
J,oii © Jango pela primei- 
[d vez reunidos na atual 

campanha eleitoral
p ,la primeira vez. des- 

de ;Ue foi homologada a chapa Lott-Jango, os 
dois candidatos partici- 
Param juntos de um 
comício, realizado em 
1 oços de Caldas dia 19 
do corrente. Em compa
nhia dos srs. marechal 
Henrique Teixeira Lotte 
doutor João Goulart via
jaram importantes próce
res do Partido Social De
mocrático e Partido Tra
balhista Brasileiro, con
solidando assim a união 
dessas duas agremiações 
políticas.

Mandados de  seg uran ça  
contra a  d is trib u ição  

de e s c ritu ra s
0 Exmo Sr. Juiz de Direi

to da Primeira Vara desta 
comarca, dr. Clovis Ayres 
Gama, por sentença datada 
de dezesete do raès em cur- 
(0, julgou procedentes os 
mandados de segurança im
petrados pelos srs Ce li o Ba
tista de Castro, João Gual- 
berto da Silva Filho, Lauro 
de Freitas Góss e Luiz Wal- 
trick Filho contra o sr. Dis • 
tribuidor Judicial de6ta Co
marca, determinando a êste 
último que se abstenha- de 
executar a Lei n. 2.059, de 
18 de Agosto de 1959, que 
deve ser tida como inconsti 
tuciWl, como inconstitu
cional é o decreto do Go- 
vèrno Estadual, de n. 168, de 
29 de outubro do mesmo ano 
que regulamentou dita lei n. 
2t*59 - Acrescentou o culto

MM. Juiz de Direito da Pri
meira Vara desta Comarca 
em sua respeitável sentença 
que o sr. Distribuidor deve 
fazer a distribuição de escri
turas a seu cargo dentro dos 
princípios contidos no artigo 
□. 153 da Lei n. 634, de 4 de 
janeiro de 1952 (Lei de Or 
ganização Judiciária do Es
tado).

Assim sendo e até disposi
ções em contrário, já que o 
MM. Juiz prolator da referida 
sentença desta recorreu de 
oficio para o Egrégio Trfbu 
nal de Justiça do Estado não 
tendo, porém, dito recurso 
efeito suspensivo,, os interes
sados poderão fazer suas es
crituras no Tabelião de sua 
livre escôlha, como vinham 
fazendo anteriormente á alu 
dida lei n. 2059.

j p r  r?::
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F çjece  chefe de tradicional fam ilia lajeana

SR. MANOEL DA SILVA RAMOS

A PEDIDO)

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

candidatura Fernando Ferrari, á vice presidên
cia da Republica, independente de cor políti
co partidaria, para uma reunião a se realizar 
do proximo dia 26 (sábado) ás 16 horas, na 
sede da Associação Comercial de Lajes, quan
do será constituído o Cumitê Fernando berra- 
h, que se encarregará de dirigir a campanha 
deste eminente homem publico, no Município 
de Lajes.

A Cenrssão

Causou profunda conster
nação em nossos meios a 
noticia òo falecimento, ocor 
rido dia 17 do mês transato, 
do benquisto cidadão Manoel 
da Silva Ramos, chefe de 
tradicional familia lajeana e 
casado com dona Joaquina 
Antunes Ramos.

Prestigioso chefe político 
om Capão Alto, o extinto foi 
Conselheiro Municipal no 
período de 192C a 1930, no 
governo Washington Luiz, 
tendo desde moço conquis
tado a simpatia, o respeito e

Deputado do P 3 P 
manifesta-se contra a 
candidatura Ademar

Falando a respeito da 
candidatura do sr. Ademar 
de Barros á presidência da 
República, o deputado pes- 
sepista Arlindo M m  Leio 
afirmou entre outras coisas 
o seguinte: “Tenho esperan
ças de que nosso chefe, Ade
mar de Barros, compreenda 
que a sua posição deve ser 
de combate (sem solução de 
continuidade) á candidatura 
do sr. Janio Quadros, que 
representa um perigo ás ins
tituições democráticas.

Ele é o homem que mais 
tem cuusado prejuízo ao sr. 
Ademar de Barros em todas 
as campanhas em que am
bos se defrontam em dispu
ta de uma posição na admi
nistração pública.

Antes de pensar em can
didatar-se à presidência da 
Republica o sr. Ademar de 
Barros devia de cuidar de 
formar fileiras de estabele
cer a linha de frente de com
bate a Janio Quadros, seu 
rancoroso adversário. Infe- 
lizmente, o sr Ademar do 
Barros, tem-se omitido nesse 
pronunciamento, declarando 
até que não é contra nin
guém. ao iuvezde se definir 
e tomar posição contra seu 
antagonista.

a consideração de todos pe
la sua retidez de carater e 
pelas inúmoras outras qua
lidades que lhe destacavam a 
personalidade.

Além de sua esposa, o ex
tinto deixa a prantear-lhe a 
morte os seguintes filhos: A- 
nibal Laureano Ramos, indus- 
trialista e do comércio local; 
Emiliano Antunes Ramos, 
também do comércio desta 
cidade; Lauro Antunes Ra 
mos, encarregado do Servi
ço Regional do SESI e alto 
prócer pessedista do muni
cípio; José Antunes Ramos, 
antigo funcionário municipal; 
e dr João Ribas Ramos, ad
vogado no fôro local e ex- 
deputado estadual.

Irreparável porda sofreram 
também os seus netos dona 
Maria Lenita Ramos, casada 
com o sr. Amadeu de Oli
veira; falecida Vera Ramos 
Lemos, esposa do sr. Alen-

castro Vieira Lemos; Anto- 
nio Manoel Ramos, tesourei
ro do Instituto dos Bancári
os de Florianópolis; dr. A- 
mauri Farias Ramos, advo
gado residente em Florionó- 
polis e contador da Caixa 
Economica Federal; Renato 
Córdova Ramos, estudante 
em Curitiba e sra. Nádia Ra
mos, casada com o arquiteto 
Carlos Machura.

Ao sepultamento do ben
quisto cidadão compareceu 
elevado número de pessoas, 
entre as quais destacavam- 
se autoridades municipais, do 
clero, representante do 2o 
BTL, juizes de Direito e pro
motores das duas Varas e 
funcionários, atestando a es
tima e a consideração com 
que era tido o extinto

Registrando o acontecimen
to. desta colunas enviamos 
nossos pêsames a familia 
enlutada.

A PEDIDO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
Nota da Comissão Executiva Mjnicipal

A Comissão Executiva Municipal do Partido Traba
lhista Brasileiro de Lajes, por êste meio, vem tornar pú 
blico a sua integral solidariedade e irrestrito apòio às can
didaturas escolhidas pela Convenção Nacional — MARE
CHAL HENRIQUE TEIXEIRA LOTT-DOUTOR JOÃO GOU
LART — à Presidência e Vice-Presidência di Rjpública. 
respectivameute, expressando ao povo'seti firme e inabalável 
propósito de lutar para vê-las triunfantes nis eleições de 
outubro proximo.

Outrossim, apela a todos os trabalhistas e simpati
zantes do Partido para que se integrem na ação partidária, 
dirigida e orientada única e exclusivamente, por esta Co
missão Executiva, e iniciem desde já os trabalhos em prol 
do triunfo definitivo dos ideais nacionalistas, representados 
pelos candidatos partidários oficiais, que no Governo se
rão os eontinuadores da o’ora do imortal Presidente Getú- 
lio Vargas.

Lajes, 22 de março de 1.P60
Evilasio Nery Caon Helio Koeelie Rosa
Domingos Valente Junior Marciano Agostini
João Gaspar Saldanha Nestor Kotcliergerko
Edezio Nery Caon Gentil Borges Filho
Ariovaldo Nery Caon Florindo Donato

ADQUIRA O LIVRO
i i Mensagem Renovadora''

DE
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Notas em Arquivo
*  Mose„ « * « -  “m M 0 °  “  CASTR0"

Nossa Imprensa
As notas de hoje, são anúncios, no- por 25$. mensaes, em casas dos i-.--» _ í— ’ Ahr.o.Co pm breve auiasticias e vários, extrahidos dos jornaes de 

Lages, do século passado e transcritos 
sem comentário algum.

Cada leitor poderá tirar as conclu
sões que desejar, comentando-os pela 
maneira que preferir:

Dia 24
José Augusto de Arruda, convida a 

todas as Excellentissimas familias desta 
cidade e de seus ‘arrabaldes, para na 
noite de 24 do corrente concederem-lhe 
a distinta honra de visitarem o seu presé
pio que estará armado até o dia G de 
jaueiro p. vindouro.

Terá a salva perto do Myssias para 
receberas espórtulas das p e s s o  a s  
que desejarem concorrer para esse acto 
de religião.

José Augusto de Arruda 
(‘*0 Lageano” de 22/12/1889)

Collaborarão nesta folha os jovens e 
intelligentes lageanos:

Manoel de Castro 
Caetano Costa 
Sebastião Furtado 
Antonio Moritz de Carvalho

(“O Lageano” de 3/11/1889)

Collegio Luz e Confiança
Este collegio participa ao publico, 

que já funccionarão as suas aulas de 
portuguez, Arithmetica e Geographia, des
de o dia 9 do corrente, e bem assim que 
são proffessores e socios Antonio Moritz 
de Carvalho e Fernando Afíonso de A 
thayde. Recebe-se alumnos pensionistas

proffessores. Abre-se em 
nocturnas a 2$000 por mez.

(“O Lageano" 20/10/1889)

A dvogados (1889)

Dr Antonio Antunes Ribas 
Dr. Francisco A. V. Caldas 
Pedro José Leite Junior 
José Joaquim de Cordova Passos 
Dogello Caldas

Novidades:
Tem grassado nesta cidade uma fe

bre paludosa, que vulgarmente denomi 
nam “MARIA IGNACÍA",. e que tem a 
tacado a maior parte da população, ha 
vendo casas em que não escapam uma 
só pessoa. Essa febre é de caracter be
nigno porquanto até agora, só morreu 
uma pessoa dos arrabaldes da cidade. A 
Camara Municipal que veja e convença 
se de que estes tanques, banhados e 
mais coisas anti hygienicas que arrodei- 
am a cidade, pode trazer graves con
sequências á municipalidade.

N ovidades

A nove (9) do corrente ligaram-se 
nesta cidade pelos sacros laços Matrimo- 
niaes o sr. Christiano Brascher e a sra. 
D. Ana Dias Baptista.

Ao dictoso par nossos parabéns.

“Outubro de 1889)

Noticiário

Terá lugar hoje, as 4 horas da tar-

de, uma passeata do club Republicais 
-QUINZE DE NOVEMBRO”, acompanha 
de uma banda de musica.

O fira delia é a trasladação do es 
tandarte que se acha em casa do presp 
dente para a casa do cidadão dr. Clearv 
onde vai se instalar o club. Convida-# 
o povo para a passeata e os membros 
do club para uma sessão ordinaria as 7 
horas da noite.

(Fevereiro de 1890)

No dia 27 do p.p. teve lugar a en
trega da Camara Municipal aos intenden 
tes João de Castro Nunes, Carlos ÍSchrr, dt 
Junior, Lourenço Dias Baptista, Henrque 
José de Siqueira, José Antonio Wolff, 
Frederico Burger e João Luiz de Andra
de. Teve lugar a primeira sessão da in 
tendeucia no dia 30 do passado.

(Fevereiro de 1890)

Carta E n igm ática

Á MANOEL TH1AGO DE CASTRO 
Recebi hoje de presente, um rochon- 

chudo 3, 4, 1, 1, 4, 2, assado, e como me 
foi este dado por pessoa a quem tens 4,
3, 2, 1, por isto convido-te para vires cá 
ajudar-me a devora-lo, não te esquecen
do de trazer o nosso particular amigo
4, 3, 4, 1, 2, para melhor fazermos nos
sas estroinices.

i
Cidade de 1,2,3,4. — 17 de Agosto de 1890

Trocista

Visit© Lajes por ocasião do 

1. centenário

A roupa RENNER tem tudo que ^ T e s ^ a ^ B e ^ p a T õ e T t ih e  
demo e a tradicional DURABILIDADE RENNER ' h

C asa RENNER dispõe, ainda, de variado sortimento de camisas «nnrtc
dos, Chapéus cam,sas sp0[ts> ca>ças sports, calça.

RENNER -  veste o cavalheiro dos pés à  cab eça
com  o m áxim o de q u a lid a d e  e distinção!
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Não há mais problemas para seu carro: |
Se voce, leiior amigo, pertence à  indusiria. ao comércio S  
e a outros ramos de atividades que necessiie consertar È  

qualquer tipo de viatura GUARDE BEM NA H
MEMÓRIA êsse nome: |jp

AUTO PEÇAS POSTO
CORAL LTDA.

f f i

i
retifica de motores
Auto Peças Posto Coral Ltda

F V8I

“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, Bronzinar», Rolcime i -.os, e.c»

das mais afamadas procedências.

Oferta especial de nossa firma aos ftossos distintos freguezes:
Velas para caminhões e automoyeis

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

Absolutamente novas e com garantia

BS

sB
m
~  D
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S e c c ã o  F e m i n i n a Direção de CICI

10 regras para uma salada perfeita
A SALADA, é por si só, um prato atraente e de ri

quíssimo sabor, que completa as maravilhas qualquer pra
to de carne ou peixe. Também pode ser servida só, prin
cipalmente quando é feita de batatas e frios e bem enfei
tada. Mas para que uma salada fique perfeita, tentadora, é 
necessário respeitar certas regras que também ajudam a 
aproveitar ao máximo as suas excelentes qualidades.

lidade, ,‘requer um cuidado 
especial. Logo que é com-

1 Para que a salada nâo 
chegue à mesa com aspecto 
de murcha, o primeiro e fun
damental cuidado é adquirir 
um produto fresco, de folhas 
brilhantes e firmes, com as
pecto de recem-colhido.

2 A geladeira é sua auxi
liar mais importante para a 
preparação dêsse prato. A sa
lada deve chegar à mesa 
completamente fria, tanto no 
inverno como no verão. De
ve ser tirada da geladeira 
no último momento, tempera
da nesse momento, e servida 
em seguida.

3 Como a alface é muita 
delicada, e murcha com faci-

prada deve ser guardada na 
geladeira sem cortar nem 
levar até o momento de uti
lizá-la

4 Pouco antes de servir a 
refeição, tire a alface da ge
ladeira, arranque suavemen
te as folhas uma por uma, 
mas sem tirar mais do que 
vai utilizar. O resto volta pa
ra a geladeira, sem lavar, 
até a próxima oportunidade.

5 Lave bem a verdura sob 
a torneira, fôlha por fôlha, 
tirando apenas as beiradas 
que estiverem murchas, mas 
sem desperdiçar as folhas

S E R R I L
nas construçõesDispõe para pronta entrega, 

para qualquer quantia.
Depósito em  Serril

Representante nesta cidade: Lirio Campos — 
Rua João de Castro, 525,

exteriores. Não são as mais 
brancas e tenras as melhores, 
e sim as mais escuras que 
recebem mais sol.

BOM CONSELHO PARA 
REFORMAR 0  AMOR !

Uma companhia fran-
Cesa de turismo preocu 

6 Depois de lavadas as fô -; a SOrte dos
lhas, sacuda-as bem, colo- poU se „itnpoepampn- 
que as sôbre um coador hm- casais que, pito  ̂ .
po ou sôbre um pano, e en- nhnmmi de casais 
xugue suavemente com ou 
tro pano, para acabar de ti 
rar lhes a água.

7 Parta as folhas com as 
mãos, sôbre a saladeira: Não 
empregue nunca uma faca 
para fazer êsse serviço

8 O tempero pode ser pre
parado antecipadamente, mas 
guarde o na geladeira até o 
momento de servir. E não só 
necessário que o tempero 
esteja bem frio mas também 
os pratos, para que tudo 
conserve seu frescor.

9 O tempero é de grande 
importância. Pode variar-se 
ao infinito mas não deve 
sempre ter um sabor ligei
ramente ácido, que é o que 
faz tão apetecível as sala
das.

10 A qualidade do azeite é 
também fundamental. Mas se 
não pode utilizar azeite de 
oliveira, é muito melhor de
cidir-se por um que não te
nha sabor muito acentuado 
para que o gôsto dos ingre
dientes seja o que predomi
na.

te chamou de “casais 
|com o amor um tanto 
| enferrujado. . 
i Aconselha, então, a 
empresa em apreço, a 

, Csses casais, excursões 
Me 28 dias, durante os 
quais atravessarão o 

I Sahara do Norte, em ca
ravanas de camelos. . .

A primeira excursão 
deste gênero, que reu
niu 50 casais e quatro

J C /f D S

As máquinas de escrever Siemag 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 

libertador de tipos 
v' mesa d papel 
v  estrutura blindada monobloco

Porque dura mais! 
Porque custa menos' 
Porque trabalha melhor!

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS 
«Organização Hélio Lida.»*'

Rua Gel. Córdova 108 — Caixa Postal 35

LAGES — SANTA CATARINA

solteiros, propiciou, no 
seu final, numerosas car 
tas de agradecimentos 
da parte dos excursio
nistas beneficiados.

Pelo que se verificou, 
a solidão, o camelo, o 
deserto, a lua e o ar li- 
vre, realizaram milagres, 
provocando, em inúme
ros casos, o renascimen 
to do amor. . .

Quanto aos quatro sol
teiros. . . decidiram ca
sar se o mais depressa 
possivel. . .

Relação da criança no 
ambiente da família

O ambiente familiar tem influência decisiva na 
formação do caráter da criança. Por mais que se
ja ela ensinada, isto é, por mais q u ; lhe clêem 
conselhos e a repreendam, o que influirá mais 
poderosamente será o meio em que vive a famí
lia, a própria mentalidade das pessoas, expressa 
nas conversas, maneiras de dizer, formas de pro
cedimento, comportamento no lar.

. É dever dos pais proporcionar aos filhos o 
melhor ambiente possivel, não apenas material, 
mas também moral e intelectual. Um lar triste for
mará uma criança triste e melancólica.

Para a boa formação da criança, é necessá
rio que exista perfeito entendimento entre as pes
soas adultas. Paz, tranquilidade, ordem, delicade
za:, conforto e alegria, tais são os requisitos in
dispensáveis, além da moral e da cultura inte
lectual, para que o ambiente doméstico seja pro
picio ao perfeito desenvolvimento da criança.

A criança deve ser tratada como uma crian
ça, e não como um adulto. Tampouco, por ser 
criança, será menosprezada a sua personalidade. 
Os seus atos devem ser julgados de acordo com 
a sua idade. Êste é o critério a que devem °be' 

idecer as suas relações com os adultos.

V
Aniversariou no dia IS do corrente, a sra. J 

Olmdamir Moreira Furtado, digna esposa do s • 
Eleuterio Vieira Furtado, funciouario do Rep*1 
mento dos Correios e Telégrafos do distrito w

, 4 o® muitos cumprimentos que por certo re^
beu d. Olmdamir Moreira Furtado naquela d; ; 
juntamos os nossos com votos de miUas ielu 
dades.

LAR EM FESTA
do SrE Fn«4oiSe^emr,festa desde 0 dia 19 d0 correPH FraD- 
cisca P-irtiihQ10 1 adilha e de sua digna esposa 1 njno, 
ocorrid(f n  av T ? m ° “«cim ento de um galante ®en w 
batismal rn* ^ atP.rn‘dade Teresa Ramos, e que n» beBV 

Noss»« 0 nome de Eustacio Padilha Jun‘or‘
bossas felicitações ao feliz casal.

/ {
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Entrega de encomendas de padarias e con/eitarias, lojas e armazéns.

PARA CADA TI PO

Serviço rápido de transporte urbano e rural, em peruas com capacidade para 12 pessoas. Micro-ónibus para 17 passageiros.

DE TRANSPORTE

Mudanças, carretos e fretes em geral. Fácil adaptação do chassis a qualque po 
carroceria de madeira, com plataforma e grades.

Carros-socorro, guinchos e reboques, furgões e ambulâncias, carros de bombeiro e 
transporte policial.

HÁ UM
•5 ! Ír‘ L  .

Especialmente fabricado para aqueles que desejam 
U|'i caminhão com a versatilidade de camioneta, 
com uma capacidade de carga maior, ou ainda 
maior ítrea útil de transporte para mercadorias 
fclativamente leves e volumosas. Equipado com 
possante motor Ford V-8 de 167 H.P., bloco cm 
^. oferece mais rapidez e precisão nas entregas. 
Chassis super-reforçado, de excepcional resistência, 
garante serviço ininterrupto. Cabina com pár 
•bíisa panorâmico, de quase 2 metros de visi i  ̂
d»<lc, proporciona maior conforto c segurança

Converse com o seu
REVENDEDOR FORD

E M tVoEp S Ao  t e r r i t ô r i T Â .  au

''.n** —a»«#. *■»
X  "  •
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Programa Comemorativo ao Io
tenario da Cidade de Lajes

Gen-

M a i o
14 - Apuração final do concurso para a eleição e jul

gamento da Rainha, que será proclamada em imponente 
baile num dos clubes locais.

20 - Recepção pela sociedade local à srta. IVONE 
BAUMGARTEN Miss Santa Catarina.

Julgamento dos produtos e artigos em exposição.

21 - 9 hs. - Recepção à chegada do Sr. Heriberto 
Hülse DD. Governador do Estado e demais membros de 
seu Governo.

10 hs. - Grande recepção a chegada $Je S. Excia. Sr. 
Dr. Juscelino Kubitchek de Oliveira, preclaro Presidente 
da República e Altas Autoridades da Federação.

12 hs. - Inauguração da Grande Exposição Agro-Pe- 
cuaria, Comercial e Industrial de Lajes, cujo ato contará 
com a presença do Mundo Oficial.

13 hs. - Almoço oferecido a S. Excia. Sr. Presidente 
da República, Sr. Governador do Estado e demais Autori
dades.

21 hs. - Banquete oficial em homenagem a S. Excia. 
Sr. Presidente da República, Sr. Governador do Estado, Au 
toridades e convidados especiais.

23 hs. - Grandioso baile em homenagem às Altas Au
toridades e Coroação da Rainha do l.° Centenário da ci
dade de Lajes, assim como outorga de pergaminhos às 
princesas eleitas, sendo nesta ocasião a Soberana alvo do 
recebimento da Faixa Simbólica, que lhe será colocada 
pela Srta. Ivone Baumgarten, Miss Santa Catarina.

Bailes nos diversos clubes locais.

22 -9 hs. - Grande Missa campal no recinto da Ex
posição sendo oficiante S. Excia. Revdma. D. Daniel Hos- 
tin, DD. Bispo Diocesano.

Sessão Litero-Musical e Soirée Dançante.

23 - Reunião do Lions Club dedicado às Festividades.
Inicio do Torneio de Basquete.

24 - 8 hs. Visita das autoridades e convidados às ins
talações do 2,° Batalhão Rodoviário, que promoverá ohas- 
teamento do Pavilhão Nacional com desfile.

24 - 14 hs. - Encerramento da Exposição Agro-pecua- 
ria, com desfile dos animais e entrega dos prêmios.

24 - Reunião Festiva em Rotary Club de Lajes.
25 - 6 hs. Toque da alvorada e uma salva de 21 tiros.
9 hs. - Desfile dos alunos dos colégios e escolas lo

cais, bem como dos militares componentes do 2.» Batalhão 
Rodoviário.

20 hs. - Culto Solene de Ação de Graças com parti

cipaçao do hC8oralJ ““ Ve0B^nçâo e Inauguração do Orgão

* CT % X £ S X l! %  Rotary Clube de Lajes-Norte.

g  :l r , ei° c S T A Z n X L ™  cotn prémios aos

'' ’ 2qo ticêrtoC\1 usical oo recinto da Exposição.
Torneio de Futebol. _
31 ’ Frànqueamentc^dos portões da Exposição a to

“°S JamargFeItivo dos Rotary Club de Lajes e Lajes- 
Norte.

J u n h o
1 - Franqueamento dos portões da exposição aos Mi

litares componentes do 2 ‘ Batalhão Rodoviário.
Torneio noturno de futebol de Salão.
2 • Concêrto Musical pela Academia Catarinense de 

Acordeon do Professor João Maria Anselmo.

3 - Programa a cargo dos Escoteiros.
4 - Concêrto Musical pela Academia Mascarenhas de 

Morais, sob a regência da Professora D. Mariana Wagner.
5 - Prova ciclistica a cargo do Lajes Moto Clube.
tí - entrega de Diplomas e Medalhas aos expositores 

e demais contemplados, as6im como, dos prêmios aos ven
cedores das diversas provas.

Atos de encerramento das Festividades com um gran
de churrasco de confraternização oferecido a todos os ex
positores pela Comissão Executiva.

C leones V elho Carneiro Bastos
Presidente da Comissão Executiva

Nos Pavilhões da Exposição
COMERCIAL E INDUSTRIAL

Funcionarão em Conjunto:

tica8

Exposição de Filatélica e Numismática.
Exposição de Fotografias, Folhagens e Artes Domés-

i
Exposição de Pintura.
Exposição dos Poderes Públicos.
Museu Histórico (particular) Thiago de Castro 
Exposição de Canários 
Jornada médica de atualização.

6a- Página

Melhor dis
tribuição da 
correspon

dência
Um vereador do mu- 

nicipio de Canguçu, no 
Estado do Kio Grande 
do Sul, apresentou su
gestão para resolver o 
problema da entrega da 
correspondência nos mu
nicípios mais distantes 
do Brasil e que não dis
põem de meios para fa
zer o serviço com efici
ência. Assim é que as 
grandes casas comerci
ais dos distritos e as 
sub- prefeituras poderi
am se encarregar da 
distribuição da corres
pondência e instalar 
caixa para coleta de 
cartas, sem onus para 
o Governo.

O apelo-sugestão do 
município de Canguçu foi 
levado á Câmara dos 
Deputados, pelo sr. 
Arno Arnt.

Dobrado “Lajes 

Meu Torrão”
Recebemos do Profes

sor Eneo Ribeiro da Sil
va, diretor da Academia 
Euerisi de Acordeon de 
Curitiba, um exemplar 
da letra e musica "La
jes - Meu torrão”, que o 
referido Professor lauçou 
recentemente em home
nagem ao Io centenário 
de Lajes.

Gratos pela oferta.

Produtos Ipiranga
ORGULHO DE NOSSO NACIONALISMO

Caro amigo consumidor
V ocê naturalm ente já notou o rendim ento e conservação  do seu  carro com  ó le o s  e á a s o l in a  IPIRAN 

GA, m ais octanas -  10 PONTOS MELHOR -  refinada a li no Rio G rande do Sul
Continue assim  a  prestigiar esta  marca. E' o Serviço IPIRANGA que form ará em  v o cê  um  novo con- 

ceRo sobre a  solicitude e a  a te n ç ã o c o m  que costum a atender aos autom obilistas de todo o Brasil.

PRODUTOS IPIRANGA
AVENIDA MAL. FLORIANO

LAJES
O  P IO N E IR O  E M  S A N T A  C A T A R IN A
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Domingo Internacional X União de Timbó
possivelmente no pro l Ponte Grande a realço 

.in,o domingo teremos ção do encontra ea!lza' 
fn Estádio Municipal d a |so  entre asoómEstódio Municipal da|so entVa^equipe®18!0' aossa cfdad^eT^oiãoImistos6?1*2®*?0 (lesse a-jdimentos Rue estão ser-

---------------------- - -  t e l a ^ a ^ l s a g g a j s j ;
Prosseguiu sábado o cam- 
peonato de futebol de salão

Tendo por locall a  canl  Faixa Azul p0r n
ia da Kscola Normal com tentos anotados nor 
!rigi Ramos, foi dispu- intermedia . P°r

tempo conspirou

cha da ^  
lidai Ramos, foi dispu
tada na tarde de sába- 
L a 2a rodada do tur
no de classificação do 
campeonato de futebol 
de salão, patrocinado pe
la Liga Serrana de Des
portos, com a realização 
de dois jogos.

0 Comercio venceu o

intermédio de Wanderlêí
No outro jogo da ro

dada, o Helio Moritz ven
ceu com relativa facili- 
dade ao conjunto do U- 
mao por 3 á 0. com ten
tos conquistados por in 
termedio de Plinio, Ale 
mão e Laurinho.

Estatística do  c a m p e o n a 
to de Futebol d e  Salão

C olocação por pontos perdidos
lo Olímpico, Arsenal, Comercio, Helio Moritz 

Vidal Ramos e Satelite 0 pp
2o Renner, Guarani, Faixa Azul e União 2 pp

10 gols
3 ”
2 ”
1 ”

0 ”

A taque m ais positivo
lo Olímpico
2o Arsenal e Helio Moritz 
3o Renner e Comercio 
4o Guarani
5o Faixa Azul, União, Satelite e Vidal 

Ramos

D efesa  m en os v a sa d a
lo Comercio, Helio Moritz, Vjdal Ramos e Sa

telite . 0 ”
2o Arsenal 1 ”
3o Olimpico e Faixa Azul 2 ”
4o União e Guarani 3 ”
5o Renner 10 ”

Artilheiros
lo Roberlo e Aldori (Olimpico) 3 gols; 2o Car- 

bonera íOlimpico), Pinocchio (Renner), Lauvir (Ar- 
spnal), Wanderlei (Comercio) 2 gols; 3o Caon, Ni- 
codemus (Olimpico), Dadá (Arsenal), Meireles (Gua- 
raQi)> Alemão, Plinio, Laurinho (Helio Moritz) 1 gol.

Proxima rodada:
Hoje na cancha do 2o Batalhão Rodoviário: 

'idal Ramos x Satelite e Renner x Guarani.

Como estava determi
nado. era para ser rea
lizado domingo ultimo 
no hstadio Municipal da 

onte Grande, o ainisto- 
*° aoti*e as equipes «do 

E. Cruzeiro e do Bo
tafogo A.C.

Devido as fortes chu-

vas que cairaiu durante 
toda a tarde daquele dia 
este amistoso foi suspen
so, ficando o mesmo a- 
diado para uma outra 
oportunidade 

Nesta ocasião, o Bota
fogo A.C. deveria fazer

a sua apresentação ofi 
ciai em canchas lajea 
nas, e o Cruzeiro farh 
estrear em suas fileira; 
alguns novos jogacore; 
que atuarão pelo estre 
lado no campeonato dc 
centenário.

A REX EMPATOU EM URUBICI
O quadro de futebol, 

representativo da Empre
sa Auto Viação Rex, jo
gando domingo na cida
de de Urubici, colheu um 
honroso resultacfo para 
as suas cores ao empa
tar com o Madureira lo

cal por 2 á 2. Os gols 
doslajeanos, foram am
bos anotados pelo joga 
dor Carlinhos, que por 
siual também marcou um 
gol para o Mndureira nu 
ma jogada bastante in
feliz .

Na preliminar o Ma- 
dureira venceu a Rex 
por 4 á 1.

Portanto um rtsul ado 
bastante alvissareiro pa
ra a Rex, que ora está 
iniciando as suas ativi
dades futebolísticas.

Noticias cochichadas ao ouvido do esportista
Comenta se que será 

realizada uma grande 
campanha para a ilumi
nação do Estádio Muni
cipal da Ponte 'Grande.

Comenta se que a chu
va de domingo atrapa- 
hou o jego do Cruzeiro 

com o Botafogo. Nessa 
ocasião segundo comen
tam o alvi negro, iria 
homenagear o estrelado 
com entrega de flamula 
e corbeille de flores.

X X X "
Comenta-se que a Li

ga Serrana de Desportos 
vai realizar um grande 
festival esportivo com a- 
presença de equipes de

Lajes, São Joaquim. U 
rabiei, Curitibaiios, Ani
ta Garibaldi, São José 
do Cerrito, Igarras, Cor

reia) Pinto, Campo Belo, 
Cerro Negro, índios, a- 
lem de outros distritos 
de nosso município.

Aos alunos de Accrde- 
on e Músicos em geral

Já se encontram á venda as letras e musica dò 
Dobrada “Lages — M eu torrão"’, e a Valsa ‘ Princesa da 
Serra"', de autoria do Professor Eneo Ribeiro da Silva 
em homenagem, ao Io centenário da cidade de Lajes.

Postos de venda
Em Lajes: Lojas Renner, com o Sr. Vivaldino Athayde 
Em Curitiba: Casa Hertel. Praça Generoso Marques. 
Rua Bufrem, 51, com o Prof. Eneo Ribeiro da Silva. 
Em Sâo Paulo: Casa Wagner Editora, Rua Libero Ba- 
daró, 388 Caixa Postal 1.3U8
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A POLICIA EM NOTICIA
Viram o sol nascer 

qucdrado:
Por embriagues e desor

dens no baixo meretrício, 
foram recolhidas ao xadrês 
da D.R.P. local as decaídas 
lzabel da Luz e Ramilia Al
ves, esta última com quatro 
entradas na D.R.P. no decor
rer desta semana.

Golpistas:
Pela Patrulha Volante, des

tacada no Côral, foram autua
dos os “vivaldinos’’ Maturino 
Fellipe e Clorival Arruda, 
por terem os mesmos freta
do um automovel até a Zona 
de Meretrício e se negado 
pagarem a corrida.

Embriagues:
Ainda pela Patrulha foram 

recolhidos ao xadrez, os in
divíduos José Furtado de 
Souza e Protásio Maria, por 
encontrarem-se em completo 
estado de embriagues, após 
as providências necessárias, 
os "guarás” foram soltos.

Desrespeito a  autori
dade:

0  desordeiro Inocêncio Ig- 
nácio da Silva, sem profis
são, tendo sido chamado à 
atenção quando fazia desor
dens no Bairro Coral pelo 
respectivo Inspetor de Quar
teirão. após ter resistido a 
prisão abaixo de impropérios 
dirigidos àquela autoridade, 
desferiu-lhe diversos tijola- 
ços prostando-a por terra. 
0  malandro, sem residência 
fixa, está “guardado".

Q ueixas:
José Zulian, residente à 

rua 7 de Setembro n° 168, 
queixou-se de que lhe foi 
furtado na tarde de domingo 
último, aproximadamente às 
sete e trinta horas, uma lona 
de caminhão, côr amarela, 
medindo 7 x 5  mts., marca 
locomotiva.

Atentado:
Pêlo policial Domingos 

Cavalheiro do Amaral, ontem

r reu AI.Re

destacado no Bairro Côral, 
foi prêso o indivíduo Apaiicio 
Bernardino da Luz por ten
tar contra a vida de Aderbal 
Dinarte Pinheiro, por moti
vos de somenos importância 
0  referido elemento que se 
diz chamar “Aparicio Falado 
quiz resistir a Policia arma
do de uma chave de fenda 
quando levou um “chaveco 
do já frizado policial o Apa 
ricio ca /ou e encontra es 
frianio os costados na Ca- 
dêia local.

Nota da Delegacia Re
gional de Policia

Art0 56 — É proibido tran
sitar com arma de qualquer 
espécie em zona de meretrí
cio, clubes, dancings, caba
rets, lugares onde haja ajun
tamento, reuniões, ou previ 
sivel aglomeração pública.

§ único - No caso de i- 
nobservància dêste dispositi 
vo ser! cassada a Licença e 
apreendida a arma. Do Re
gulamento para o Serviço de 
Fiscalização de armas, Dec. 
N°l, de 18/1/1939.

Em Lajes o andarilho 
pioneiro nacional
Já percorreu 195 mil kilometros a pé

Marcada parasabado 
próximo a instalação 
do Comitê Pró Can

didatura Ferrari

Encontra-se 
nesta cidade o Sr. 
Didio Viegas, 
paulista de nas
cimento, que há 
19 anos, percorre 
o Brasil a pé 
numa viagem de 
vigilância nacio
nal.

Nestes últimos 
9 '"meses, tendo 
sido obsequiado 
com uma bicicle
ta pela firma 
Monark de São 
Paulo, o mesmo 
está prosseguin
do o 6eu raid, 
agora ciclistico, 
devendo seguir 
à Argentina on
de prestará uma 
homenagem ao

Presidente Arturo Frondizi.
0  Sr. Didio Viegas, alem de grande andarilho, mais 

conhecido como “pioneiro nacional”, tem espirito de pre
visão, e segundo declarou em nossa redação, este ano não 
haverá eleições presidenciais, e que homens poderosos e 
até o presidente Juscelino Kubstchek. estarão sujeitos a ter 
fins trágicos neste ano de 1960

O Sr. Didio Viegas, previu também quando esteve em 
Goiania a morte de Osvaldo Aranha, João Jafet e do Se
nador Souza Neves, ocorridas recentemente.

O andarilho pioneiro nacional, já percorreu 195 mil 
kls a pé por todo o território nacional, sendo que de bi
cicleta já andou 12 mil kls.

O Sr. Didio Viegas, tem comprovante de visitas de 
iaumeras autoridades nacionais, estaduais e municipais de 
quasi todo o Brasil, conforme nos foi dado ver.

Voltando às suas previsões, o Sr Didio Viegas afirma 
que forças ocultas internacionais aliadas com determinadas 
forças nacionais, levarão o país a ruina.

Antes de seguir para a Argentina o andarilho “pionei
ro nacional” visitará varias cidades do Rio Grande do Sul.

Otimo negocio
VENDE-SE uma bem montada loja de calçados e um 

bar com otima freguesia, sito a Avenida Marechal Floriano, 
em frente ao Pcsto Ypiranga.

Ver e tratar no local com o proprietário Sr. Cezerio 
Muniz de Arruda.

Segundo informações 
colhidas nos circulos 
políticos locais, está mar
cada para sabado, apro
ximadamente ás 16 ho
ras, a instalação do Co
mitê Pró Candidatura 
Ferrari.

Tal reunião, que será 
levada a efeito na sede 
da Associação Comercial 
de Lajes, contará com 
a participação de todos 
os simpatizantes da re
ferida candidatura, per
tencentes a diversas a- 
gremiações políticas de 
nossa terra, devendo o 
comité entrarem ativida
des logo após a sua ins
talação.

Viajou para o Rio o 
deputado Evilasio 

Nery Caon
Depois de passar al

guns dias em Lajes, s e 
guiu hoje para a Capital 
da República um dos 
representantes de nossa 
terra na Assembléia Le
gislativa do Estado, de
putado Evilasio Nery 
Caon.

Segundo nossa repor
tagem foi informada, a 
ida do combativo parla 
raentar àquela metrópo
le tem por objetivo tratar 
de diversos assuntos re
gionais junto ao vice-pre
sidente da República, dr. 
João Goulart, e a reparti
ções públicas federais.

CORREIO LAGEMH
Lajes. 23 de M arço de 1960

R O D E I O
escreveu: PEDRO FAVA

Do funcionalism o. . •
Êsse homem desbotado de olheiras arroxedas e 

profundas que anda aí pelas farmácias mendigando 
medicamentos, alimentação e enfrentando esses ho 
nestíssimos crediários não é cego aposentado e nem 
apadrinhado político, e sim o homem de ação, que 
alimenta uma familia inteira com Crí 4.0000,00 por 
mês para que possa sobrar um pouquinho aos nossos 
nobres deputados e às belas campanhas políticas. Tu
do um de8govêrno na situação, malabarismo de pala
vras, e, nós os bugrinhos, deveriamos ser mais brasi
leiros. . .

Dos m enores. . -
Leio na imprensa local que estão sendo tomadas 

as providências necessárias a fim de exterminar os 
males que caracterizam êsses menores abandonados 
que margeiam a nossa bela sociedade. Faço votos a 
êsses nobres senhores que abraçam a árdua missão 
para que possam corôa-ia de êxito. E a êsses “bam
binos” das ruas, bôa sorte. . .

Dos transviados. . .
Aguardamos qual o “exílio” escolhido pêlos in 

teressados ao já consagrado astro da juventude trans
viada, Cácio Murilo. Entretanto, estamos de sobrea
viso se o dito cujo por intermédio de “Cezar o queé 
de Cezar” inventar de passar suas férias escoiares 
nesta hospitaleira cidade, e se êle der com os cos
tados aqui, é por que alguém cantou aquela mar- 
chiuha “Me dá um dinheiro ai”?. . .

E finalm ente. . .
A Policia vem dando um “varêio’' na malandra

gem, fazendo com que os esquerdistas boêmios dimi
nuam suas negociações na calada da noite. E ao mes
mo tempo, as mariposas que batiam asas de dia nas 
ruas da cidade, após 48 horas de retiro no xadrêz 
local resolveram bater em retirada e permanecerem 
em seus lares proibidos. Lajes já pode dormir des
cansada com seus quatrocentos ladroas pois na ver
dade as possibilidades de roubo são muito poucas e 
a cana é dura, na base de água caveiral.

C aça © tiro. . .
A turma do “Clube Caça e Tiro” parece andar 

com lata dágua na cabeça e no escuro, e o esforça
do presidente Dante Marotto está perfurando um poço 
tão fundo, tão fundo “porco zio” que qualquer dia en
contra petróleo. E a piscina, “mama mia” quase que 
não sai, mas Marotto diz que com geito vai. Faço 
votos.

*-om tcda e ssa  crise. . .
É uma barbaridade! com toda esta babilônia o va- 

cariano bortunato entrou no rodeio das responsabili
dades matrimoniais pois já gastou uma barbaridade e 
e e diz mesmo que é uma barbaridade, mas como a 
vida e cheia de barbarismos antecipo minhas felicita
ções a ambos desejando que a vida decorra sem bar- 
oandades.

Edital de Convocação
Olivefra'conto^p1̂ ?^ COUTO, por seus sócios Odilon i 
seus credori« ’h ^ 8mar de 01iveira Couto, convoca « 
mente para uma ? o C0^ °  08 cred.ore8 dos sócios, individu»

sfta2 á í í r p V S d e ^ V ^  8ComUdciar de" Laj*

Lajes, 22 de março de 1960.

ODILON DE OLIVEIRA COUTO 

OSMAR DE OLIVEIRA COUTO
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