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Brasil vai exportar carros para os
Estados Unidos

Segundo informou on
tem a “Wolkswagen do 
Brasil”, pela primeira vez 
na história, veículos mo
torizados, fabricados no 
Brasil, serão importados 
pelos Estados Unidos. 
Uma fabrica da referida 
companhia industrial, si
ta nas proximidades de 
São Paulo, está produ
zindo o primeiro embar
que de 300 caminhões, 
a serem importados nos 
próximos meses. Os ca-

minhões serão vendidos 
aos mesmos preços e sua 
única diferença será nas 
cores, dos demais Volks
wagen, fabricados e ex
portados para este país 
para a Alemanha.

Em declarações feitas 
em Nova York, em en
trevista coletiva conce
dida à imprensa, o sr. 
F.W. Schultz Wenk, ge
rente-geral da “Volks
wagen do Brasil” afir-

mou que “esta é a pri
meira vez que o Brasil 
exporta produtos auto
motores para o mercado 
norte-americano. Nesta é- 
poca, pai ticularmente, tal 
relação economica de-1 
verá ser altamente efe
tiva para estabelecer la-i 
ços mais iüíiaios entre o t 
Brasil e os Estados U- 
nidos, os dois paises mais 
populosos do hemisfério 
ocidental”.

Lott participará de um grande comicio 
em Poços de Caldas

Hoje a noite na cida-| interior mineiro, o Ma- 
de de Poços de Caldas, |rechal Teixeira Lott es-

C O N V I T E
Convidamos todos os simpatizantes da candi

datura “Fernando Ferrari” á vice presidência da 
Republica, independente de cor política partidaria, 
para uma reunião a se realizar no dia 26 do cor
rente, sábado, às 16 horas, ou sejam 4 horas da 
tarde, na séde da Associação Comercial, quando 
será constituído o Comité Fernando Ferrari, que 
se encarregará de dirigir a campanha dêste ilus
tre homem público, no Município de Lages.

A Comissão

tará participando de u- 
ma grande concentração 
nacionalista, juntamente 
com o Sr. João Goulart 
e o Sr. Tancredo Neves, 
candidato da facção PSD 
PTB ao governo de Mi
nas Gerais.

A esta concentração 
estarão reunidos lideres 
políticos de diversas ci
dades do sul de Minas 
Gerais, partidários das 
candidaturas Teixeira 
Lott-João Goulart.

Acreditam os circulos 
políticos nacionais, que 
o Sr. João Goulart, que 
não está verdadeiramen
te empenhado em sua re
eleição, possa a qualquer 
momento entrar numa 
composição no sentido de

ser indicado o nome do 
Sr. Mario Pinotti, para can
didato a vice presidente 
da Republica, numa uni
ficação de forças popula- 
les.

Acham os observado 
res politicos, que tanto

no norte como no nor
deste do país, o Ministro 
Mario Pinotti terá a pre
ferencia do eleitorado, 
pois o seu nome não 
tem sofrido desgaste nem 
divergências de opiniões.

O CINE MARAJOARA, apresenta amanhã (domingo) em du
as maravilhosas sessões ás 7 e 9 horas

A monumental produção da P E L M E X  em 
Mexiscope —  Eastmancolor

Diana Caçadora
Com Ana Luiza Peluffo. Armando Calvo e Roberto Canedo

H oje  C o n v e n ç ã o  
N a c io n a l do  P D C

Candidatura Ferrari será homologada
Com a presença de 

altos lideres nacionais do 
Partido Democrata Cris
tão, será realizado hoje 
na cidade de Porto Ale
gre, a Convenção nacio 
nal dêsse partido.

Nessa oportunidade 
será homologada a can
didatura do Deputado 
Fernando Ferrari á vice

Presidência da Republica.
O ex Lder do PTB de

verá nessa ocasião, pro
nunciar um importante 
discurso, quando abor
dará o seu programa de 
candidato a vice presi
dente, empunhandoo le
ma de “nacionalismo e 
austeridade”.

O Sr. Celso Ramos, candidato pessedista ac 
governo do Estado, deverá visitar hoje o vizinho 
município de São Joaquim, ocasião em que en 
trará em contacto com vários próceres politicos 
daquela cidade, relacionados com o proximo plei
to ue 3 de Outubro.

Dr. Luiz Carlos Silva
Por recente ato do Exmo. Sr. Governador do 

Estado, acaba de ser nomeado Escrivão do Civel 
e Comercio desta Comarca, o Dr. Luiz Carlos Sil
va, elemento de graode destaque em nossos meios 
sociais e comerciais.

Sua nomeação prendeu-se ao fato de ter sido 
aposentado o Sr. Waldeck Aurélio Sampaio, ocu
pante daquele cargo, por ter cumprido os trinta 
anos de serviços públicos conforme determina a 
lei.

Destas colunas felicitamos o novo escrivão, 
que já se encontra em pleno exercício p?la sui 
alta investidura como serveutuario de justiça.

A tendencia do PRP é para Lott
O Partido de Repre

sentação Popular reali
zou há dias em São Pau
lo, uma importante reu
nião, que contou com o 
comparecimento de di
versos lideres regionais.

Após uma rápida to
mada de contactos che-

gou-se a uma conclusão 
que o nome do Marechal 
Lott é o que se adapta 
ao PRP.

Apenas a secção do 
Estado de São Paulo é 
que está insistindo com 
a candidatura do Sr. A- 
demar de Barros.

Noticiário Policial
escreveu M . R.

Viram o sói nascer quadrado:
Por desordem:

João Demarque, João Alves dos Santos, João Maria 
Machado e Vítor Pessoa.
Vadiagem:

Florisvaldo Nélio dos Santos, Rogério Walter, Maria 
Rodrigues dos Santos e Ramilia Alves Albuquerque 
Espancamento:

Por ter espancado sua esposa, foi recolhido ao xadrez 
o indivíduo João Maria Marçal.
Distúrbios:

A bem do sossego público foram recolhidos ao xadrez 
pelo Patrulha Volante os seguintes elementos: Bonisio For 
tunato, Sebastião Gonçalves, Daniel Pereira e Paulino Al 
ves de Moura.
Desaparecidos:

Da residência de seus pais, em Caxias do Sul, fugiram 
as menores Neusa Viecelli, com 16 anos de idade, c Te 
rezinha Malon, com 19 anos de idade, que se dirigiram a 
esta cidade. Até o presente momento não foi possível lo
calizar as referidas menores. Apelamos a quem localiza - 
las, comunicar-se imediata.nente com a D.R.P. para as de
vidas providências.
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Notas em Arqu,vo
Do M»s«< »istitico Particular -THIAGO DE CASTRO”. 

Escreve. D. T. CASTRO

L a g e s  e os C o m o  v o i s
. . .  , «_• .J4. ________ T ^ ~ ~ ; J

Antes de 1917, não existiam , nos na sua festa tradicional 
ainda as duas grandes soci
edades carnavalescas, CRA
VO PRETO E VAE OU RA-
CHA que apresentariam mais 
tarde, os maiores carnavais 
de nossa terra, principalmen
te o de rua.

Em 1916, somente o clube 
Io de Jullio, proporcionava 
aos associados, grandes fes
tejos, durante o reinado de 
Momo. (O 14 de Junho foi fun
dado mais tarde, em 1920). 
Seu quadro social, divertia- 
se nos tres dias e a impren
sa da época, não comentava 
como o Society de hoje, u- 
zando um linguajar de giria 
somente entendido pelos 
“BEM”, mas, noticiava com 
outro sabor, os acontecimen
tos, detalhando as fantazias, 
tão ao gosto da época.

No “O LAGEANO”, m 2, 
datado de 12 de março de 
1916, vamos ver o que foi o 
carnaval daquele ano:

deira Brasileira
a unica festa, talves, que é ! drade, Club Iode Julho. Caro 
verdadeiramente mundial e I lina Silveira, “Lyra Serrana 
mais verdadeiramente popu iariquinha Leite, Bandeira, das
lar. das Nações principaes. JuditlUmei- . raI)jtal o

Carvalho, Portuguesa. Rachel .cesso, um< > * ’ -•

Delminda An-,toga romana^na altitude tri-
lo. Caro-, bunicia dos GRACCnUb, pas 
S e r r a n a sou em revista esfusiantt, to- 
Bandeira i dos os acontecimentos do 
. Ju d i th 1 meio circulante. Foi um su

Carnaval
Foram magníficos os feste

jos organisados pelo Clube 
Io de Julho para a corame- 
moração do deus pagão- Mo
mo destronou Júpiter e a sua 
côrte o revive todos os an-

É justo; precisamos viver, 
e a Folia é a explosão dessa 
necessidade. O Folião esque
ce o passado e o presente, 
despe as ficções e as con
veniências e desarrolha, co
mo a champagne, uma ale
gria espumante e . ephemera. 
Viver . . a grande e insaciá
vel sêde da vida! Como é 
bom viver, ainda que no dia 
seguinte as cinzas e as tre
vas recubram com o seu 
manto de obscuridade esse 
intenso respiro da Folia, lou
ca e folgazl! 0 Cmb deu aos 
esse sabor capitoso nos seus 
tres dias de consagração ao 
Carnaval. Domingo à noite 
estrondeou nos seus salões 
a cohorte dos foliões; rompeu 
o “masquée”, todo alegria, e 
só terminou ao romper do 
dia. Colombinas, chicards, al
deãs, princezas, dominós e 
clowns e o diabo a quatro, 
sorriso á flor dos lábios.faces 
accesas, teciam turbilhão 
n’aquelle barathro.

Foram tantas as fantazias, 
que difficilmente podemos 
rememorar estas:

Cotinha Andrade — Ban-

Nleves, Bélgica. Dulce Carva
lho, Bandeira Alleinã. Mariqui
nha Castello, Jokey, Santinha 
vndrade, Vina Vieira e Bico 

tu Siqueira, Ciganas. Ladinha 
Santos e Noemis Castro, En 
redadeiras. Raclicl Xavier e 
Julieta Ribeiro Jardineiras 
Flavia Baptism, Margarida. 
Zulmira de Oliveira, Pierrot. 
Zezé e Mina Schmidt, Gra- 
cinda Machado, Auta Castro, 
Georgina Vieira, Olga Bur
ner e lzMina Furtad >, Doai 
■ns. Brli.i. m  i'/idrig 3s. L\t- 
cema Castro e Iracema Cou 
to, Camponesas. Maria Macha
do, Sultana. Arcedilha Godi- 
nho. Dados. Izaura Baptista, 
O Dia e a Noite. Nathalia 
Castro e Bernadina Paim, 
Guardadoras de Patos. Arlinda 
e Ida Burger, Aldeãs. Ismenia 
Vieira, Polaka. Dentro os fo 
liões a nota chic da noi 
te foram as senhoritas Juve 
nal Godinho e Thiago V. 
Castro Estavam a primor e 
enganaram facilmente as da
mas e cavalheiros. 0 Herme- 
lino, o glorioso carnavalesco 
vencedor de mil batalhas fo 
liãs, sobre um estrado, de

dt, Gnomos Leonidas Salome 
da Costa, C/o-vn. fle.nanl §» 
lomão da Costa, Jo^ue,, °a1 

Terça feira o club remato-, 
os seus brilhantes festejo« 
com uma passeata a carro 
um tanto prejudicada peu 
chuva 0 préstito percorrej 
as principais ruas, formando 
uma ala vistosa e recoíhen 
do-se em seguida ao eJut,Cj0 
do club, onde, entremeal, 
pelas dansas, os discursa 
patrióticos do sr. Pedro jj0. 
ritz, os bestialogicos artisti-

Distribuidor nesta praça

ELETROLANDIA
Rua Coronel Cordova S/N Fone 331 LAES, Sta Catarina

rei da gargalhada, o rei do 
carnaval Segunda feira, ou
tra noite cheia.

O baile das crianças 0 aplomb 
dos bebés, a elegância e o 
gosto das fantazias f-oram de 
um effeito unico.

Destacaram se* Odette Ccir 
valho, Maria Othilia Andrade, _
Eudocia Schmidt, Wanda cos do sr Ribas, a irritaçã> 
Cruz Elohá Castro, Iracema maravilhosa do sr Gumer- 
Vieira, Marina Grant, Orival cindo Andrade, a batalna de 
Baptista, Miltom Carvalho, lança períLme, intensa e ge- 
jitvr e hvundel Godinho, O-1 neralisada teve a duração 
dilon e Onthario Santos (o , de toda a noite e o fogode 
caco), Iwan Godinho, Cezarj lirante das grandes batalhai 
Costa, Sérgio Castro, Lau- : europeias Não havia venci- 
rentíno Costa, Rubem V. Bor-! dos nem vencedores; a bata 
ges, Flavio Carsnten, Petro- lha prolongava-se indefinida 
nio Burger, Nicanor Riboiro, ! mente, com todas as alter- 
Alvaro Neves, Edmundo Cam-: nativas de avanços e recúos, 
pos, Orival Castro, Indalecio não tendo sido felismente 
Formolo, Tulio Fiúza, Juracy i constatada nenhuma morte.
Ribeiro, Mauro e Romolo Ri
beiro, Pierrots. Alda Neves, 
Roseira Milit Godinho, Be 
zouro. Herondma Ribeiro e 
Joaquim Fiúza, Dominós, Ly- 
gia Silva, Negra-Mina. Olga 
Santos. O LAGEANO. Juli 
eta Vieira e Dulce Grant, 
Anões. Ziza Nerbas, Mal me- 
quer. Zilda Carsten, Pastora 
Rosa Neves, Italiana. Marieta 
e Mina Brascher, Diva Cruz 
e Julia Campos, Ciganas. Eu- 
thalia Andrade. Sara e Cora 
Cruz, Guaranys.

Amelia Borges e Rita Costa 
Avila, Dançarinas, Candida 
Costa Avila, Jeny Neves, 
Chinoca Castro e Iracy Ri 
beiro, Bebés. Celina Arruda, 
Baralho. Umbelina Schmidt, 
Aldeã. Ida Schmidt, Borboleta. 
Ecilda Borges, Dados. Maria

— Os nosses parabéns an 
sr. Virgílio Godinho, presi 
dente, e á digna directoriad) 
Club lo de Julho. Por absolu 
ta falta de espaço deixamos 
de publicar a lista de fanta
zias dos moços, que foram 
muitíssimas ebellsiimae e 
em nada cederam as das se 
nhoritas.

A transcrição desta noticia, 
ja é por si. um assunto bera 
bonito e interessante; muita) 
destas creanças, que fanta
siadas dansaram no baile in
fantil hoje já são vovós. Do? 
meninos destacamos a fanta
sia de Kaiser, do alemão, f 
lho da dona do seu Ribts.
Mantem ainda ele, aquela 

Julia Borges, Barbearia Gtta- sua cabeleira, quando guri.
rany. Heitor Silveira, Napole- 
ão. Fernando Silveira, Cam 
pones. Menote Borges, O Ba
nho. Antonio Martins Walmor 
Ribas (o alemão da farmacia 
Popular) Kaiser. Julio da Cos
ta Avila, e Nabor Ribeiro, 
Toureador. Cicero Vieira e 
Arnoldo Karsten, Marinheiros. 

I Rubem, Plinio e Cyro Schmi-

apezar de D. Mina fazer gor
ros de pâno, os cabelos eri
çavam todo, saindo por cima 

A fantazíade O banho, que 
seu Fileto Borges, mandou 
fazer para o seu Pimpolh» | 
Menote deverá ser muito de
talhada em explicações, puf-1 
que os leitores possam cora- 
p;ende-la.

Ampliação do quadro de Generais 
do Exército

Está programado para gada Aurélio Ferreira, 
o aia jõ do corrente o 
ato de diversas promo
ções no quadro do gene- 
ralato do Exército. Noti- 
cias da Capitai da Re
publica informam que pa
ra general do Exército 
deverá ser promovido o 
general de Divisão Amé 
rico Fraga e para de Di
visão o general de Bri-

Para cinco vagas ^ 
generais de Briga fia ^ 
verão ser indicados ^ 
coronéis Pauio Duat‘|'- 
Carlos Guedes e M®“ 
Sardemberg, entre f! 
tros.

A lista deverá ser 
caminhada ao presidí**1. 
da República dentro 
próximos dias.

Visite a cidade de Lajes por ocasião *> 
seu 1. centenário
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Não
Se você, leilor amigo, pertence à industria, ao comércio 
e a outros ramos de atividades que necessite consertar 

qualquer tipo de viatura G U A R D E  B E M  N A
MEMÓRIA êsse nomes

AUTO PEÇAS POSTO
CORAL LTDA.

o f ic i  leoàoica
retifica de motores 

Auto Peças Posto Coral Ltda

serviço 
as gar

r m
“SERViR BEM PARA SERVIR SEMPRE”, por QUEM SABE SERVIR, eis o lema da AUTO 

PEÇAS POSTO CORAL LTDA. sita à Avenida Presidente Vargas (esquina 

3 de outubro), em Lajes —  Santa Catarina —  Fone 265

Completa loja de peças de todos os tipos
como sejam: Pistões, Aneis, Bronzinas, Rolamentos, etc.

das mais afamadas procedências.

Oferta especial de nossa firma aos nossos distintos freguezes:
Velas para caminhões e automóveis

Bosch: — alemã legitima a 130,00 
Pal: — procedência europeia a 106,00 

Absolutamente novas e com garantia
SEÉE
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A missão do jornalista é tal- 
vês a mais espinhosa. O jor
nalismo, uma vocação, que 
nasce no individuo ainda nos 
bancos escolares. É por as
sim dizer um sacerdócio.

Antes de tudo o jornalista 
deve ter o espirito calmo e 
porte sereno, para poder re
ceber todas as criticas, 
umas honestas e outras de
sonestas. Disse alguém que 
a critica honesta é tão nes- 
cessária quanto o sal na co 
mida, mas a critica desones 
ta tem a mesma influencia 
que a água sôbre o fogo.

Ela destrói o espirito pa
cifico e fomenta no jornalis
ta uma irritação prejudicai.

Outro caráter do jornalis-

ta do especial de sentir o gos e troianos.
que os outros sentem, por
que sem sofrer a dôr 
não pode descrevê-la. Deve 
conhecer, senão todos pelo 
menos a m a i o r i a  dos 
níveis de vida; as aflições e 
os prazeres; possuir um co
ração próprio, para nunca, 
ct»m sua pena, incorrer em 
falta grave, ofender, nem de
sanimar, sempre elogiar e 
incutir no pensamento pú
blico um relativo de cora
gem.

O jornalista está a todo o 
o momento, exposto ao pe
rigo. Ora conquista um ami
go, ora um inimigo. Por 
quanto imparcial que seja 
nunca pode agradar a gre-

A verdade muitas vezes 
produz ódio, e o jornalista 
deve dizer sempre a reali
dade, embora contra seu6 
próprios interesses, ou, não 
raro, ofendendo seus amigos 
mais intimos e defendendo 
um desconhecido, ou, um 
próprio inimigo: mas deve 
ter em mente a grande sig
nificação do dever, porque 
quando abraçou a profissão 
jurou perante sua própria 
honra, de nunca, por qual- 
q ier motivo, desvirtuar-se, 
antes abandonar a pena.

Em tal impasse o jornalis
ta que é o intérprete da 
opinião pública, deve

mentos humanos.
E desta ingrata missão 0 

jornalista s-» vê hmilhaj, 
ao saber d >s desejos a. 
lheios e, em horas de deŝ  
canço prefere a solid .o ^  
que se expor a mingua dos 
falatórios levianos.

LICITO

tentar, senão, aparentemen
te, os dois.

Depois de toda esta luta 
ainda é alvo dos mais de
sencontrados desaforos por 
parte dos vitimas da igno
rância. O leitor sabe que to
do o individuo ignorante tem 
maiores pretensões, quer sa
ber mais que o sábio. -  m

a Convenção NacionalConstata-se isso durante D O D  ^ j  ,
a vida escolar que, inúme- GO i Ij  â  y  06 0 br:| 
ras vezes, o aluno quer en- q  Partido Socialista 
M I S * “  i Brasileiro resolveu adia,
andam espalhadas pela ter 
ra.

Para ser um bom jorna
lista tudo é difícil. Deve talada domingo ulUrao 
ainda possuir pelo menos

para 9 de abril vindouro 
a convencão nacional 
qae deveria ter sino ins-

procurar um meio de con- noção de todos os conheci-j

Freios à  Ar
Juizo de Direito da Co
marca de Bom Retiro

Eixo Trazeiro de Duas Velocidades
. ~ *r J

DIA E NOITE. 
POR 

TODO 
O BRASIL

Reolmentp. por m o p o tê n c ia , «o lldez, re nd im en to  e e fic iê n c ia , o  novo 

cam inhão N-184 . lo b r lc a d o  no 8ras ll pe lo In te rn a tio n a l H arve ster não 

tem r lv o l . . .  £ ê o h e rd e iro  n a tu ra l da p re fe rênc ia  g ra n je a d a  pelo» 

a fo m a d o i cam lnhôe* In te rn a tio n a l nos estrodas d o  pais Em tra b o lh o  

p e s a d o ... nas ro tas  d o  progresso, V pode c o n to r sempre com  o N-184 I

■»-.i
: í-rr,

40034

•  Motor o gaso lina de 137 H. P. 
Características do o&Xfi International N-184 •  OistOnclo ontre-oixoir 167 poi

•  Poio brvto carrogatio : IQ \.
if -è

< • 1 -  -  ...
CONCESSIONÁRIO EM LAJES

D’AGOSTlNI, FERRARI & CIA. LTDA.
Avenida 3 de Outubro - Margem da Estiada Federal 

LAJ£S STA. CATARINA

E D I T A L
O doutor Viison Vida! 
Antunes, Juiz de Direi
to da Comarca de Bom 
Retiro, Estado de San
ta Catarina, na forma 
da lei, etc.
Faço saber aos que o 

presente edital virem ou 
dele conhecimento tive
rem, que por parte de 
Lauro Rufino Rabelo, 
por seu procurador bas
tante, em março de 19õ9, 
foi requerida nêste Jui
zo uma Ação de Usuca
pião sobre uma gleba de
terras m edindo............
350.000ms2., sita no dis
trito de Catuira, desta 
Comarca, confrontando 
com Aurélio Rodolfo. 
Guilherme Hasck, Ari 
Blau e Abdon Minervi- 
no da Cuulia.

Feita a Justificação 
prévia, julgada por sen- 

i tença de 9/10/1959; nela 
mandei que se citasse 
pessoalmente, por man
dado, o Dr. Promotor da 
Comarca e os confinan
tes do imóvel usucapien 

jdo, e por êste edital, 
jem que se transcreveu 
jresumidamente a inicial, 
jCom o prazo de triula 
^dias, os interessados in
certos, todos para con
testarem o pedido, que
rendo, no prazo de dez
dias contados da citação,
publicado êste uma vez 
no «Diário da Justi;a* 
do Estado e três vezes 
no Jornal «Correio Ia 
jeano» da Cidade de La
jes, e afixado no lugar 

,de costume, na 
deste Juizo.

Cidade de Bom Retiro 
2 de m arço  de 1960 

Eu, Walmyr Costa- 
Escrevente Juramenta* 

do, o d atilo gra fe i e sU'
bscrevi.

Viison Vidal Antunes 

í Juiz dc Direito
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Ronda ocial SOCIALINO COMENTA
Conforme edital que 

publicamos em nossa ul
tima edição, o Centro O- 
perario deverá proces
sar no proximo dia 24 
de Abril, a sua eleição 
para a escolha da nova 
diretoria que regerá os 
seus destinos nos próxi
mos periodos administra
tivos.

X X X
Embora estejamos ain

da a quasi um mês des
sas eleições, tem-se co
mo ‘certa a reeleição do 
seu, atual presidente, Sr. 
João José Martins, alem 
de outros membros que 
vem dirigindo aquela 
entidade classista.

X X X
O Centro Operário de 

Lajes é uma entidade 
que tem por objetivo 
amparar o operariado de 
nossa terra, o que vem 
fazendo á mais de trez 
decenios.

X X X
O Centro Operário de 

Lajes, mantem-se das 
mensalidades de seus as
sociados, que por sinal 
é bem módica, alem de 
algumas verbas que lhe

é destinada de quando 
em vez pelos poderes 
públicos.

X X X
Esta sociedade opera- 

iia tem sabido amparar 
os seus associados, pois 
dispõem de uma otima 
assistência medica, ura 
otimo gabinete dentário, 
alem de uma completa 
barbearia e assistência 
jurídica, que é servida 
pelo Dr. Salvador Pucci 
Sobrinho.

X X X
O Centro Operário de 

Lajes, comemora anual- 
mente sua data magna, 
que é o dia Io de Maio, 
com um concorrido chur
rasco, em que partici
pam todos os seus asso
ciados e exmas. familias.

X X X

Estas são pois algu
mas das finalidades que 
o Centro Cperario de 
Lajes, outorga aos seus 
associados, colocando se 
desta maneira entre as 
sociedades que mais tem 
cultivado os seus objeti
vos que é de amparar a 
classe operaria de nossa 
terra.

X X X
Amanhã serão reali

zadas as eleições no 
Ulube Recreativo Juvenil, 
para renovação dos se 
us quadros administrati 
vos. Diversos candidatos 
estão em pauta, mas é 
provável que um nome 
da chamada “velha guar
da*’ daquele clube, ve
nha ser eleito presiden 
te daquele '  simpático 
clube da Kua Manoel 
Thiago de Castro.

X X X
Cercada do carinho de 

sua numerosa descen 
d meia. comolètou 8! a 
nos de idade no dia de 
ontem, a veneranda se
nhora d. Maria Cristina 
Antunes Lima, residente 
nesta cidade.

Casada e viuva pela 
terceira vez, tendo con
traído as primeiras núp
cias ainda muito jovem, 
d. Marica, como é cha
mada por seus familia
res, foi avó aos 29 anos 
de idade. A sua descen
dência, até a data pre
sente, corapõe-se de 277 
pessoas entre filhos, netos, 
bisnetos e tataranetos

Aos muitos cumpri
mentos que por certo re-

r s /n c /e

As máquinas de escrever Sicrrag possuem: 
v' regulador de toque 
v régua de margmadores 
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/?/?GÇi9 C//t*=s

Porque
Porque
Porque

dura ma: 
custa me 
trabalha

s'
nos1 
melhor !

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS 
"«Organização Hélio Lida.»

Hua Cel. Córdova 108 Caixa Pos) c a TA'^11sjA

LAGES ' —

cebeu em data de ontem, 
enviamos os nossos com 
votos de muitissimas fe
licidades.

X X X
Tem tido boa concor 

rencia o novo restauran
te-boite do Clube 14 de 
Junho, pois lá acorrem 
diariamente ‘inúmeras 
pessoas, que tem-se de
liciado com gostosos al
moços e aperitivos, cujo 
mestre cuca é o popular 
Baiano.

Brevemente iremos fa
zer uma visita a esse no
vel restaurante que é um 
legitimo orgulho da ci
dade, afim de fazermos 
uma experiencia com o 
nosso paladar.

X X X
U centenário da cida

de está proximo, e pelo 
que estamos notando a 
comissão que integra a- 
queles festejos anda meia 
fria. . . É necessário ha
ver mais movimento, 
pois restam somente 64 
dias para a dita festança.

X X X
As festeiras de São 

João do Clube 14 de Ju
nho, deverão realizar no 
proxirno dia 26, um gran
dioso schow naquele 
clube, sendo que nesta 
oportunidade será efeti
vado também um inte
ressante desfile de mo
das .

Um Dia de Saudades
Tu que vieste neste mundo 
Trazer-me felicidades 
Estás hoje tão distante 
E de ti tenho saudades.

Quero apertar-te em meus braços 
Ó minha filha querida 
Pois tua mãe e você 
São orgulho em minha vida

És razão de minha vida 
A ti pertence meu carinho 
Se este peito tem guarida

É para ti meu anjinho 
Guardarei tua existência 
Ensinando o bom caminho.

Ctiba. - 8-3-1960 
José Alencar Subtil

Sindicato da Industria de 
Serrarias, Carpintarias e 

Tanoarias de Lajes
E D I T A L

Na conformidade dos Estatutos dêste Sindicato e de a- 
côrdo com a legislação em vigor, convoco a ASSEMBLÉI A 
GERAL ORDINÁRIA dêste Sindicato à realizar-se no dia 27 
de março de i960, as 15 horas a rua Presidente Nereu Ra
mos, 103 - -  2o andar-sala 202, para tratar du seguinte or
dem do dia: _ , . ,

lo) — Leitura, discussão e aprovação do Relatório do 
exercício de 1959 e das respectivas peças do Balanço Geral.

2o) — Conhecimento para aprovação pela Assembléia 
Geral do Parecer do Conselho Fiscal.

3o) — Leitura e discussão da Proposta Orçamentária 
para o exercício de 1961.

4o) — Exposição pelo Delegado Regional do I N h 
concernente a renovação obrigatória do registro de sei- 
rarias já existentes e com referência a novos registros.

5o) — Assuntos diversos de interesse da classe.
A primeira reunião realizar-se-á em primeira convo

cação na hora acima determinada, em segunda, uma hoia 
depois.

Lajes, 19 de março de I960
ARY WALTR1CK DA SILVA 

Presidente
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0 S ! D Â D E S Atual quantia d a  moeda 
circulant© no Srasil

O “PORAQUE” o cha
mado peixe-elétrico, 
do Brasil e das Guianas, 
pertence, na verdade, à 
íamilia das carpas, e re
presenta um pequeno ge
rador vivo de eletricida
de, a qual se origina em 
um determinado órgão in 
terno e se reflete no cor
po. A extremidade pos
terior do órgão faz o pa
pel de polo positivo, e a 
diauteira representa o 
negativo. A corrente a- 
travessa no sentido da 
causa para a cabeça. O 
choque mais forte se ve
rifica no momento em 
que ambos-cabeça ecau 
da entram em contato
com outro animal ou pei
xe podendo causar a- 
tordoamento a peixe de 
qualquer tamanho. Há 
também cêrca de lõ ou
tras espécies de peixes 
capazes de produzir 
choque elétrico, mas ne 
nhum deles com a mes
ma intensidade do pei
xe-elétrico. Todos os ho
mens e animais produ
zem uma certa quantida
de de eletricidade, e a 
própria teoria em que se 
apoia o cardiograma com 
que os médicos medem 
as batidas do coração 
tem por base os leves

impulsos elétricos pro
duzidos no ser humano.

O O

Das sete maravilhas do 
mundo antigo, a que te
ve existência mais efe 
mêra foi o “O COLOSSO 
DE RODES”, uma gi
gantesca estátua de 
bronze do deus Hélios 
(Apoio), com cêrca de 32 
metros de altura, ergui
da na entrada do pôrto 
de Rodes, na ilha do 
mesmo nome. Foi segun
do a tradição esculpida 
pelo escultor Charles, 
que levou 12 anos tra
balhando nela e inaugu
rada no ano 224 A. C. , 
foi destruída por um ter
remoto no ano 280 A.U., 
56 anos depois de com
pletada.

O O

O primeiro monumen
to de bronze fundido de 
um só jato, foi a estátua 
esquestre de Luiz XIV, 
segundo modêlo do es
cultor François Girardon;
o trabalho de fundição 
foi realizado por Jean 
Balthazar Keller, inspe
tor geral da fundição do 
Arsenal de Paris; êsse 
monumento que media

4 metros e 40 centíme
tros de altura, foi erigi
do em 1669 na Praça 
‘‘LUIZ O GRANDE”, ten
do sido destruído duran
te a Revolução Francesa.

O O

O ferro era já conhe
cido em tempos imenio- 
rais, sendo encontrado 
nos sacórfagos, das ruí
nas de “MENFIS”, que 
datam de mais de 4.000 
anos antes de Cristo; se
gundo uma autoridade 
nestes assuntos, os egí- 
picios atribuíam a facul
dade de elaborar o fer
ro à sua grande divini- 
dade — Osiris.

O Ot

O planeta “JUPITER” 
tem 9 satélites; os qua
tro primeiros foram des
cobertos por Galileu, em 
1610: o quinto por Ba
rnard e, 1829; o sexto e 
o sétimo por Revine, em 
1904 e 1905; o oitavo por 
Meloth, era 1908; e final
mente o nono porNicho- 
law, em 1914:

Visite Lajes no seu 

1. centenário

Por Brasilia a UDN concordará 
com as reformas

A UDN concordará com a 
reforma da Constituição e do 
Regimento Interno para fa
cilitar a aprovação dos pro
jetos de lei que organizam 
Brasília jurídica e adminis
trativamente, disse o depu
tado João Agripino, líder da 
UDN, ao deputado Valdir Pi
res, do PSD, encarregado de 
consultar a oposição sôbre 
a possibilidade de um enten
dimento entre maioria e o-

posição em tôrno daquelas 
matérias.

O resultado positivo dessa 
conversa foi transmitido ao 
deputado Oliveira Brito, presi
dente da Comissão de Justi 
ça pelo deputado Pires.

A concordância udenista 
com relação àquelas refor
mas se condicionam, ape
nas e exclusivamente, à a- 
provação das leis necessá

rias à organização da nova 
capital. Sem a alteração do 
texto da Constituição e do 
Regimento da Câmara, se rá1 
impossível, práticamente a- 
provar se emenda contitucio- 
nal no exiguo espaço de 
tempo de 30 dias. A refor-, 
ma especificaria as exigên
cias udenistas e diria res 
peito, sómente, ao problema 
de prazos.

a 29 de fevereiro último as 1,182 7D '">4,5 cé lulas em 
rireulacão no pais totilizavam cento e cinquenta e quatro 
o | S  seiscento e quinze milhões, quatrocentos e noven 
í  e nove mil oitocentos e quarenta cruzeiros.

Assim se distribuía o papel moeda em circulação a 
i A r  «puindo seu valor: 366.36a.360 notas de cr.ll.0i- 

f?o!fWdÍ39 5 de cr 3 2 no: 162.345.189 de cr $ 5,00: 138.01 1.483,5 
e' cr í 10 00- 103 0 «4.720 de cr.S 20,00: 62.981.008 de cr.l

SoS 48 396 489 de cr.S 100.00: 36 417.462.5 de cr.$ 200,00; 
7fi 085 s93 de cr $ 500,00; 95.433.497 notas de cr. 1.000.0 
total registrado em 29/2/60 indica uma redução de cr.S

INSTITUTO RIO-BRANCO 

Curso de Preparação à Carreira de Diplomata
Acham-se abertas, de 15 de março a l°_de junho pró

ximo, as inscrições para o Exame de Seleção Prévia que 
precederá ao Exame Vestibular para o Curso de Prepara
ção à Carreira de Diplomata, do Instituto Rio-Branco.

Essa inscrição faz-se mediante o simples preenchi
mento de uma ficha que pode ser solicitada e portt-rior 
mente apresentada ou remetida, pelo correio, à Secretaria 
do Instituto. A documentação será exigida apenas quando 
da inscrição ao Exame Vestibular propriamente dito.

As provas do Exame de Seleção Prévia realizar-se-ão 
no dia 6 de julho próximo, à mesma hora. nas cidades de 
Rio de Janeiro, Recife, Belo-Horizonte, São Paulo, Salva
dor e Pôrto Alegre.

Quaisquer outras informações e programas poderão 
ser solicitadas diretamente ao Instituto Rio-Branco, no Mi
nistério das Relações Exteriores, Rio de Janeiro.

l n ; i :  leia, t  de tosso interessa!
Temos para venda 1 Locomovei Roby 159 H.
1 Locomovei Marshal 50 HP;
1 Locomovei Wolf 45 H.P.- 
1 Locomovei Radenia 45 HP - 
1 Conjunto Caldeira e maquina tipo maritima 

de 200 HP;

XXX

Motores Diesel de diversos tipos e forças etc. etc. 
Vende-se pneus usados em bom estado 10,00x20, 
900x20 - 8,25x20 - 7,50x20 - 7,00x20 e 6,50x20

XXX
Tratar: EMPORIO DOS CARROS E MAQUINARIA U- 
SADA — Av. Farrapos N* 1883 - Porto Alegre.

gl
m

Papelaria em geral:
PROCURE A MAIOR E MAIS COM PLETA LIVRARIA E T Ip Õ g RAFIA~_ d T c iD A D -

A PÉRO LA DE L A G E S
Completo sortimento de material escolar

----- Rua Cel. Cordova 202 - fone 213

W
w
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Certames regionais
CORREIO LAGE A NO Pégihô

Conforme deliberação 
tomada pela ^Federação 
Catarinense de Futebol, 
os campeonatos regio
nais ou sejam aqueles 
patrocinados pelas Ligas 
no interior e pelo De-

S!rtp ^ nt0 de Futebol da F t h na capital, de
verão serem encerrados 
ate o proximo dia 30 de 
junho.

_Para tanto a Federa 
ção Catarinense de Fu-

tebol, vem de dirigir co
municado a todas as Li
gas de futebol do interi
or .

Como se nota o cam
peonato lajeano, ao que

se presume será disputa
do entre o Internacional, 
Pinheiros, Cruzeiro, e
Independente de Curiti-
b.incò, deverá encerrar

se até aquela data, para 
o que d Liga Serrana de 
Desportos já tomou as 
devidas providencias, 
para ser iniciado iui' dia- 
tumente.

Certame Catarinense em numeros

Paula Ramos ainda 
lider do Estadual

Depois dos resultados verificados domingo ul 
timo, Paula Ramos 3 x Independente 1, Caxias 3 
x Hercilio Luz 2, Atlético Operário 4 x Comercia! 
1 e America 3 x Carlos Renaux, 1, ficou sentiu s 
seguinte a classificação do campeonato estadual de 
futebol:

Sxcelent9 renda dom ingo em  Curitibanos

Mm do fila dans sire o linkptÉÉ

lo Paula Ramos 
2o Caxias
3o America e Atlético Operário 
4o Carlos Renaux 
5o Hercilio Luz 
6o Independente 
7o Comercial

Independente
3 pp
4 pp
7 pp
8 pp
9 pp

10 pp
16 pp

A próxima rodada, que será efetivada ama
nhã, indica os seguintes jogos: Em Crisciuraa: A 
tletico Operário x Independente; Em Joinville: Ca
xias x Comercial; Em Floriauopolis: Paula Ram *s 
x America; Em Brusque: Carlos Renaux x Herci
lio Luz.

Em prosseguimento ao 
'campeonato estadual de 
futebol, agora em seu 
segundo turno, defronta
ram-se domingo ultimo 
ii.iC La.eLe uritib^nos, 
Paula Ramos de Floria
nópolis e 
local.

Apresentando uma bri
lhante atuação, o teara 
florianopolitano venceu 
merecidamente pelo es
core de 3 á 1. Os tentos 
do onze barriga verde 
foram anotados por in
termédio de Oscar 2 e 
Sombra, ao passo que o 
tento de honra do Inde
pendente foi marcado 
por intermédio de Lima, 
cobrando uma penalida-

9 9 ® 0®<S

Pino do
Mango do Eixo

t . è* h* *

COM A GARANTIA DA

ÜIE1CEDES-BENZ
Pera *eu caminhão, axíja  »empra peças 

que tenham fund ida  a estréia de 3 pontat.
A  Mercedes-Benz do Brasil se responsabllixa 

inteiram ente pe la  q ua lid ad e  dessas peçasl

T6da peça com a marca fund ida  e numerada 

•m  código já passou p or nossos laboratórios 

•  4 a p ro va d a . $em Isto, 4 peça fraca, 

nõo serve. Para sua g ara n tia , só compre 
peças com a marca Mercedes-Benz I

Procuro peça* m e r c e d c s - b e n z

Concessionário Autorizado

Parofuso do 
cubo do roda

legítimas.

Mercantil Delia Rocca, Broering S/A.
Rua M anoel T. de Castro, 253 -  Caixa Postal 27 -  

End. Teleg. Vargas -  LAJES ,  Santa Catarma

de maxima.
As duas equipes atu

aram com as seguintes 
constituições: Paula Ra- 
mor: L'ibenits. Marreco 
e K-iroldo; Manoel, Zil- 
ton e Nelinho; Helio, Va
lerio, Oscar, Sombra e 
Zacki. Independente: Da 
niel, Zeca e Ery; Fauth, 
Waldir e Romeo; Feio. 
Lima, Clydon, Mike e 
Tião.

A arrecadação atingiu 
a excelente soma deCrS 
30.450,00 muito boa para 
aquela cidade.

O Juiz da partida fui 
o Sr. Cid, da Liga Ca- 
çadorense de Futebol, 
com uma boa atuação, 
secundado nas laterais 
por Armando Taranto e 
Hilário Lourival da Sou 
za, ambos da Ligar Ser
rana de Desportos.

Iniciado o campeonato de 
futebol de salão

Foi iniciado quarta fei
ra á noite na cancha 
do 2o Batalhão Rodovia- 
rio, o campeonato laje
ano de futebol de salão, 
patrocinado pela Liga 
Serrana de Desportos, e 
que conta com a partici
pação de diversas equi
pes de nossa cidade.

Foram realizados dois 
jogos, e que ofereceram 
os seguintes resultados:

Olímpico 10 x Renner 2 , 
e Arsenal 3 x Guarany 
(Oficiais) 1.

Neste ultimo jogo, o 
Arsenal jà na primeira 
fase vencia por 2 á 1 , 
e os tentos dos vence 
dores foram consignados
por iotermedio deLauvir 
2 e Dad i, ao passo que 
Meireiles anotou o gol 
de honra de Guarany.

0 Cruzeiro de Trombudo 
Central não aceitou jogo

Conforme telegrama 
que enviou á direção do 
S.C. Cruzeiro de nossa 
cidade, o seu homonimo 
de Trombudo Central, 
não aceitou para o mo

mento a realização de 
um compromisso amis
toso que seria desenro
lado naquela localidade 
do interior riosulense.

O Pinheiros montará um 
respeitável esquadrão

O Pinheiros deverá montar uma respeitável 
equipe no campeonato do centenário, pois con
forme conseguimos apurar a direção alvi verde 
já está tomando os primeiros impulsos na con
tratação de novos jogadores.

A sua equipe será formada somente por jo
gadores locais, e desde já podemos assegurar que 
Julião e Roque serão as primeiras aquisições do 
quadro de Terezio Mota.

Visite Lajes no seu í  Centenário
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Em que pese o farto 

noticiário vinculado na 
imprensa do país, sobre 
a idéia de um esquema 
politico de união nacio
nal, cora o lançamento 
da candidatura do Sr. 
Carvalho Pinto, com o 
apoio do Sr. Juraci Ma 
galhães, os mesmos des
mentiram categoricamen
te estas versões.

O Sr. Carvalho Pinto, 
atravez da palavra do 
deputado Abreu Sodré,

atual presideute da As
sembleia Legislativa pau 
lista, afirmou que qual
quer noticia que envolva 
o seu nome em esquema 
que vise modificar o pa
norama sucessório será 
improcedente, sem o me
nor fundamento.
Quanto ao Sr. Juraci Ma
galhães, declarou que no 
momento sua atenção se 
acha voltada para o tra
balho de socorro às po
pulações atingidas pelas

enchentes e para o pre
paro dos planos de re
construção das zonas a- 
tingidas.

Finalizando as suas 
declarações, disse o go
vernador baiano que sua 
atitude continua a mes
ma de quando foi co
nhecido o resultado da 
convenção nacional da 
UDN.

A sua posição está 
mantida.

O PTB, PERDE DOIS SENADORES
Em menos de uma se

mana, duas defecções se 
verificaram na bancada 
do PTB no Senado, re
legando-a a uma posição 
de inferioridade com re 
lação á UDN, que passou 
a constituir, assim, a a- 
gremição mais poderosa 
da casa, depois do PSD.

üs dissidentes foram 
os senadores Mourão

Vieira e Zacharias de 
Assunção.

O primeiro é repre
sentante do Amazonas 
e por caa?a do desa
venças na polittea de 
seu Estado, aderiu a 
candidatura do Sr. Janio 
Quadros.

Quanto ao rompimento 
do Sr. Zacarias de As
sunção com o PTB, deu-

se também por causa de 
desavenças politicis em 
seu Estado, o Pará.

Como se nota, o en- 
fr une j: n m *:o da ban
cada do PTB no Senado 
poderá ter serias conse
quências na política su 
cessoria, e com grandes 
prejuízos as candidaturas 
Lott e Jango.

Carlos Lacerda vem mas voltará
Segundo informara do 

Rio, fontes altamente 
categorizadas, o deputa
do Carlos Lacerda não 
participará, pelo menos 
no inicio, da campanha 
do senhor Janio Qua
dros .

Pessoa intimamente li-

gada ao ex lider da O- 
posição, comunicara que 
êste chegaria ao Brasil 
em fins de Abril para a- 
qui permanecer durante 
apenas uma semana.

Depois desta curta per
manência no Brasil, o 
Sr. Carlos Lacerda visi

tará a República de For
mosa, atendendo a um 
convite partido deChiang 
Kai Chek.

AEDO CLUSE DE LACES
A Diretoria do Aéro Clube de Lages tem a satisfação 

de comunicar ao público em geral que no dia 6 de Março 
corrente elegeu e empossou a sua nova Diretoria, para o 
biênio de 1960/1962, ficando assim constituída:

Presidente — Dr. 
Vice-Pres — Dr. 
lo Secretário — 
2o Secretário — 
lo Tesoureiro — 
2o Tesoureiro — 
Diretor-Técnico - 
Diretor-Social —

José Pedro Mendes de Almeida 
Alaor Oscar Schweitzer 

João Marquetti,
Jose Hélio Guidalli 
Cláudio Canuto Indalêncio 
João José Suiter 
— Luciano P. Casagrande 
Dr. Hélio Ramos Vieira

Para o Conselho Superior foram eleitos os Srs. Vi
dal Ramos Junior, Dr Clóvis Ayres Gama Dr. Cleones Ve
lho Carneiro Bastos, Major Sérgio Neves, Dr. Jorge Barro
so Filho, Oscar Schweitzer e Hugo Nieble de Freitas.

Outro8sim, deliberou & Diretoria que constituiria as 
Comissões de Propaganda, as Imprensas Escrita e Falada.

LAGES (SC), Março de 1960
Dr. José Pedro Mendes de Almeida 

Presidente

O PSD homologará a 
candidatura Jango até 

15 de abril

O Sr. Amaral Peixoto, 
presidente nacional do 
PSD, anunciou que até o 
proximo dia 25 de abril, 
o seu partido homologa
rá a candidatura do Sr. 
João Goulart á vice pre
sidente da Kepública.
| No entender do Sr. A 
maral Peixoto, o PSD 
não tem problemas a 
resolver. Está com o 
seu candidato numa po
sição clara e definida, 
pronto para a campanha 
em toda a sua plenitude.

João Marquetti 
lo Secretário

Eustacio O. Padilha

e Senhora

Participam aos parentes e pessoas de su
as relações o nascimento de um robusto garo
to, ocorrido hoje, na Maternidade Teresa Ra
mos, e que na pia batismal receberá o nome de

Eustacio Padilha Junior.
Lajes, 19 de março de 1960.

CORREiun  ?

Frondizi restabelece 
a pena de morte na 

Argentina

Conforme despachos pro
cedentes de Buenos Aires, o 
presidente Arturo Frondizi 
anunciou oficialmente, que 
os acusados que cometerem 
atos de terrorismo, serão 
julgados pelos tribumi? mi
litares e poderão ser conde
nados á pena de morte.

Um decreto nêsse sentido 
foi assinado pelo presidente 
Frondizi, após prolongada 
reunião realizada na ultima 
terça feira em seu gabinete 
com altos cheíes das Forças 
Armadas!

Lajes. 19 de M arço de 1960
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Folha da Tarde Esportiva, de Porto Alegre, em 
sua edição de 4 do com ute mes noticiando o inter
namento de Cácio Murilo em estabelecimento do 
S \M ou em pavilhão especial da Penitenciaria Central 
afirmou, em certa altura, que “assim que teve conhe
cimento da decisão do magistrado (Eudoro Maga
lhães curador de menores). Frei Daniel, um dos di
retores do colégio franciscano de Lajes, em Santa 
Catarina, onde Cácio esteve internado, dirigiu-se ao 
Rio e conferenciou, no sábado último, com o juiz Ro 
cha Lagoa, a fim de conseguir a revogação do des
pacho, e consequentemente, a volta do rapaz para o 
Colégio de Lajes”.

Se a noticia for exata teremos, novamente, muito 
assunto para comentar. . .

oOo

Segundo noticias procedentes do Rio, o último 
carnaval realizado naquela metrópole foi um “estou
ro”, com foliões animados e metidos em fantasias ca
ríssimas, de custar “os olhos da cara”. Sómente no 
Teatro Municipal foram gastos mais de trinta milhões 
de cruzeiros em fantasias concorrentes, cabendo o 
primeiro lugar a um tal de Clovis Bornay pela sua 
fantasia intitulada “Mar de Luz”, no valor de 700 mil.

É. . .
oOo

Pelo que se tem verificado, o novo delegado de 
Policia desta cidade, capitão Gustavo Rocha, está 
trabalhando bem em vista das diversas medidas toma
das para que a ordem, a segurança pública e os bons 
costumes não sejam prejudicados. Malandros, gatunos, 
desordeiros e outros da mesma laia daqui por diante 
terão cama e comida de graça. . . mas no xadrês.

Muito bem, capitão.

oOo

Continua repercutindo desagradavelmente em 
nossos meios o recente aumento da carne verde em 
Lajes, que de 80 passou para 90 pratas o quilo.

O que nos auxilia é que agora estamos na qua
resma e, por isso, muita gente boa segue religiosa
mente os mandamentos da igreja. . .

PATRONATO DE MENORES
Conforme informamos em nossa ultima edição, a As

sociação Lajeana de Assistência aos Menores (ALAM) e o 
Instituto de Amparo à lnfancia Abondonada (IAIA), reali
zaram na ultima terça feira na sede da Associação Rural 
de Lajes, uma importante reunião na qual resultou a fusão 
daquelas entidades em um só Patronato.

Esta fusão, somente benefícios virá trazer á nossa cri
ança abandonada, poi6 as forças de ambas em um só Pa- 
ronato fortalecerá ainda mais a campanha á tempos inicia- 

aa peia ALAM, que era a construção de um lar para os 
menores de nossa terra, em aprazivel terreno situado nas 
margens da Estrada Federal Br2, na altura do klrn. 12.

qUe a construção dêsse Patronato seja uma rea- 
nn?dhPm nnmment^’ a dlretoria das duas entidades, houve 
rfp imnT«n°mear dlversas comissões, composta de homeu» 
de angarmr gÇCÍ0S de nossa terra, com a finalidade
as mefmás « S 08 P&ra 0 rápido initíio das obras- ticand° as mesmas assim constituídas:

V'Ce°K

Dr- | ' S ^ ^ cS € L Marks' iv°
coli Jairo ArLp,.HnChS es Aíarin’ Arlindo Ribeiro, Cláudio Pw* ou, dairo Arruda, Gentil Tortelli, Marcos Quintino.

^MPRE^ÍS^ ^ arlõs Jofre
ton Bràscher. * Antonio Edu Vieira, José Baçg"’' •
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