares acima, os srs. 
Manoel de Menezes (PSP) c 
Estivalet Pires (PSD).

Dia do colono
i A 'Casa deu aprovação a pro
p o s iç ã o  assinada pelos lideres 

pelos deputados dos partidos que a compõem,

Sindicato dos Empregados 
Vendedores e Viajantes do 

Comércio, do Estado de 
Santa Catarina

SEDE: LAJES 
EDITAL N. 3

Pelo presente edital e, era cumprimento ao 
artigo 6 da portaria n. 146, de 18-10-ó7, ficam con 
vocados os associados deste Sindicato para as 
eleições da Diretoria, Conselho Fiscal, Represen 
tantes no Conselho da Federação e respectivos 
suplentes que serão realizadas no dia 9 do cor
rente, na séde da Associação Comercial, á rua 
Dr. Nereu Ramos — Edifício Ribas — Segundo 
andar, onde funcionará 1 (uma) única mesa cole
tora, iniciando-se a votação às 13 horas e encer- 
rando-se às 19 horas.

Sómente terão direito a voto os associados 
que atenderem todos os requisitos legais e esta
tutários, sendo condição para validade do pleito o 
comparecimento de no mínimo 2/3 dos que pre
encherem aqueles requisitos, cujo total é de 87 
sócios.

Ao se apresentarem para a votação deverão 
os associados, exibir documentos hábil de identi
ficação.

Para outros quaisquer esclarecimentos pode
rão os associados se dirigir á Séde do Sindicato.

Lajes, o de agosto de 1959.

Sebastião Pinto — Presidente

no sentido de f izer constar um 
voto de louvor, em ata pelo 
transcurso a 25 do corrente, 
do Dia do Colono.

Regim ento interno da
ca sa

Foi encaminhado, pelo pre
sidente da Mesa, na sessão de 
27 do corrente, para a Comis 
ssão com petente, projeto dc 
resolução do deputado Manoel 
de Menezes alterando o capí 
tulo 3o do Regimento Interno 
da Assembléia.

Funde ç to da Casa Po 
pular

O deputado Tupy Barreto 
(UDN) requereu e foi aprova 
do pelo plenário da A ssem 
bléia telegrama ao presidente 
da Fundação da Casa Popular 
solicitando o desembaraço de 
verbas para construção de re 
sidências para operários em  
Joinvile.

Voto d * pesar
O deputado Walter Gouies 

(PSD) requereu um voto de 
pesar pelo falecimento do sr. 
Francisco Marcolino Duarte, 
ocorrido sexta feira ultima, em 
São João Batista. O parlamen
tar justificou sua proposição 
referindo se à personalidade 
do extinto.

N ovo parlamentar
Em virtude de licença do 

titular, assumiu o cargo de de
putado, em sessão de 27 de 
fluente, o sr. Antônio Edú V i
eira (PSD ).

O novo parlamentar é advo 
gado e jornalista, em Lajes.

Desaparece pioneiro 
do Carvão

O deputado Sebastião N eves 
(UDNl, na sessão de 23 do 
corrente, propôs um voto de 
pesar pelo falecimento na ca 
pital federal, do sr. Walter Bet 
teli, pioneiro da exploração do 
carvão eir nosso Estado

li r g i  i  r r i i i í r a
'a kà

3
«lu

EDITAL DE PRAÇA
O doutor Clovis Ayres Ga
ms, Juiz o. Di eito da Pri
meira Vara da Comarca de 
Lajes, Eotado de Santa Ca
tarina, na forma d i lei,
F.z saber a tod s q 'ant s 

o presente edital de praça, 
com o prazo mínimo te vin
te diae, virem, dêle c*nhec - 
mento tiverem ou iuteressa 
possa que no dia vinte (2*») 
.10 mê> de Agôsto próximo 
vindouro, ás dez horas, no sa
guão do ed.fici i do Forum 
de't I ci lad' , " porteiro do9 
auditórios, ou quem mais ve 
zes fizer, levará público 
pregão d-* venda <• arrema 
taçã por quem m is der e 
tnelhor Iam e oferecer acima 
da avail ção de Cr$ 105.01)0,UO 
f- iia nêst < Juiz >, os s-guintes 
bens que foram penhorados h 
Otacilio Vieira de Arrudu, 
nos autos da Açâo Executiva 
movida p >r Le >utina Kamos 
de Carli, julg da por smten- 
ça que tra t itou m julgado, 
a sab r: - UMA CASA, com 
freote de amerial e os de 
mais l idos de madeira, co
berta com telh is le barro, 
forrada, assodhmia, e envi
draçada, com diversas p rtae 
e janelas e mais uma casinha 
de material, coberta com te- 
lhss e demais benfeitorias, in 
elusive o terreno foreiro com 
a área superficial d<* nove
centos e noventa metros qua
drados (990in2, situados à rua 
Benjamim Constant, Traves
sa da ru-. São Joaquin., zona 

i“B” urbma desta cidade de 
Lajes, havidos conforme do 
cumentos transcritos sob n. 
28.774 no Cartorio do Prim i- 
ro Oficio de Registro de Imó
veis e Hipotecas. Confrontan
do: Norte: terrenos de Sera- 
f m Inácio Simas, com quinze 
metros na linha que Lcha s 
fundos; Sul; Rua Benjam n 
Constant, Travessa S. Joaquim

com quinze m er >s na linha 
de frente; Oe-te: terrei o de 
João Rosei dos Santos.com 
sessenta e seis metros, na li- 

na lateral a esquerda e a 
i)eSte;com terreno de Os- 
waldo Camargo, com sessenta 
e seis metros, quem quizer 

rrematar diios bens, deverá 
comparecer no dia, mês, hora 
• local acima mencionados, 
tendo êle entregue a quem 
mais der e maior lance ofe
recer s ibre a aludida avalia 
ção, depois de pago* no ato, 
em mo^da corrente, o preço 
da arrematação; impostas e 
custos devidos. - E para que 
chegue ao eonhecimen o de 
tô io6, passou-se o presente 
edital par., publicação ni for
ma da lei. - Dado •• passado 
nesta cidade de Laje-, aos 
vinte e sete dias do mê9 de 
Julho do ano de mil nove
centos e cincoenta e nove, - 
Eu, Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Cível o datilo
grafei, subscrevi e também 
assino,

Clovis Ayres Gama.

Juiz de Direito da la Var». 

Waldeck Aurélio Sampaio.

Escrivão do Civel.

L I MI TE  
CKJ 2 0 0 .0 0 0 ,0 0

RETIRADAS SEM AVISO.

A PREÇO JUSTO. . ,

1

q u a l i d a d e » lÈ

comprandoPENNER
a boa roupa ponto por ponto

jlteJrevc ç: ti fr 6 vi-w-: ■ -ft V; I 1 I
e r # ? !  m  ícrh

f!x§L.
b»

A roupa RENNER tem tudo que V. deseja: Belos padrões, talhe mo 
derno e a tradicional DURABILIDADE RENNER.

Casa RENNER Dispõe, ainda, de variado sortimento de camisas sports, calças sports, calça
dos, chapéus. QUALIDADE E DISriNÇÂù

RENNER -  veste o cavalheiro dos pés à cabeça com o máximo de qualidade e distinção!
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inacabado
tou em

Internacional empa-
Espetacdos deprimentes praticados pala

0

Tangará por 1 á 1
braço, Túlio agredich T*r ♦ 3 a^sistencia e Pelos atletas do Juventus — Uno, fratura de

° . aranto também agredido eis o saldo de domingo ultimo em Tangará
um

^Pfimente, „ que se

2- te'möo“ Ä  dos , >' « r .e  he h 
mando 0 Juiz Ar- desfechadas contra os atte

na cidade de Tangará, a 
continuação do campeonato 
estadual da Ia zona, com o 
prélio entre as equipes do 
Juventus local e do Interna
cional de nossa cidade, jogo 
este que não chegou ao seu 
final, devido a forte sururu 
criado pela assistência e a 
tletas do Juventus contra o 
arbitro Armando Taranto e 
contra os atletas do Interna
cional, quando o escore ain
da era de 1 á 1.

mando Taranto foi agredido
noíne^lHtf6ta d° Juventus de nome lldefonso, o que oea
siononou a paralização da
Partida, havendo a invasão
furecai Z °  P°r t0rcedores e° 

Durante o transcorer da 
partida, o medio Lino sofreu 
fratura de um braço e o ata 
cante Tulio foi agredido com

Foi um espetáculo deveras1 que V o íig ia o u T  frâtum^de

senciou a àlturnhL  S<r7*Prf" um.dente, isto sem contar a ou uma equipe varzeana 
o» ----  i' do serie de botinadas que foram qualquer, que se algum dia

E li (islas ao jogo de domingo: 
M 1

Solicitamos garantias ao Sr. Delegado 
Regional de Policia, para um transcorrer ma
ravilhoso desta pugna.

No proximo domingo, será ferido no Estádio Munici
pal da Ponte Grande, o grande encontro entre as equipes 
do Internacional e do Independente de Curitibanos num en
contro que está sendo aguardado com grande interesse pe 
los desportistas das duas cidades.

Cerca de 300 torcedores se locomoverão de Curitibanos 
para Lajes, dado ao grande int-resse em incentivar as co
res de seu clube.

Num encontro em que temos grande ambição em pre
senciar futebol, mas verdadeiro futebol, sem botinadas e in
cidentes, e num transcorrer maravilhoso destas duas equi
pes que representam as cores da Liga Serrana de Des 
portos neste certame estadual, é que atravez déstas colu
nas, apeltmos ao Sr. Major Amintas Melo, digníssimo Dele
gado Regional de Policia, o seguinte:

lo) Fazer uma rigorosa fiscalização no portão princi
pal do Estádio Municipal, com a consequente apreensão 
de toda e qualquer arma que for encontrada em poder dos 
assistentes, quer sejam de Lajes, de Curitibanos ou de 
outras cidades, sem distinção.

2o) Proibir a entrada de automóveis ou caminhões, 
ou qualquer tipo de veiculo dentro das dependencias do 
Estádio Municipal, afim de evitar que algum torcedor mais 
fanatico esconda a sua arma dentro dos mesmos.

3o Proibir a exemplo de outras cidades, maioies, a 
venda no bufet do Estádio Municipal de bebidas alcoólicas 
exceptuando-se apenas as bebidas refrigerantes.

4o) Destacar um rigoroso policiamento dentro 
lambrado. e fora deste, para uma melhor garantia do exi-

Ea6o sejamos atendido neste nosso apelo podem os desde já 
garantir, que Internacional e Independente deve 
disciplinarmente um dos maiores cotejos que Laj P
senciou.

tas do colorado. Estes atos 
depõe muitíssimo contra os 
esportistas de Tangará, dan 
do uma péssima demonstra
ção de falta de disciplina 
desportiva. O tento do em 
pate do Juventus foi festeja
do com tiros de revolver pa
ra o ar

Isto até parece piada, mas 
é a pura realidade.

Deve a Federação Catari
nense de futebol, tomar 
drasticas providencias, com 
o fito de evitar futuros abu 
sos e atos de selvageria, co
mo os que ocorreram domin
go ultimo. Deve a mater dos 
esportes catarinense, inter
ditar todas as praças de es
portes como as de Tangará 
e outras que não possuem 
alambrados, afim de evitar 
invasões em campo, e ter os 
clubes visitantes o risco de 
serem massacrados por fa
náticos torcedores de fute
bol.

Apelamos também para o 
Secretario da Segurança Pu
blica, que fortaleça o poli
ciamento em Tangará, por
que é inconcebível que uma 
localidade destas possua so
mente uma meia duzia de 
policiais e um delegado.

Queremos fazer sentir aos 
nossos clubes, que para o 
futuro disputem certames 
estaduais, somente em cida 
des que tenham alambrados 
e que ofereçam plenas ga
rantias, como é o exemplo 
de nossa cidade e de Joa- 
çaba. Curitibanos, Tangará e 
Caçador são cidades onde 
seus campofe são desprovidos 
de alambrado e por conse 
guinte não oferecem garan
tias as equipes que lá visi
tam, cite-se o exemplo do 
jogo Internacional x Inde
cente em Curitibanos e o jo 
go Internacional x Vasco da 
Gama em Caçador

Isto é um relato fiel do o- 
corrido domingo ultimo em 
Tangará, e fazemos sentir 
as nossas demais equipes 
da cidade, seja lá um Pinhei
ros, um Lajes, um Palmeiras

excur8ionarem aquela cida-

de, que tomem as necessa 
rias cautelas Se não do con
trario apura . .

\ . la. Zona em numerost
lo Independente e Vasco da Gama. 
2o Comercial 
3o Internacional 
4o Caçadorense e Juventus

5 pp 
7 pn 
9 pp

11 pp

E m p a te  em C u r it ib a n o s
0  Independente recebendo 

domingo a visita do Comer
cial de Joaçaba empatou em 
um gol, ficando ainda na li

derança deste certame, mas 
agora acompanhado do Vas
co da Gama que venceu o 
derby de Caçador

Proxima Rodada
Em Lajes: Internacional x Independente 
Em Caçador: Caçadorense x Juventus 
Em Joaçaba: Comercial x Vasco da Gama

NOTAS DE CIÊNCIA
Cinza no fundo do 

Oceano Pacífico
• Uma camada de cinza bran

ca e limpa descoberta sôbre 
e sob o fundo do oceano 
Pacífico pode ter sido cau
sada por uma colisão entre 
a terra e um cometa nos 
tempos antigos, segundo cien
tistas da Universidade Co- 
lumbia de Nova York. Acin 
za foi descoberta durante es 
tudos oceanográficos reali
zados durante o Ano Geofi- 
sico Internacional. Essa cin
za cobre uma grande parte 
do fundo do Oceano Pacifico 
leste ao norte e sul do equa
dor

Fornos solares no 
Arizona

Cientistas e indios norte- 
americanos no Estado de 
Arizona estão trabalhando 
em conjunto para experi

mentar fornos solares. Estes 
são fornos que funcionam 
com o calor do sol. 0  sol 
brilha o ano todo no Arizo
na e as experiências estão 
sendo realizadas para des
cobrir se sómente a luz so 
lar será suficiente para co
zinhar.

Energia de Urânio 
comparada com a do 

carvão
455g de metal de urânio 

medem cêrca de 16,4 centí
metros quadrados. A quanti
dade de energia por êle 
produzida é igual a produ
zida por 1.350.000 quilos de 
carvão, segundo a Union 
Carbide Corporation dos Es
tados Unidos. Essa energia 
seria suficiente para ilumi
nar uma casa durante cêrca 
de nove mil anos.

Oiica e Joalheria Mondadori
j • talar- nm moderno laboratorio de otica, capacita a executar qualquer serviço do ramo | 

orna público que acaba de ínstaia
de todos os modelos de armação de oculos, ao alcance de todas as bolsas.

Mantem um grande estoque
"Oculos cientificamente perfeitos. . •

Esteticamente adaptados ao seu gosto. . .

Praça J o ã o  Costa -  Edifício Dr. Accacio -  Lajas S C._________________
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H o m e n a g e a d o  com um b a n q u e t e
O Sr. OMAR GOMES, Gerente da Agencia do Banco do Brasil desta cidade

Em virtude de sua transfe
rencia para Curitiba, onde 
vai exercer atividades de 
maior destaque na agencia 
do Banco do Brasil da capi 
tal paranaense, o Sr. Omar 
Gomes, gerente desta impor 
tante casa bancaria em nos 
sa cidade, foi homenageado 
com um banquete na noite 
do ultimo sábado no Salus 
Veraneio Hotel do distrito de 
Correia Pinto.

Esta homenagem partiu dos 
representantes das diversas 
entidades classistas de nossa 
terra que representam o setor 
comercial, industrial, rural e 
patronal, em sinal de grati
dão pelos múltiplos benefici- 
os que o Sr. Omar Gomes 
prestou aquelas classes.

90 pessoas participa
ram do Jantar

Cerca de 90 pessoas par 
ticiparam deste jantar em ho-

menagem ao Sr. Omar Go
mes, destacando-se alem da 
presença do ilustre homena
geado, o Prefeito Vidal Ra 
mos Junior, os Vereadores 
Ladir Cherubini, Antonio Ma
cedo, Dr. Domingos Valente 
Junior e Álvaro Ramos Vi
eira, o Sr. Ary Waltrick da 
Silva, Presidente do Sindica
to dos Madeireiros, o Sr. Er- 
nani Posa, Presidente da As
sociação Comercial de Lajes 
e do Comercio Varejista da 
Região Serrana, o Sr. Agne- 
lo Arruda, Gerente do Banco 
Inco desta cidade, alem de 
grande numero de comerci
antes, industrialistas, rura- 
listas e funcionários da a- 
gencia local do Banco do 
Brasil.

Falou o hom enageado
Durante o jantar que trans

correu num ambiente da ma
is franca cordialidade, usa
ram da palavra o Vereador

Dr. Domingos Valente Junior 
que fez uma ligeiia analise 
da personalidade do homena
geado, e de seus valiosos ser
viços prestados á frente da
quela casa bancaria em nos
sa cidade.

Agradecendo falou Sr. O- 
mar Gomes, que numa boni
ta oração traçou um ritr)) 
pecto de suas atividades na 
agencia do Banco do Brasil, 
onde deixou também paten
teado os seus agradecimentos 
ao laborioso povo de Lajes 
pela grande acolhida que 
sempre encontrou no seio de 
nossa sociedade.

Períil do Sr Omar Go 
mes

Dotado de uma educação 
impar e bastante afável no 
trato de seus semelhantes, 
nestes 4 anos em que con
viveu conosco, o Sr. Omar 
Gomes conquistou a simpatia

Poliiica em Foco
Novos encontros: UDN 

com Janio
Na reunião realizada 

pela UDN, ficou mais ou 
menos assentada, na de
pendência da tramitação 
da emenda dos conse
lheiros, que os srs. Car
los Lacerda e Magalhães 
Pinto deverão entender- 
se com o sr. Jânio Qua
dros a respeito dos as
suntos referentes á cam
panha sucessória de 1960.

Possivelmente, o pre
sidente da UDN irá ao 
estrangeiro para uma 
troca de idéias com o 
candidato à presidência 
da República, sendo pro
vável que o acompanhe 
o lider da oposição, sr. 
Carlos Lacerda.

Trabalhistas em vóz
baixa

Os trabalhistas, face à 
palavra de ordem do sr. 
João Goulart, estão rea
lizando reuniões em gru
po de 10 parlamentares 
para o exame de pro
blemas decorrentes da 
reforma ministerial.

São correntes os rumo
res de que os trabalhis

tas apresentam restriçõ-llart e do marechal Tei 
°s a investidura de de-|xeira Lott, estando dis- 
terminados ministros do posto a obedecer a deli- 
partido majoritário. beração do seu partido.

Paraná quer Agricul
tura

Os trabalhistas do Pa
raná insistem na reivin
dicação do Ministério da 
Agricultura para o sen. 
Souza Naves.

Naves afirma que não 
apoia Janio

O senador Souza Na
ves declarou que não são 
de sua responsabilidade 
os impressos e cartazes 
afixados em todo o in
terior do seu Estado e em 
Curitiba apontando o co
mo candidato ligado ao 
sr. Janio Quadros, para 
o cargo 1e governador. 
“A cima do que se es
creve, do que se publica 
em cartazes acentuou — 
estão a minha formação 
moral e a minha consis
tência partidária. Não es
tou no PTB pelos belos 
olhos de quem quer que 
seja. mas por uma ques
tão de convicção”. Es
clareceu por fim ser a- 
migo do sr. João Gou-

As declarações do presi
dente da Repúblicgi sôbre a 
manutenção da aliança entre 
o PSD e o PTB deixaram 
bem claro, de uma vez por 
tôdas que não passavam de 
«balões de ensaio» contra a 
candidatura do marechal Lott 
as explorações que vi
nham sendo feitas com base 
nas divergências entre os 
dois partidos.

A reforma ministerial, a 
completar se possivelmente 
na próxima semana, possibi
litará o equacionamento, em 
bases “objetivas, da cam
panha sucessória, que a es
ta altura dificilmente terá 
um terceiro candidato. As 
candidaturas do marechal 
Teixeira Lott e do deputado 
Jânio Quadros serão mesmo, 
ao que tudo indica, as que 
se apresentarão ao eleitora
do a£3 de outubro de 1960

geral, motivo porque a sua 
transferencia para a cidade 
de Curitiba, deixará em La
jes uma lacuna difícil de ser

preenchida no coração da
queles que souberam admi
rá-lo.
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Violenta colisão de veículos 
na rua Benjamin Constant
Domingo ultimo precisa 

mente ás 13,30 horas nas pro 
ximidades da firma Verza 
Dalmolim á Rua Benjamim 
Constant, verificou-se violen
ta colisão de veículos, ocasi
onando ferimento a 2 crianças.

O automovel de praça di
rigido pelo motorista Wolny 
Vaz Waltrick, ao procurar 
desviar a menor Miriam Car- 
reno, filha do Sr. Henrique 
Carreno, colidiu com um vei
culo do Sr. Firmino de Oli
veira Branco, que estava es 
tacionado^em frente a sua re

sidência, ferindo os menores 
J.N. filho do Sr. Carmelino 
Lopes e L.C. filho do Sr. Lau
ro Cândido de Oliveira

Os dois últimos menores 
foram transportados para o 
Hospital Nossa Senhora dos 
Prazeres, e foram conveDien- 
temente medicados pela Dra. 
Wilma Machado Carrilho, es
tando os mesmos em obser 
vação. Depois de prestar de
clarações na policia, o mo
torista Wolny Vaz Waltrick 
foi posto em liberdade.

Sindicato da Indústria de 
Serrarias, Carpintarias e 

Tanoarias de Lajes
Séde: Rua Presidente Nereu Ramos, 103 

2’ Andar — Sala. 202

E D I T A L  N- 1
Faço saber aos que o presente virem ou dele tive

rem conhecimento que, no dia 13 de Setembro de 1959, se
rão realizadas nêste Sindicato as eleições para sua Dire
toria, Membros do Conselho Fiscal e Representantes da 
entidade no Conselho da Federação a que está filiado e 
respectivos suplentes, ficando aberto o prazo de cinco (5) 
dias, que correrá a partir da primeira publicação deste, 
para o registro das chapas na Secretaria, de acordo cotn 
o disposto no Art. Io, da Portaria Ministerial n°. 146, de 
18 de outubro de 1957.

As chapas deverão ser registradas em separado, sen
do uma para os candidatos à Diretoria da entidade, Con
selho Fiscal e respectivos suplentes e outra para os Re
presentantes no Conselho da Federação, nas formas do dis
posto no art. 5o da citada Portaria.

Os requerimentos para o registro das chapas deve
rão ser apresentados na Secretaria, em três vias, assina 
das pelo cabeça de chapa e acompanhados da relação as
sinada por todos os candidatos, pessoalmente, não sendo 
permitida para tal fim a outorga de procuração, devendo 
da mesma constar todos os dados indicados lo § 1J do 
Art. 5o da Portaria n°. 146 de 18 10.1957.

Lajes, 3 de Agô6to de 1959

Ary Waltrick da Silva 
Presidente

S1SSI, a

A G U A R D E M
No dia 6 de Setembro no Cíne Tamoio

IMPERATRIZ A  CONTINUAÇÃO DE SISSÍ
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