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ALDO ALVES e JOSÉ Rp 

ALI. maiores, brasileiros n 
primeiro do comércio e ’ 
segundo mecânico, foram 
presos em tlagrante, em da
ta de 9 do corrente mês 
quando vendiam e agencia’ 
vana o denominado '‘ jò<r0 h«  
bioho" Aldo foi preso So jn 
teriur de um bar de sua pro 
priedade, bar èste conhecido 
por ‘-bar da égua” e o se 
gundo no bar Danúbio Azul 
Conduzidos à Delegacia Re
gional de Policia, ai foi id 
vrado o com >etente flagran
te. Em poder dos acusados 
foi encontrado, e apreendido 
talões usados na prática des
sa contravenção , bem como 
o dinheiro das apostas até 
então feitas, num total de 
Cr.$ 6.194 üo (seis mil cento 
e noventa e quatro cruzei
ros), sendo Cr.$ 70 ),0O (sete
centos cruzeiros do “ bichei
ro” José Reali e Cr$ 5.494,00 
(cinco mil quatrocentos e no 
venta e quatro cruzeiros) do 
bicheiro Aldo Alves Quando 
do flagrante ambos afirma
ram a prática da contraven
ção. Em juizo, porém, nega 
ram a imputação que lhas 
foi feita e isto porque — já 
insinuados, inspirados e me 
lhor refletindo entenderam 
que, com esta negativa viri
am a se beneficiar e por 
certo se livrar da penalidade 
que os aguarda. O dinheiro 
apreendido encontra-se em 
poder dêste Juizo. Lavrando 
o flagrante e o termo de a- 
preensão qualificados os 
réus e êstes foram entregues 
Nota de Culpa, conforme se 
verifica às fls. e fls.

Já em juizo, foram despa
chados os requerimentos de 
fls. e fls., que se fizeram a- 
companhar de procurações 
dos contraventores Após a 
designação de dia e hora pa
ra a audiência de instrução 
e julgamento - êste mesmo 
deixou de conhecer de um 
pedido dos réus, digo, êste 
mesmo juizo deixou de co
nhecer de um pedido dos 
réus que alegaram, por seu 
ilustre defensor, a nulidade 
do flagrante de vez que, por 
essa ocasião, não lhes foi 
dado defensor. A defesa não 
arrolou testemunhas.

Na audiência, após o inter
rogatório dos acusados, fo
ram apresentadas as razoes 
finais por ambas as partes, 
Acusação e defesa alegaram 
a nulidade do flagrante por 
falta de defensor nomeado, 
quando dêsse ato. Essa a 
preliminar de ambas as par
tes. A Promotoria, por sua 
vez, pediu a condenação e 
ambos os réus —  caso est® 
juizo entendesse bom, lirI? 
e valioso o auto de Prisa( 
em flagrante e que aos m " 
mos fôsse concedida a n 
dade, mediante a concessão 
do “SURSIS” . A defesa, por 
outro lado, após dizer 
nulidade do flagrante -- aca 
ba por pedir a absolvição 
dos contraventores. Enc 
da, assim, a instrução, 
ram os autos conclusos P 
decisão dêste Juizo, de 
que o prolator desta na J

,de Dirôito da 2ci- Vara Doutor José Pedro Mendes de Almeida 
ndenando BIC.ISIliOS presos em flagrante

«SÍÂí,3 proterir •cia mesma audiên-

d e v id a -
P?etn ® e x a fn m a d o

juizo H«? m 08 réus- jã em 
mente h>í ? otl0 verdadeira-

wSKSô pffiS,0^e^oV?mUrado
bem Í I *  iqUMe que cínica- revela o carater dos dois 
comraventores.

A prova da contravenção é 
urta e e concludente. Aí es- 
tao os talões que serviam 
para a feitura das apostas; 
11 esta o dinheiro apreendido 
em poder dos acusados 

A afirmativa de ALDO AL- 
VEb — de não saber dos 
rantivos que determinaram 
saa prisão — é por demais 
infantil e chega a provocar 
risos no próprio "C a ca ré co  
Tamanha a sua ingenuidade 
para logo em seguida afir
mar:

" Que o depoente agenciava e 
vendia o jogo do bicho nesti 
cidade porque todo mundo fa 
zia e era o próprio declarante 
o banqueiro e que sabia ser 
proibido o jogo do bicho” .

Outra não é a justificativa 
de José Reali. Inocente co 
mo seu companheiro — tam
bém foi preso spm saber dos 
motivos. Procura, dessa ma
neira, jogar para cima da 
polícia a injustiça de sua 
prisão

Ambos, quando do flagran
te, ainda sob a impressão da 
prisão, sem tempo para me
lhor refletir declararam - de 
maneira simples e positiva - 
que foram presos quando a- 
genciavam e vendiam "bicho” . 
Em juízo, cabeça mais fres
ca e já instruídos por seus 
colegas de prisão negaram 
a verdade dos fatos. Aconte
ce, porém, que essa negativa 
não convence ao julgador. Os 
réus, em realidade, foram 
presos em flagrante quando 
agenciavam e vendiam o 
denominado “ jogo do bicho. 
Afirmar o contrário — ê ne
gar a verdade.

O “ jogo do bicho", na opi
nião de Bento de Faria: _

‘É U M A  TR IS TE  enaçao 
nacional, em má hora idealizada 
para permitir essa pratica a to
da a população, inchsive a clas
se de menores recursos, me
diante a aposta de quantias mi

m Êsse mal, que vinha impe
rando nesta cidade e que 
muita miséria trouxe a mui- 
t<vü lares necessita, de uma 
vez por ioda- « r  extirpado 
íe  nSsaa sociedade. O povo, 

menos favorecidos da 
sorte — da fortuna — preci-
«a respirar livremente. Os Sa respn cruzeiros
seus minguado ^  bois»

Sos S e r t l K .  do» verda.

„ " » ‘ f i o  e
portaram íocupleta-
^ T m  O "sangue, suor e 
rem ° ” do lajeano, que por
/á̂ 'hom e honesto, impensa- ser bom e spndo explo-damente vinha s vn
rado por essa

e criminosa de falsos "ban
queiros".
• A esta :iltiraa classe — 
também p u í meem os agen
ciadores e vendedores do 
“bicho”. Para ambos e para 
melhores dias à famiiia la 
jeana — o rigor da Lei.

Não dou pela nulidade do 
auto de prisão em flagrante, 
pela falta de nomeação de 
defensor.

A Lei u 1.50S de 19 de 
dezembro de 1951, reformou 
os dispositivos do Código de 
Processo Pen il coatidos nos 
arts. 531 e 532 no que diz 
respeito ao processo da con
tratação prevista no art. 
58 — jôgo do bicho — do 
Decreto Lei n' 6 259, 1944. 
Naquela apenas existe refç- 
rência do art. 304 do Código 
de Processo Penal.

O art. 532, regovado pelo 
Decreto Lei n- 4 769, de lo 
de outubro de 1942, e a nova 
redação declara que o dispo 
sitivo 261 (nomeação de de 
fensor) do Código de Proces
so Penal deverá ser atendi
da, QUANDO FOR POSSÍVEL. 
O art. 532 com esta uova 
redação, não se aplica ao 
processo de contravenção do 
jògo do bicho’’. A Lei n 1 508 
contém regulamentação no 
va para o processo.

Com referência à alegada 
nulidade do auto de prisão 
em flagrante — o Egrégio

Tribunal de Justiça do Esta
do de Minas Gerais — deci
diu de maneira supra, ao co
nhecer do “ habeas-corpus” 
n' 2.163, em que foi Relator 
o Desemoargador SEBASTI
ÃO DE SOUZA (Revista Fo 
rense, Vol. 152, pag. 419).

Tendo em vista o que de
vidamente provado ficou, pe
los depoimentos das teste 
munhas do auto de prisão 
em flagrante, apreensão do 
material usado na prática da 
contravenção prevista pelo 
art. 58 da Lei das Contra 
venções Pen iis e atendendo 
ao inais que dos autos cons 
ta e princípios de direito a- 
plicaveis ao presente caso, 
julgo procedente, como jul 
gado tenho, e acusição feita 
aos a-usados A DO ALVES 
e JOSÉ REALI FILHO tam
bém conhendo pela alcunha 
de “Lamoança" bem como 
bom. firme e valioso o dito 
auto de prisão em flagrante 
para con lenar os ditos réus 
a pena de prisão simples de 
seis meses cada e na multa 
de Cr$ 10.090, (dez mil cru
zeiros) cada um dos conira 
ventores — como incursos 
nas penalidades do art. 58 da 
já mencionada Lei das Con

A importância em dinheiro 
apreendida em poder dos a- 
cusados, num total de Cr$ 
6 194,09 (seis mil cento e no
venta e quatro cruzeiros), 
sendo Cr$ 700,00 (setecentos 
cruzeiros) do acusado José 
Reali F.lho e o resto Crí 
5.494,00 i cinco mil quatro
centos e noventa e quatro 
cruzeiros) de Aldo Alves — 
será depositada no Banco do 
Brasil S A., Agenç a desta 
cidade, para que trans.tando 
esta em julgado, se a a dita 
importância entregue a uma 
Instituição de Caríd u) ■

Deixo de conced'-r o be
nefício social solicitando — 
‘SURSIS” - em favor dos a- 
‘cusados, por julgar que es
sa medida virá t rnar quase 
que inexistente a condena
ção dos mesmos e incentiva
rá, por certo, os demais “ bí- 
cheiroa’’ a continuarem na 
prática da mesma infração. 
Este juizo considera esba 
contravenção como - verda
deira calamidade publica e 
tem por necessário debelar 
êsse mal com urgência e a 
qualquer preço.

Pub Reg Int.
Lajes, 15 de outubro de 1959

travenções Penais, nas cus
tas do processo, em propor- José Pedro Mendes 
ção, e no selo Penitenciário meida.
de Cr$ 50 00 (cincoenta cru-

de A -

zeiro8). Juiz de Direito da 2a Vara.
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União Democrática Nacionai
Diretório Municipal de LAJES — Santa Catarina

RADIOGRAMA
Exrao. Deputado Presidente 
Assembléia Legislativa Catarinense 
FLORIANÓPOLIS

Mesa Diretório União Democrática Nacional desta cidade vg reuni
da tomou conhecimento aumento volado por essa Assembléia favorecendo 
senhores deputados vg fato êste que além inoportuno face crise financeira 
atravessamos é atualmente imoral além ferir princípios Direito Constitu
cional pt Por estes motivos nosso Diretório que representa uma parcela da 
opinião pública sente se no dever protestar contra tal medida e concitar 
senhores deputados para reexaminem assunto se não querem que o descrê 
dito em que caiu o poder legislativo catarinense venha solapar os alicérces 
do próprio regime pt Com esta atitude o que a assembléia ganhou ao cas
sar o mandato de um deputado vg perdeu agora com a atitude assumida 
aumentando vencimentos seus componentes.

Atenciosas Saudações 

ALV AR O  RAM OS VIEIRA

Vice-Presidente Exercício Direíório Municipal da U. D. N. de Lajes
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NOTAS EM ARQUIVO (N* 15)
Do Museu Histórico "Thiago de Castro”

r usto de vida em Lages
Com a onda alarmante da alta diária do custo de vida 

em nossa cidade, abaixo os preços nos armazéns, nesta cidade 
em 1899 e os que vigoravam no Mercado Municipal em 1904.

BARATILHO
Preços correntes para o mez de Janeiro de 1898

Simeão Moritz de Carvalho 
Rua Benjarain Constant n. 18

A

S e le ç ã o  de Administração
Por: Valdom iro Antonio Nercolini

O homem sempre deu pre I contrário do que êles pen 
ferência a doces mentiras ás 1 sam, governar bem, não é

Assucar refinado especial 
Idem de Pernambuco 
Idem amarellinho ar, 10S kilo 
Arroz nacional superior 
Abacaxi; latas pequenas 
Idem de Blumenau 
Idem grandes 
Azeite portuguez, lata 
Azeitonas, lata 
Ameixas passadas, vidro 
Alpiste, kilo 
Aguardente, garrafa 

B
Bitter Mascarenhas, meia garrafa 
Biscoutos familia lata
Biscoutos internacionaes 
Baralhos um

C
Cognac de diversas qualidades
Cer eja Tenente
Cerveja Bavaria
Chá preto
Idem
Canella em pó 
Chocolate homeopathico 
Café em grão

Kilo 1$500 
1$30O 
$800 

1$0U0 
1 $800 
2$20ü 
4$000 
4$500 
2$000 
3$200 
1$5‘ 0 
1$00U

2$000  
2$500 
2$800 
1$0U0

garrafa 8$00d
Idem 3$i00
Idem 2$50O
lata 4$400
pacote $900
lata 2$500
lata 3$000
kilo 1$800

Chicaras duzia, 10$000 uma 1$0Ü0
Sortimento de fazendas, chapeos para homens e crianças, 

seccos e molhados. Especialidades, como sejam.* rapé, charutos, 
fumo veado, lenços de todas as qualidades, copos de vidro, 
panelas, caçarolas, papel, tinta, pregos e muitos outros gene 
ros que no proximo numero será publicado o baratilho om- 
pleto.

M E R C A D O
Foram êstes os preços da semana passada 

Arroz 15 kl 8$o0o
Assucar segd. «  9$00 ,
Cafe * 18$000

árduas realidades e por êste 
motivo, não raro vemos va
lorosas pessoas fracassarem 
na política. Tratam-se às vê- 
zes de sumidades no que diz 
respeito a administração, ho
mens dum fabuloso cabedal 
de conhecimentos, e no en 
tanto, ao se degladiarem com 
nulidades, irresponsáveis e 
às vezes até ébrios, em plei
tos eleitorais, são fragorosa- 
mente derrotados. Parece até 
que forças ocultas estão in
teressadas no retardamento 
da nação e de seu povo; pa
rece haver interêsse em que 
o povo permaneça inculto, 
porquanto, uma massa anal
fabeta é mais fácil de ser 
conduzida de encontro aos 
próprios interêsses. A única 
solução para o problema, se
ria a educação atravéz da 
qu il poderiam os eleitores 
apreciar melhor o panorama 
político, já então de maneira 
ponderada, não se deixando 
carregar pelas paixões e sim 
pelo raciocínio. Baseados na 
crença de que os homens 
não são estóicos, a única 
maneira de fazer com que o 
seu egoismo seja superado 
pelo altruísmo é atravez da 
coação de que possuímos, 
privando de votos os aven
tureiros e fazendo ver a cer
tos homens públicos, que ao

fazer, mas, uma obrigação 
que tomaram aos ombros 
desde o momento em que 
prestaram o seu juramento.

Ora, é muito lógico, se te
mos um capital suficiente 
para criar uma grande em
presa com várias filiais e pa
ra dirigi las c locarmos os 
respectivos gerentes sem a 
minima fiscalização, oitenta 
por cento dos mesmos, por 
certo, irão tratar dos seus 
interêsses particulares e al

torais, que exploram ativa
mente a psicologia das mas
sas, sem possuir uma ban
deira de idealismo; 
compete, então, ao povo a- 
travéz duma fria vontade de 
eleger os bons, os úteis, os 
de personalidade, evitar que 
que um parasita venha, não 
só ganhar um fabuloso orde
nado numa da Câmaras, co 
mo também providenciar 
empregos fáceis entabular 
negociatas ilicitas, ser subor
nado, cometer crimes, como 
os que estamos cansados de

guns até, usarão desonesta presenciar. Porque assim, to
mente do dinheiro da firma, idos os pontos chaves passam 
para facilitar uma ascensão'a ser ocupados por cabos 
rápida. Acaso a culpa será eleitorais e não por técn:cos; 
dos gerentes? Em parte sim, às vêzes ficamos bem im- 
todavia a maior culpa será i pressionados com um novo 
a nossa, pois além de no- governante, pois êste, ao as- 
raearmos mandatários, cida-j sumir o cargo, demite cen- 
dãos que muito mal conhe- tenas de pseudo funcionárias, 
ciamos, procederiamos de imas, qual não é o nosso es
maneira infantil deixando-os 
manipular o patrimônio ao 
seu bei prazer.

panto ao verificarmos que o 
dito governante, agiu d sta 
maneira para poder colocar

Assim é o país; Nada mais um número superior ao m- 
que uma grande empresa, de tecedente e por coincidê cia 
incontestável propriedade dolos recem nomeados eram de 
povo, cujos dirigentes são i sua facção politica ou na 
elevados através do voto. ] rentes. Portanto, é de se
Urge, portanto, que ao «no
mearmos ê s t e 8 gerentes« 
ponhamos de lado todas as 
paixões partidárias pois, in- 
felízmente a maior parte 
destas facções, nada mais 
são do que máquinas e le i

Carne verde 
Farinha de mand.
Farinha de trigo
Feijão
Frangos
Fumo
Gallinhas
Milho
Ovos
Polvilho 40 lt. ou 16 kl. 
Sal 40 litros 
Toucinho 15 kl.
Xarque 15 kilos 
Batatas, alq,
Carne do porco kl 
farinha de milho, alq 
melancia uma

kl. 
40 lt. 
15 kl. 
40 lt.

15 kl.

40It
dz.

/

6$000
7$000
7$00

7S00U
$700

12$00i
1$400
5S000
$500

l(i$l)0U
15$00l>
12 $ 00 '<

12$0ü0
6$000
$700

5S000
$500

concluir que, se quisermos 
uma nação organizada, capaz 
de oferecer elevado nivel de 
vida à todos os seus com
ponentes, teremos que e- 
clamar menos e fiscal izar 
mais Fazermos.criticas, cons
trutivas e, ao lermos jon .Os, 
devemos apanhar as deu.: i- 
cias de ambas as facções e 
canalizá-las para o tribuml 
do nosso raciocínio, sem pai
xões partidárias, pois os jui 
zes não devem se apaixonar, 
sob pena de serem injustos. 
O povo é o único juiz para 
a conduta dos governantes, 
logo, o povo não deve se 
apaixonar para não ter a v 
triste sorte que vemos hoje 
nêsse imenso e querido Bra
sil.

Edição de hoje S p á 
ginas.

Ä -»V Estas 
'  m ar cgs
\ W t c q u a l i d a d e

A PREÇO JUSTO. . . 

Comprando
ALTA QUALIDADE 

E DISTINÇÃO a boa  roupa ponto por ponto

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

Casa RENNER Dispõe, ainda, de variado sortimento de camisas sports, calças sports, calça
d o s , c h a p é u s . q u a l id a d e  E d is t in ç ã o

“  veste o cavalheiro dos pés à  cabeça  com o m áxim o de qu a lidade  e distinção!
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0 COMENTA
Todas as atenções do n. 

so mundo social estão v 
1 umadas para a visita de Mi 
Brasil no dia de hoje, cons 
tituindo se no acontecimento 
marcante da atual temporada 
social.

—  x —

checada da mais bela 
c tá prevista para 

hor.is em um avião 
,i(' :,a da Real, e após

s pgada ao Aeroporto 
Correia Pinto, a Srta. Vera 

es lará em um car- 
i 0 t sde aquele local

c°nst,v
Para suPort;

Piados 
S“avp em', 

E tetn nu 
ação 

D ur,
Prestam

e rf de
■■». C r i “  
■ - j » »  c ; ;

E a qualidade é FORD!
Como tódas as Peças Ford 
Legitimas, essas são também 
fabricadas sob rigorosas 
especificações — para 
ajuste perfeito e
máxima durabilidade! , .

N ã o  perca esta o p o rtu n id a d e .
Visite-nos ainda hoje!

Rua Marechal Deodoio 
EbC- 459 Lajes

365 — Tel. 625 —
_  Santa Catarina

Lojas

até o Grande Hotel Lajes, 
onde ficará hospedada.

Será o seguinte o trajeti 
por onde passará o desfile 
Aeroporto Correia Pinto, Es
trada Federal, Coral, Rut 

Correia Pinto, Praça 
João Costa, Rua Marechal 
Deodoro, Rua Hercilio Luz, 
João de Castro e Grande Ho
tel Lajes.

— x —
Como se nota, toda a po

pulação lajeana poderá ter 
contacto com a Miss Brasil 
de 1959, instalando-se em al 
guns daqueles locais, por
onde passará o cortejo, e 
verá com os seus proprios 
olhos os encantos da 5a mu
lher mais bonita do mundo.

— x —
Ás 17 horas no hall do

Grande Hotel Lajes, a Srta. 
v ■„ ru íúücíio concederá u 
oi Lileiessante entrevista a 
i , i eusu escrita e falada, 
quaudo nessa oportunidaue 
também lá estaremos para u- 
notar algumas perguntas e
respostas que aquela belda- 
ae couceüerá a tod^s os lio 
teus da imprensa.

— x —
Á noite ás 19 horas, tam- 

ei naquele liniss.mo Hotei, 
que é um legitimo orgulho 
de nossa terra, a Miss Bra- 

1 bera homenageada com 
i jantar que lhe será oíe- 

r eido pelo Rotary clube de 
LajeS.

.\essa ocasião, a Srta. Ve 
ra Ribeiro, será saudada pe
la Srta. Neiva Bianchini, Rai 
nha da cidade.

— x —
t omo ponto culminante 

destas festividades, será rea- 
Lzado nos luxuosos salões do 
CiuDe lo de Julho, o grande 
naiie da Primavera, que con 
mia com a honrosa presen
ça da mais bela brasileira.

Como ponto atrativo dessa 
soirée é que juntamente 
com a Miss Brasil, desfila
rão na passarela do Vetera
no diversas senhoritas que 
debutarão nessa noite, osten 
tando lindíssimos vestidos.

— x —
O novel Conjunto das Ho

ras, exclusivo do Clube lo 
de Julho, abrilhantará o 
o grande baile da Primavera, 
ostentando o seu vistoso uni 
forme .

— x —
Um grande baile que tam

bém está prometendo amplo 
sucesso, é o que será realiza
do hoje no Clube Recreativo 
Juvenil, denominado Baile da 
Saudade.

O conjunto da Saudade do 
Sr. Joaquim Melin Filho, a- 
brilhantará esta soirée que é 
organizada por uma comissão 
daquele clube, formado pe 
los Srs. Eurico de Liz e An 
tonio Farias.

— x —
Já está definitivamente fi 

xado para o dia 21, ás 20 
horas no Cine Tamoio, para 
a apresentação da Grande 
Orquestra Classica de Acor- 
deons do Paraná, cuja renda 
será destinada á Sociedade 
Beneficiente Soara do Bem,

Clubs 1* de Julho
CONVITE

O Clube lo de Julho, dando seguimento às suas apre
sentações de grandes artistas tem a grata satisfação em 
ipresentar segunda feira próxima, dia 19 ás 20 horas, um 
espetáculo inédito em nossa cidade, o grande ENRIQUE 
NAVARRA, campeão Argentino de Fantasia Clássica, carr 
peão Sulamericano de Fantasia Clássica, campeão de Três 
Tabelas em Paris- França e campeão Mundial de Fantasia 
Clássica que, de passagem por esta cidade, nos proporcio
nará este grande espetáculo:

1) 100 carambolas em 1 minuto
2) Tirando a bola sobre a cabeça
3) Lições de três tabelas
4) A voadora
5) Piqué no chão
6) Tirando a bola sobre uma garrafa
7) Piqué com bola de gude
8) A metralhadora de carambola com 20 bolas
9) O Trem
1'0 O Escorrega, e muitas outras demonstrações.
Venha assistir este grandioso espetáculo e convide os 

seus amigos.
A Diretoria deste Clube se sentirá honrada com a sua 

presença, o que antecipadamente agradece.
, A Diretoria

O objativo da vi t a Lajes é intensificar uma 
campanha em p ól do carvão caL rinense

Estiveram em nossa cidade durante alguns dias, uma 
caravana procedente da cidade de Lauro Müller, neste Es
tado, formada pelos Vereadores Benjamim Barreto e Gil 
ívo Losso, pelo Sr. Rolando Périco do alto comercio da
quela cidade, pelo Sr. Arcanjo Marcodno Rodngues, diri
gente sindical, e pelo Sr. Plinio Benicio da Silva, alto fun
cionário de uma empresa carbonífera

O objetivo da v>sita daqueles altos paredros de Lau
ro Müller a nossa cidade, bem como a outras regiões de 
nosso Estado, é intensificar um movimento em prol da so 
brevivencia da industria carbonífera do sul do Estado.

Aquela industria no momento atravessa uma sei ia 
crise, com a ameaça de redução em sua extração.

Caso esta ameaça se concretize ela virá afetar enor
memente a economia de cerca de 300 mil pessoas da re
gião que vivem em torno da industria carbonífera e com 
sérios reflexos na economia estadual

Para evitar que êste colapso se concretize, foi orga
nizado um movimento no sul do Estado, com esclarecimen
tos á opinião publica, afim de que es'a devida
mente esclarecida, num só bloco venha a influir nos or 
gãos responsáveis do govêrno, a quem cabe por lei a res 
ponsabilidade dos destinos da industria carbonífera.

O movimento visa sugerir ás autoridades o aprovei
tamento do carvão denominado vapor grosso para a eletri
ficação e consequente desenvolvimento das regiões de nos
so Estado que segundo se verifica está a braços com sé
rios problemas de energia para a iluminação e industria
lização, como por exemplo o que se verifica na região 
serrana.

Aquela caravana pretende trazer á Lajes e demais 
municípios da região serrana, em futuro proximo, técnicos 
do assunto para a realização de conferencias que melhor 
esclareçam a opinião dos responsáveis pelo coisa publica 
a cerca das utilidades do carvão de Santa Catarina.

Publicações Recebidas
Recebemos do Pastor Eny Luz de Moura, as seguintes publici- 

ções: l-xposltor CrisUío. Brado de Guerra, O Jornal Batista, e o Men
sageiro da Paz, a quem muito agradecemos.

para o termino das obras de 
construção do seu Hospital 
Infantil.

— x —
No proximo sábado dia 24, 

no Clube lo de Julho, será 
realizado o grande baile or
ganizado pelo novel Clube do 
Funil, alusivo á posse da sua 
nova diretoria.

Nesta mesma oportunidade 
será encerrada a votação pa
ra o concurso da Ra n'’ a do

Estudante de 1959, cuja co
roação se dará no proximo 
dia 31.

— x —
Uma soirée que desde já 

está despertando as atenções 
dos associados do clube 14 
de Junho, é a que será efeti
vada no proximo dia 24, de
nominado Baile da Asa, 
quando estarão presentes 
grandes personalidades de 
nossa aviação.
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Juizo de Direilo _da Primeira Vam da Comarca de Lajes 
— — ----- Eslado de Santa Catarina — “ “ — —

Edital de Notificação
O Doutor Clovis Ayres Ga 
ma. Juiz de Direito da Pri
meira Vara da Comarca de 
Lajes, Estado de Santa Ca
tarina, na forma da lei etc. 
Faz saber a todos quantos 

o presente edital de notifica
ção virem, dêle conhecimen
to tiverem ou interessar pos 
sa, que, nos autos do Pro
testo Judicial requerido pela 
Diocese de Santa Catarina 
ria Igreja Católica Apostólica 
Brasileira contra João Peliz- 
zoni, Abramo Domingos Sca 
riot e outros, lhe foi dirigida 
a seguinte PETIÇÃO: “ Exmo. 
Sr. Dr. Juiz de Direito da la. 
Vara da Comarca de Lajes. 
Por seu procurador que esta 
subscreve, João Pelizzoui, 
Abramo D. Scariot, Jacob 
Scariot, Homero Legnaghi, 
Jaime Libaldi, Pedro Pereira 
dos Anjos, Norméiio Legna
ghi, João B. Mussato, Gema 
M. Scariot, Elsa Olivia Vero- 
nese Pelizzoni, Irene Boldo. 
M‘ Natalia Boldos dos Anjos, 
todos brasileiros, casados, de 
profissão industriais e co-1 
merciantes os primeiros e 
domésticas as últimas, domi- 1 
ciliados e residentes nesta 
cidade de Lajes, dizsm e re- j 
querem o seguinte: P) Que i 
a Diocese de Santa Catarina | 
da Igreja Católica Apostóli-I 
ca Brasileira requereu a V .1 
Excia. a Notificação dos Su-1 
plicantes e a Publicação de 
um Protesto Judicial em que 
disse textualmente em seus 
artigos 2 e 3" “Art. 2. - A ' 
Suplicante quer com base na 
vistoria “an perpetuam Rei 
Memoriam’’ (doe. incl.) e o 
portuno ressarcimento dos 
danos causados, sendo que 
ao que tudo indica, cabe res
ponsabilidade criminal sobre 
o ato as pessoas acima men 
cionadas. denunciadas pelo 
Exmo. Sr. Dr Promotor Pú
blico da Comarca como in- 1  
cursas no arts. 129, 163 §j 
único, incisos I IV  e 250 com-1 
binados com o art. 25 e §1 
único do artigo 48 tudo dò ! 
Código Penal (doc. incl.) pre-j 
tendendo a Suplicante pos
terior reparação civil, que-1 
rendo provar à ressalva de j 
direitos e manifestar a sua i 
intenção mediante protesto I

judicial'’ “Art. 3‘ - Para co 
nhecimento de terceiros e 
para que ninguém possa de 
de futuro alegar boa fé, fi
cam desde logo todos cien
tificados ria intenção da Su 
plicante, de promover a anu
lação oportunamente, de 
quaisquer atos praticados 
pelos Suplicados que possam 
redundar em prejuízo dos 
interesses da Suplicante, se 
ao tempo da reparação civil 
não existir em bens suficien
tes para o ressarcimento dos 
danos causados etc ” 2 ) Que 
dito Protesto Judicial foi pu
blicado no jornal “ Correio 
Lageano” desta cidade nas 
edições n 129 e 130 de 25 
de Abril e 30 de Abril do 
ano em curso conforme do
cumentos juntos; 3 ) Que, 
seria ocioso dizer, que os 
Suplicantes de agora são os 
suplicados referidos no tex
to do Edital de Protesto que 
estão, em função do deferi 
mento do mesmo sofrendo 
coação no seu direito de 
exercerem livremente suas 
atividades sócio econômicas 
perfeitamente lícitas: 4 ) Que, 
da forma como foi feita, a- 
quela medida processual co
lidiu violentamente com o 
preceito do art. 721 do Códi 
go de Processo Civil que re 
za: “Art. 721 - O Juiz inde
ferirá o requeriment», quan
do o requerente não haja 
demonstrado legitimo inte
resse e o protesto, dando 
causa a dúvidas e incerte
zas, possa impedir a forma
ção de contrato ou a reali
zação de negócio licito” . 5 ) 
Que, assim, sôbre ser juridi
camente inconsistente, foi o 
dito Protesto impertinente e 
malicioso não passando de 
mero ardil usado pela inte 
ressada para continuar seu 
demagógico propósito de 
criar publicidade e manter 
em cartaz sua obscura sei
ta; 6 ) Que sabe perfeitamen 
te a Diocese de Santa Cata 
rina da ICAB que os danos 
ocasionados ao seu patrimô
nio decorreram de um movi- 
meto anônimo de revide aos 
continuados achincalhes lan 
çados pelos seus alto-falan
tes contra o sentimento de 
religiosidade dos verdadeira-

I Lajes - Blumenau
A Empresa Auto Viação Hasse comuni

ca aos Senhores Viajantes que acaba de inau
gurar a sua linha em Ônibus direto a Blu- 

j menau e Vice Versa, sendo nos seguintes ho
rários :

Saidas de Lajes ás 3as, 5as e Sábados ás 
12,30 horas

Saidas de Blumenau ás 2as, 4as e 6as 
ás 12,30 horas

Para breve será diariamente — Desde já a- 
gradecemos a preferencia.

Herbert Hasse — Proprietário

mente católicos, cujo movi
mento foi tutelado pelo povo 
na sua mais integral acepção;
7 ) Que não ignora, outrossim, 
a mesma, com seu Protesto 
menos jurídico que publici
tário, que a denúncia ofere 
cida pelo DD. Representante 
do Ministério Público contra 
os Suplicantes, é mera peça 
processual interlocutória que 
não implica a priori na tão 
desejada pela ICAB - res
ponsabilidade dos mesmos;
8 ) Que, ante o exposto, os 
Suplicantes, pessoas direta
mente vinculadas ao comér
cio e indústria de Lajes, 
conforme aliás reconhece a 
própria ICAB ao qualificá- 
los em sua petição, estão so
frendo em decorrência da 
ampla publicidade do Protes 
testo restraimento nos seus 
negócios, abaixo no seu cré 
dito e a desconfiança gene
ralizada ao verem lançada 
“ coram populi” a dúvida e a 
incerteza quanto a sua esta
bilidade economico finan
ceira; 91 Que é natural que 
o povo, pouco afeito aos 
conceitos juridicos, seja e- 
normemente influenciado por 
tais medidas emanadas de 
autoridades judiciária e se 
ponha de sobre aviso com re 
lação aqueles que foram 
objeto do Protesto, que pas
sam a ser verdadeiros “ mar 
ginais’ sociais; 10) Que o 
caso sub judice seria de boa 
resposta à terapêutica jurí
dica do Mandado de Segu 
rança, cousoante os julgados 
que abaixo transcrevemos: 
“ em conclusão: o protesto 
devia ser indeferido, pois os 
seus termos não deixaram 
nenhuma dúvida de que èle 
viria impedir a formação de 
contrato e a realização de 
negócio ilicito, além de aba
lar profundamente o crédito 
dos impetrantes, causa pro
vavelmente desde, já, de 
vultuosos prejuizos. “ (Man 
dado de Segurança n- 57 de 
Florianópolis, in Jurispru- 
dêdcia do E. Tribunal de 
Justiça de Santa Catarina, 
volume 1949, pg. 125) ‘ E ês 
te Tribunal, em caso seme
lhante ao dos Atos conce
dendo Mandado de Seguran
ça para anular protesto feito 
em desconformidade com a 
lei, já assim se manifestou: 
“ Em conclusão: o protesio 
devia ser indeferido, pois os 
seus termos não deixaram 
nenhuma dúvida de que êle 
viria impedir a formação de 
contrato e a realização de 
negócio licito, atém de aba
lar profundamente o crédito 
dos impetrantes, causa pro
vavelmente. desde já, de vul
tuosos prejuizos. Mandado de 
Seguranra, n 57, de Floria
nópolis, in Jurisprudência de 
1949, pg. 125. Por êstes fun
damentos concedesse a se
gurança impetrada, devendo 
da presente decisão, ser da
do conhecimento às mesmas 
pessoas e entidades que fo
ram, à época notificadas do 
Protesto, bem como publi
cada pela imprensa local e 
oficial, se aos impetrantes

interessar tal publicação. 
Florianóplis, 20 de Agosto 
de 1158. As. Alves Pedrosa 
Prcsdente etc. “ (Mandado 
de Segurança n' 181, da Co 
marca de Tubarão julgado 
pelo Egrégio Tribunal de 
Justiça de Santa Catarina 
em data de 20 de agosto de 
195») Queira, porém, antes de 
usar do “ remédio heróico’’ 
tendo em vista a invulgar 
cultura jurídica de V. Excia., 
seu alto espírito de toleràn- 
ncia e de justiça e certos de 
que a Diocese de Santa Ca
tarina de ICAB iludiu a v i
gilância de V Excia. que 
sem maiores cogitações e 
visivelmente premido pelo 
enorme acúmulo de trabalho 
deferiu a ilegal medida, 
pleitear a Anulação do Pro 
testo por ter infringido o 
art 721 do Código de Pro
cesso Civil, sustando-se a 
publicação do mesmo no 
Diário Oficial do Estado e 
dando à dita anulação a mes
ma publicidade que foi dada 
ao Protesto. Assim V. Excia. 
terá feito justiça e restituído 
aos Suplicantes sua plena e 
livre capacidade comercial e 
civil profundamente afetadas 
pela medida do Protesto. 
Lajes. 3 de junho de 1959 (a.) 
Pp. Jorge Barroso Filho” . 
Conclusos o autos, foi profe 
rido o seguinte DESPACHO: 
“ Vistos, etc. João Pellizoni 
Abramo D. Scariot, Jacob 
Scariot. Homero Legnaghi, 
Jaime Libaldi, Pedro Pereira 
dos Anjos, Norméiio Legna
ghi, João B Mussato, Gema 
Scariot, Elsa Olivia Vero- 
nesse Pellizoni, Irene Boldo 
e M. Natalia Boldo dos An
jos pedem a êste juizo re
consideração do despacho de 
fls que determinou a publi 
cação do protes o feito nês- 
tes autos contra suas pes
soas pela Diocese de Santa 
Catarina da Igreja Catóiica 
Apostólica Brasileira. - O pey 
dido tem como fase Acórdãi 
do -E. Tribunal de Justiça

(dêste Estado proferido em 
2.1 8-58. - Reulmente, como 
alegaram os peticionános, 
decidiu o Egrégio Tribt nal 
de Justiça e.n caso idêntico 
ao dos presentes autos, não 
caber ao juiz dar publici
dade a tais protestos por 
meio da imprensa. Da publi
cidade pode resultar o re
traimento dos negócios, o 
abalo de crédito e a descon
fiança generalizada para os 
requeridos. Acresce nctar 
que o artigo 721 do Có< igo 
de Processo Civil prece,tua 
que o Juiz indeferirá o re
querimento quando o reque
rente não haja demonstrado 
legitimo interesse e o pro
testo dando causa a dúvidas 
e incertezas, ipossa impedir 
a formação de contratos ou 
a realização de nègócios l í
citos. Por isso anulo de
terminação anterior deste 
Juizo no tocante à publica 
ção de editais, ficando sem 
efeito relativamente a ter 
ceiros os editais já publica 
dos. - O termino que se dê 
ao presente a mesma publi 
cidade dada irregularidade, 
digo data irregularmente ao 
protesto, sustando se novas 
publicações do mesmo. - in- 
timem-se. - Lajes 15 de Ju 
nho de 1959 a.) Clovis Ayres 
Gama, Juiz de Direito da la. 
Vara” . Assim sendo, pas
sou-se o presente edital pa
ra publicação no Jornal lc- 
cal “ Correio Lageano” , duas 
vezes, onde foi publicado o 
edital anterior, não tendo si
do êste publicado na Impreu- 
sa Oficial. Dado e passado 
nesta cidade de Lajes aos 
seis dias do mês de Julho 
do ano de mil novecentos e 
cincoenta e nove. - Eu, Wal- 
deck Aureiio Sampaio, Escri
vão do Civel o datilografei, 
subscrevi e também assino.

Clovis Ayres Gama.
Juiz de Direito da la. Vara,

Waldeck Aurélio Sampoio 
Escrivão do Civel

Resultados finais das eleições 
em São Paulo

A  m aior legen da  foi a  do PSP, com 103.415, 
só superada pe la  som a dos votos anulados

(C acareco ) — PTB com apen as 66.318

Segundo os resultados finais fornecidos pelo 
T.R.E. de S. Paulo votaram nas eleições munici
pais de 4 de outubro último 939.794 eleitores, sen
do que 828.779 sufrágios foram considerados vá
lidos 106.016 nulos e 49.586 em branco. As legen
das tiveram a seguinte votação: P.S.P 103.415. 
P.D.C. 83.015, U.D N. 60.021, P.T.N. 66.768, P.T.B 
66.318, P.S.D. 65.959, P.S.T. 65.914, P.K.T. 60.015, 
P.R. 53.803, P.R.P. 51.990, P.L. 51.027,, e P.S.B. 
41.297- \

Com base nesses resultados, é a seguinte a 
colocação (provisória) de cada partido e o res
pectivo número de vereadores: P.S.P.. 6 vereado
res; P.D.C., 5; P.T.N., P.T.B., P.S.T, U.D.N. e P.S.IL 
4; cada um; P.L., P.R.P., P.R. e P.R.T., 3 cada um; 
e P.S.B., 2 vereadores.
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l r * a t 0  ' d ° s  E ™ P r e g a d o s  no £r°*nercio Hoteleiro e 
oim ilares de Lajes

S *d . ( S l c t M . r i d .

a S S S S S & s ^ - s í s s
tantes das chapas n ^ T I  re J ^ “  d° S candidalos cons 
prazo legal para concorrer ás eleições31” *0 * ’ rüglslrat*as no 
neste Sindicato no dia 15 de Novemh qUe . Sj rao realizadas 
ciado em edital anterior N ° Vealbro P v.ndouro, já anun- 

Chapa N- 1

p a r a  d i r e t o r i a

x ™ £ : r: L t c ' n  Marceu“ pe-™ p“ — . A b e i„.

PARA SUPLENTES DA DIRETORIA

Oracides Inácio de Liz, Moacir Martins Mello, José Denival 
Pinheiro .

PARA MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Juracy fvo Gueber Fauvilha Arruda Machado
PARA SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL 

Francisco Vieira de Cordova, Roseno da Cunha, Antonio da 
Silva Furtado.

Chapa N° 2
PARA DIRETORIA

Fauvilha Arruda Machado, Oracides Inácio de Liz, Abe
lardo Antonio Cavalheiro

PARA SUPLENTES DA DIRETORIA 
Roselim Feli>berto da Cruz, José Denival Pinheiro, Marcelino 
Pedro Pacheco

PARA MEMBROS DO CONSELHO FISCAL 
Francisco Vieira de Cordova, Moacir Martins de Mello, Ace- 
lino Pereira dos Santos

PARA SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL  
Everaldo Mortary, Roseno da Cunha Juracy Martins Mello.

Fica aberto o prazo de 5 dias para o oferecimento da im
pugnação contra qualquer dos candidatos.

Lajes, 17 de outubro de 1.959.
Roselim Felisberto dá Cruz 

Presidente

CORREIO LA  G E  A N O ^a. Pá cr ra

S e c e ã o  F e m i n i n a
A  Roupa

O bebê tem necessidade d • 
movimentar-se livremente, pois 
a movimentação lhe é provei
tosa aos músculos. As rou 
pinhas devem por conseguinte, 
Ser amplas e leves. Não lh» 
prenda as mãozinhas com L i 
xas, prática anteriormente tão 
comum. As fraldas devem ser 
leves e absorvent s e trocadas 
sempre que o bebê as molhar.

O quarto do bebé
£ natural que você, antes do 

bebê nascer, já tenha prepara
do o quarto e o bercinho de 
seu filho. O melhor berço é 
que não se pode balançar. É 
inconveniente embalar as 
criancinhas. Elas choram por 
que têm Tome ou frio, porque 
sentem dores ou porque estão 
molhadas. Embalá-las não faz 
desaparecer a causa do choro 
E depois o bebê está sempre 
tão pronto a contrair maus 
hábitos como a contrai-los bons. 
Se o embalar hoje, amanhã 
não adormecerá sem ser emba 
lado.

Quanto ao quarto, será bom 
que o recem-nascido tenha o 
seu próprio, amplo, limpo e 
bem ventilado; de preferência, 
sem tapêtes nem cortinas. ,>é 
isso não fôr possível, que fi
que no dos pais, num canto 
bem iluminado, mas nunca 
diante de janela ou porta.

A  imunização
£ indispensável que a crian

ça receba, o mais cedo possi 
vel, a-, vacinas de imunização 
(Ontra a varíola, tétanr, coque
luche, difteria, tuberculose e 
polio mieliíe (paralisia infantil). 
Procure 'informar-se |com o 
médico a época e a maneira 
de obter essa defesa preventi
va da mais alta importância 
para a vida de seu filhinho.

A  alimentação
O capitulo da alimentação 

infantil constitui o alicerce em 
que se baseia toda a Puericul
tura. Alimentar uma criança 
durante o primeiro ano devida 
é tarefa árdua e cheia de res
ponsabilidades. Siga os conse 
lhos de um pediatra.

A alimentação natural é 
quela em que o lactente 
recebe leite materno ou 
ama. £ o ideal, o melhor.

A alimentação mista é

a-
só
de

a-
quela em que. além do leite

materno, a criança recebe ou
tra espécie de leite, já que o 
desmame não deve ainda sor 
efetuado. Este tipo de aiimcn 
tação, bem orientado, é exce
lente. Pode ser feito sem re 
ceios

A alimentação artificial é 
quando a criança recebe outro 
leite que não o materno, des
de o nascimento Só pode ser 
adotado a conselho e sob cui
dado médico

Quanto à amamentação, pre
cisa-se primeiro «ensinar» o 
bebê a mamar. . . i-im sonha
ra. Ás vêzes custa mas nada 
de desânimo. Depois siga ho 
rários convenientes: de 3 em 3 
ou de 4 em 4 horas, segundo 
a recomendação médica. A 

j mãe deve descansar das 10 da 
noite às 6 da manhã seguinte. 
Não o alimente durante a noi
te, nem o acorde para mamar 
Espere meia ou uma hora a 
mais.

L E M B R E - S E

Ç > ® ® ® ® S

Pino do
Manga do Eixo

COM A GARANTIA DA

M E R C E D E S - B E N Z
P oro toa com inhflo , « x ijo  »empro peça* 
que  tenham  fu n d id a  o  e»tr» lo de  3 ponta*.
A  M erced  a*-Senz do  Bro»il *e re »pon »ab iliia  
k ile iro m e n te  p e la  q u a lid a d e  d e u a *  P « ía * l

Tôdo  peça com o m arco fu n d id a  e num erada 
em cód igo  |6 p o t*o u  p o r non o* la b o ra tó rio *
•  i  a p ro v a d o . Sem i*to , * peço fro co , 
não  serve. P o ro  *ua g o ro n tio , *ó com pre 
peças com a m arca M e rce d e *-» e n i I

Farofa to do 
cubo da  roda

31 tu rn  w -------------------------

Procure peças M l ! H C E D £ S * B E l V Z  legítimas. 
Concessionário Autorizado

Mercantil Delia Rocca, Broering S/A.
Rua M anoel T de Castro, 253 -  Caixa Postal. 27 -  End 
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Que o bêbe necessita 
de liberdade de movi
mentos. Não deve usar 
roupinhas apertadas nem 
ter as mãos enfaixadas.

Que quando o bebê 
chorar, verifique se as 
fraldas estão molhadas 
ou muito apertadas, ou 
se os peziuhos estão 
frios. Fale com o médico.

Que nunca se deve 
dar remédio ao bebê 
sem receita médica.

Que jamais o bebê po
de ser beijado, por quem 
quer que seja. Fvite que 
tussam ou espirrem per
to dêle.

Que o bebê precisa de 
berço fixo, em quarto 
limpo e ventilado.

Que o banho deve ser

CU!-diário, com todo o 
dado.

Que a alimentação é 
a base da saúde. De e 
ter horário e ser bt m 
dosada, podendo t r 
mista a partir do 5o • u 
6o mês

Que o bebê deve t--r 
levado ao médico nu t- 
salmente, mesmo que 
tenha aparência saudável.

Que a vacinação é >- 
brigatoria, para o bem 
de seu filho. Não siga 
conselhos de pessoas 
“ práticas” e sim as re
comendações de um mé
dico pediatra. Nos Cen
tros de Saúde e nos Pos
tos de Puericultura você 
encontrará especialistas 
à sua disposição.

CARPA RUSSA
(Nota! a carpa pade ser substituída por atum ou qualquer 

outro peixe grande)
1 peixe inteiro (perto de 2 quilos) 
suco de 2 limões 
4 colheres de sopa de manteiga 
6 batatas em fatias 
6 cebolas em rodelas 
1 colher de sopa de farinha de trigo 
1 xícara de coalhada 
sal e pimenta a gôsto

Aqueça o fôrno em ponto baixo. Frite cuidadosamente as 
batatas e cebolas na manteiga. Aqueça a coalhada e misture 
com a farinha de trigo. Salpique o peixe por dentro e por 
fora com sumo de limão e por fim o sal e a pimenta.

Coloque numa forma untada com manteiga. Rodeie o 
peixe com a mistura de batatas e cebolas, cobrindo tudo com 
a coalhada. Deixe no fôrno até dourar (aproximadamente 40 
minutos).

Um automovel 
FORD 59 de luxe 

4 portas
■  V  ■ ■ wa w  ■w -w Em estado a toda prova

Os interessados devem, 
procurar a Auto Peças Posto Coral.

Aproveitem preço de ocasião.

Vende-se
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Comemorando o seu 10° aniversá
rio de fundação e no ensejo de 
agradecer aos clientes e amigos 
que Ião bem a distinguiram até o 
presente, resolve conceder uma 
bonificação especial sôbre suas 
mercadorias, lais como ''Pneus, câ 
maras de ar, produtos Esso etc"
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'ÿoje a t arde Palmeiras e Cruzeiro
da seeunda^S?^*™®1110 ao caraPe°nato 
fî Fstàdid,\ ? •Sao’ ,3°gapâo h°je a tarde
s - Ä  Ä  ä s *
!uair cer™me der resPec“ va'»™ ‘ «  do al

Não há favoritismo para este jogo, 
pois as duas equipes desde a muito tem
po vem travando combates dos mais 
renhidos, e são hop considerados os 
maiores rivais de nossa segunda divisão.

Provavelmente os dois qua iros ali
nhem com os seguintes elementos:

Cruzeiro: Ozair, Zé"e Carlinhos; Te 
nebre, Déco e Juba; Raimundo, Nigemann, 
■ Rui, Dico e Grilo.

Palmeiras: Waldemar, Moacir e Va- 
nei; Jovito, Izidoro e Adilson; Pelé, 
Geli, Muniz, Eseron e Wiimar.

O Balneario F. C., equipe 
de futebel da cidade de Flo
rianópolis mostra-se interes
sado em jogar em Lajes con
tra o S. C. Cruzeiro em data 
ainda a ser designada.

Em principio os estrelados 
aceitaram o convite, uma vez 
que haja a retribuição coma 
visita do Cruzeiro á Floria
nópolis uma semana após.

Conseguimos apurar que a 
delegação do JBalneario se
rá composta de futebol e ci
clismo. Para tanto os estre 
lados contariam com o auxi
lio do Lajes Moto Clube,-que 
se colocou a disposição do 
Clube rio Sr. Névio Fernan 
des, para a efetivação de u- 
ma tarde esportiva, com jo 
gos de futebol e ciclismo.

Proxima rodada do Estadual
Amanhã terá sequencia o 

campeonato estadual de fu 
tebol, com a realização dos 
seguintes encontros: 

Comercial x Paula Ramos.

em Joaçabaj Independente x 
Carlos Renaux, em Curitiba- 
nos; Caxias x Atlético, em 
Joinville; Hercilio Luz x A- 
merica, em Tubarão.

RETIFICAÇÃO
Em nossa ultima edição ha

víamos divulgado que o De
partamento de Bolão lnter 

ivnacional havia vencido o A- 
gua Verde Boliche Clube de 
Joinville, quando na realida-

de aquele quadro que foi 
derrotado pelo Internacional 
é da cidade de Curitiba.

Aqui fica pois a nossa re 
tificação.

Os Rubros em 
Vacaria

Outro quadro que também 
excursionará amanhã, será o 
team do Internacional, que 
jogará na cidade de Vacaria, 
no Estado do Rio Grande do 
Sul, onde dará combate con 
tra o Brasil, um dos bons 
conjuntos daquela cidade 
riograndense.

O Internacional atuará com 
a sua força maxima, a mes 
ma que vem preliando ulti 
mamente.

U Palmeiras amanhã 
em TrombUuJ 

Central
O Palmeiras que antecipou 

especialmente o seu jogo 
com o ruzeiro para a tar 
de de hoje, jogará amanhã a 
tarde na localidade de Trom 
budo Central, quando dará 
combate contra o Cruzeiro 
local.

A delegação palmeirense 
deixará a nossa cidade ama
nhã cedo em ônibus especial

c /o

As máquinas de escrever Sietnag possuem:
v  regulador de toque 
v régua de marginadores 
v- ajuste de iita  em 4 posições 
*- proteção de tipos 
v  apôio de papel
^  inserção regulável e automatica do papel 
v  libertador de tipos 
^  mesa d papel 
v' estrutura blindada monobloco

<2o /7/?G Ç9 <y / r&

P o rq u e  dura  m a is !  
P o rq u e  custa m e n o s ’ 
P o r q u e  irab a lha  m e lh o r !

distribuidores exclusivos
»«Organização Hélio Lida.»

Rua
Cel. C o rd o va  108 - Caixa Postal 35 - Lajes, S. C

Nova equipe no futebol 
—  L ajean o  -—

Segundo conseguimos apurar junto a diversos 
mentores do nosso futebol, dirigentes do Lajes F. 
C., G. E. Vasco da Gama, e S. C. Pinheiros, estão 
dando os primeiros passos no sentido de um i fu
são entre estas 3 equipes, para a formação de 
um quadro que represente na realidade o bo n 
nome esportivo da cidade.

Diversas reuniões preliminares deverão s r e- 
fetivadas nestes proxitnos dias, quando este assun
to será discutido amplamente.

Pelos movimentos que estamos notando esta 
fusão será concretizada ainda este ano, pois para 
o inicio de 19(30, todos os preparativos seriai to
mados afim de patrocinar a vinda de grandes e- 
quipes de futebol a nossa cidade.

Igualmente esta novel equipe faria excursõ >s 
á grandes cidades de nosso Estado e mesmo ío a 
de Santa Catarina.

Caso essa ideia de fusão do Vasco da Gama, 
Lajes, e Pinheiros seja concretizada, é uma medi
da das mais elogiosas, porque enquanto perdui ar 
a existência de muitas equipes em nossa primeira 
divisão, o nosso futebol tende a permanecer ?,n 
pre em seu estado estacionário.

Com a criação dessa nova equipe e mais o 
internacional, ficariam apenas duas equipes em 
Lajes, o que daria motivo de haver grande rivali
dade entre as mesmas, e esta rivalidade em nos
so futedol é o que nos interessa, porquanto 
quanto mais rivalidade existir em nossos meios 
esportivos, mais produtivo será para a vida es
portiva da Princesa da Serra.

Vamos aguardar os acontecimentos, eem nos
sas próximas edições daremos melhores detalhes 
á respeito.

O Olinkraft deseja atuar com o Pinheiros
Segundo conseguimos apu 

rar o quadro do Olinkraft 
da localidade de Igarras pre
tende efetuar um jogo amis

toso contra o S. C. Pinheiros 
no proximo dia 24. Este jogo 
seria realizado em Igarras.

Classificação do Estadualt

Prosseguiu domingo ultimo o campeonato es
tadual de futebol, com a realização da 3a. roda
da. e cujos encontros ofereceram os seguintes re
sultados: Caxias 3 x Inepdendente 2; Paula Ramos 
3 x Hercilio Luz 1; Atlético 1 x América 1 e Car
los Renaux 5 x Comercial 1. Após estes resulta 
dos a classificação do citado campeonato, ficou 
sendo a seguinte:

lo. Caxias 
2o. Paula Ramos 
3o. Carlos Renaux e Atlético 
4o. Hercilio Luz e América 
5o. Independente 
(3o. Comercial

0 PP
1 pp
2 pp
4 pp
5 pp
6 PP.
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Hosanas! Hosanas! - Deputados Estaduais,
— de Santa Catarina! - "  ,

Posso dizer coisa e r 
rada, p »is ao leigo na 
matéria é difícil julgar, 
mas ainda agradeço de 
joelhos, o direito que 
ainda nos é dado de po
der reclamar!

Nessas frazes soltas 
que talvez nem cheguem 
aos pés de vo9sas al 
tezas sereníssimas, 
encastelavlos como vos 
achais por nossa culpa 
e inépcia, quero apenas 
que, nos vossos serões, 
nas vossas rodinhas, se 
lembrem de nós, o povo, 
ao menos para gozar, 
ao menos p ira rir dos 
palhaços que em dias de 
eleição, tem o sagrado  
direito e dever de vo 
tar, cumprindo assim  
um dever civico, ten
do assim  a suprema 
ventura de eleger a l
guém  para  defender 
os interesses da comu 
na de que íaz parte!

Uma comparação que 
não faço, por respeito á 
ação publica e patrióti
ca de Vossas Excelên
cias, é a seguinte:

Vejo no Estado, onde 
também nasci, um gran
de tronco, crivadinho de 
orquídeas (planta para
sita, por azar de com
paração), tão belas, 
tão perfumadas e eufei- 
xadas num abraço gos 
toso, alimentando-se da 
seiva ainda farta que 
nós arrancamos da ter
ra, ainda dadivosa. Nós, 
as eternas raizes, numa 
quimica tremenda, f a 
bricamos a  seiva, en
tregamos e esperamos 
de volta o que?

Finalizo a parte bota- 
nica das raizes e passo 
ao produto, isto è, as 
flores que ornamentam 
nossa augusta A s 
sem bléia :

Os senhores tenham a 
paciência, pois a nossa 
já está exgotada!

Temos que sacudir es
te torpor geral que está 
tomando nossas consci
ências; tolhidos os mem
bros, abatidas nossas a l
mas, recebemos no ros
to o riso de escárneo dos 
Augustos Intocáveis. Re 
puto de insulto, porquaa 
to nas horas era que os 
interesses do povo en
tram em pauta, cesso  
tudo o que a musa 
antiga canta e va lo  
res m ais oitos se ale  
vantam, entra a politi- 
calha rasteira dividindo 
e, sóbem á tona os tri
bunos com espumas a 
lhes frangearem os can
tos da boca, sacudindo 
assim os nababos da  
nossa A ssem bléia  L e 
gislativa que, em tem 
psstades dem agógicas  
que não impressionam 
mais, nem os engraxates 
de rua!

Q uando porem, em  
jogo está, apenas os in
teresses dessa corte Fa
raónica, a união de 
pontos de vista é au 
tomatica veloz, como 
ráio, infelizmente na fal
ta de um dispositivo mo
ral que, prendendo o de
putado ao eleitor, tives
se a força de evitar que 
ele traficasse com seus 
deveres públicos, em 
honra e proveito de seus 
interesses pessoais. Infe
liz de nós, o povo, que 
somos obrigados a assis
tir de braços ainda cru
zados a  esta ava lan  
che de descalabros  
das coisas publicas, nos 
restando apenas o con
forto m oral e dem o
crático e, na esperança 
de que alguma semente, 
não caía sobre o cimen
to armado do indiferen- 
tismo.

É pena que as terras 
férteis do nosso civismo, 
já se acham quasi co
bertas pelo cisco da en-

churrada que passa. Fe
licidade rnaior é a da
queles que, em todos os 
tempos, forjaram os ali
cerces em que se apóia 
o nome de Santa Cata 
rina tudo dando de si: 
lagrimas, suor e saQgue. 
Lutando em correrias re
volucionarias. lutando 
nas Assem bléias, lu 
tando nas C am aras  
M unicipais, para faze
rem valer os Direitos 
de sua terra e de sua 
gente, hoje graças a 
Deus, seus restos repou 
zam, por todos os re
cantos da terra de Ani
ta. Esse repouzo sagra- 
d j*  não pode ser per
turbado, porquanto en

tre eles e nós, um véu 
de terra, hurnida pelo 

| suor, quente pelo civis
mo e rica de substancias 
que servem de coroa de 
louros, a lhes aureola
rem a fronte, nos sepa
ra. Precisamos lutar, pre
cisamos pegar nos ara
dos para que venha á 
tona, esses fertilisantes 
dos quais tanto já senti
mos necessidade para a 
recuperação do solo, on
de labutamos dia a dia.

Somente devemos ter 
o cuidado de usá-los, 
porque se descobrimos a 
ultima camada, veremos 
com ioda certeza as cin
zas se tornarem rubras,

de vergonha, tam bém  
por nósl
Danilo Thiago de Castro

Rua Ercilio Luz 221 —
Lages

Em tempo: Na minha 
opinião, Silveira Martins, 
sacava contra o futuro, 
com a belíssima defici- *  
ção que retrata bem a 
epoca de hoje (com hon 
rosas excessões)

Os politicos são como 
o arroio: “ Nascem puros 
e cristalinos, brotando da 
rocha viva: á medida 
que engrossam, vão to 
mando a côr e o sabor 
por onde passam, até 
entrar no oceano, que os 
salga e lhes tira o nome!

A Justiça em defesa do po/a
Segundo estamos informa 

dos ontem o MM. Juiz de 
Direito da 2a Vara Dr. José 
Oedro de Almeida tomou di
versas providencias que se 
fuziam necessárias como se 
jam uma devassa no celebre 
Parque de Diversões instala
do nas imediações do Mer
cado, pois o mesmo de par
que só tem o nome, o que 
êles faziam lá era jogatina 
de todas as especies proibi
das por lei.

Outros locais também fo
ram visitados e proibidos 
certos métodos que estão 
sendo aplicados nos meno6 
avizados ou otários na ex 
pressão exata que devem ser 
taxados, pois muitas vêzes 
fazem um esforço fisico qua
si sobrenatural para conse
guir uns cobrezinhos para 
daí a pouco entregarem para 
essa gáfia que seu único cui
dado é explorar éste pobre 
povo.

Com as medidas drasticas 
que a justiça está tomando 
por intermédio do correto e 
brioso Dr José Pedro de A l
meida juiz da 2* Vara, acre
ditamos que essa mamada vai 
se acabar, pois que desta 
vez a barrosa que tanto leite

O IMim pstala »»lã (doieingo) is 7 e 9,IS horas
a espetacular produção da M.G.M.

Meu
Protagonizado por um elenco de consagrados artistas: Paul 

Newm ann, W en d e ll Corey. W a lte r Pidgeon,
Edmond O  Brien e Anne Erancis

Um filme que jamais será esquecido por todos!

dava entrará em greve.
, Achamos mesmo que mui
ta gente boa que a tempo 
dormia sonhando com caste
los a custa de um povo ex- 
poliado e sacrificado pela 
falta de compostura e moral 
e que por lei devia a ter 
sofra algum transtorno agora 
em virtude dêsse freio que 
êles necessitavam, pois co 
mo dizíamos êsses banqueiros 
tinham um olhar magnético 
que faziam os responsáveis 
nada verem, mas o azar dè 
les é que, o Dr. José Pedro 
descobriu no Codigo Penal o 
medicamento exato, para pôr 
fim em seu magnetismo, po
rém dessa vez atingiu os 
funcionários dos famigera
dos banqueiros verdadeiros 
instrumentos e joguetes nas 
mãos dêsses vivaldinos, pois 
éles ficam atráz do muro e 
mandam sua tropa de choque 
e ficam aguardando o estou 
ro, mas numa posição bem 
protegida e bem guarnecidos 
por aqueles que, deixaram 
seduzir se pelos métodos que 
êsses usam, para fazer de 
seu semelhante um elemento 
inútil e com uma moral digna 
de pena e com uma cons
ciência tão pesada a ponto 
de não poder levantar a ca
beça e olhar para cima.

Segundo informações q je  
nos prestaram dizem que 
uma das equipes do Jogo lo 
Bicho que aqui está alojada 
com sua filial e que os san
tos que os protegem é forte 
vão em breve alastrar nova
mente sua atividade pelas 
ruas da cidade extorquindo 
dos otários suas jabatas, mas 
de uma coisa êles poderão 
estar certos que estaremos a 
todo o momento pronto para 
sairmos em defesa dêsse po
vo que já está cansado e 
espesinhado por êstes e le 
mentos sem escrúpulo e sem 
zêlo e respeito ao seu se- . 
melhante, com uma única f i 
nalidade é trazer com sua 
ganância a intranquilidade 
nos lares lageanos.

Mas confiamos acima de 
tudo na justiça e nesse po
vo que deve repudiar todas 
as investidas que estas for
migas saúvas enxertadas com 
gafanhotos fazendo com que 
elas baixem noutra freguezia 
ou colaborar, dando meies 
para que a justiça lhe apli
que o remedio que êles tan
to necessitam, para o bom 
nome dêsse povo que tem or
gulho de pertencer a uma 
terra que em tão boa hora 
foi denominada Princeza da 
Serra.

V I S I T A S
Estiveram em visita á nossa redação na ulti

ma quinta feira, os Vereadores Benjamim Barreto 
e Gil Ivo Losso, acompanhado do Sr. Rolando Pé- 
rico, todos êles residentes na cidade de Lauro 
Muller, neste Estado, os quais vieram a nossa ci 
dade em viagem de propaganda de um movimen
to em prol do carvão daquela região.

Gratos pela visita.
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