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S a u li Ramas com os de -
fudo indica que este 
ŝo recente da, eleição

Assembleia, tenha maiores consequências 
Tm que dois deputados 
j0 prß discordaram dos
rumos traçados para a- 
QueU eleição tomando atitude frontalmente con- 
tra as normas traçadas 
>la direção estadual. 
Porém as coisas não

Braz R ives e Paulino Burigo
ficaram restrita 
no estadual, pois aque
les deputados Braz Al 
ves e Paulino Burigo 
mantiveram lloíe’ na Ca
pital da Republica pelo 
espaço quasi de duas 
horas de portas fechadas 
uma conferência com o 
SQr- João Goulart pre
sidente do PTB nacional, 
sobre o caso da expul-

,ao pia-;são aplicada aos mes
mos pela direção esta
dual .

Contando aqueles par
lamentares com o apoio 
decidido do Senador 
Saulo Ramos as coisas 
tomaram novos rumos, e 
com possibilidades de se 
agravar sériaraente esta 
crise em nosso Estado.

Ao sentir as possíveis 
consequências que isso 
poderia ter, o sr. João 
Goulart que sempre pro
cura agir com prudência, 
teria informado que en 
quanto ele íôr presidente 
do trabalhismo nacional, 
aqueles dois parlamenta
res não seriam expulsos 
do PTB

Hoje a tarde na capi
tal da Republica o Sena
dor Saulo Ramos se a- 
vistará com o sr. João 
Goulart para, novamente, 
ser tratado o caso dos 
deputados barriga-verdes 
que estão tentando evi
tar que, se concretize 
sua expulsão do traba
lhismo catarinense.

. L i t e
ORGAO INDEPENDENTE E NOTICIOSO
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ao

envia msnsagem 
nosso diretor

Repercutiu grandemen
te em todos os círculos 
políticos do país, prin
cipalmente na grei bri- 
gadeirista, a “ briga’' en
tre os srs. Magalhães 
Pinto, presidente da U- 
niào Democrática Nacio
nal e deputado Carlos 
Lacerda, uma das figu
ras de grande prestigio 
ao seio da UDN. Convi
dado a se pronunciar a 
respeito do desentendi-

mento entre essas duas 
figuras de projeção den
tro do partido, o sr. Jâ 
nio Quadros, candidato 
à presidência da Repú
blica pela coligação U 
DN-PDO, afirmou que 
não intervirá ua “ briga” , 
deixando essa tarefa pa
ra outros políticos dos 
partidos que o apoiam 
na presente carapinha e 
leitoral.

Eleita a nova Mesada Assem bléia
Após disputado pleito realizado domingo úl- 
> na Capital do Estado, com a finalidade de e- 
:r a nova Mesa do Legislativo Catarinense, ve* 
°u-se o seguinte resultado e que, como a ii 
Qos anteriormente, constitue-se em importante
! Para as eleições de 3 de outubro.T____ __; m  A VPSr  B ra7 Joaquim Alves (PTB )

—  Ruy Hulse
— Querino Flack . ' ÍPo P
— W olney Colaço de Oliveira (Pb
—  Mario Olinger ínnNT
—  Tupy Barreto fPTB)

’̂ retario — Paulino Burigo t '
A chapa acima vitoriosa c° raP?,^a T 1 h0 PTB 
UDN. PSP. PDC. PRP. e 2 0dosí-

°u 22 votos, enquanto que a cJ}appo D e 4 do 
contou somente com 15 votos do PSD e 4

sidente Vice Vice
Secretário
SecretárioSecretário
Secretário

Em convenção nacio
nal que se encerrou do
mingo ultimo, o Partido 
Socialista Brasileiro de
cidiu per 130 votos con
tra 80, apoiar a candi
datura do Marechal Tei
xeira Lott á presidência 
da Republica.

Depois dessa decisão, 
um grupo do PSB lidera
do pelo deputado Do
mingos Velasco, vai tra
balhar para que os so
cialistas adotem também 
a candidatura do Sr. 
João Goulart á vice pre
sidência du Republica.

Em grandes atividades a Associação Rural
Tendo em vista os festejos 

da XIIa Exposição Agro-Pe- 
cuária, que reaiizar-se-á nos 
dias do lo Centenário de La
jes, a Associação Rural tem 
se mantido em franca ativi
dade, organizando à altura 0 
parque onde se realizará a 
referida exposição que, co
mo nos anos anteriores, a- 
trairá grande número de vi
sitantes das cidades e Esta
dos visinhos. Sua dinâmica e

abnegada diretoria encabe
çada pelo sr. Ivo Bianchini, 
e assessorado pelo Secretario 
da Associação Dr. Milciades 
Mario Sá Freire de Sousa, 
não tem poupado esforços e 
nem medido sacrifícios para 
0 êxito dessa festividade que 
tem por objetivo mostrar aos 
outros 0 que é nosso e do 
que somos capazes no terre
no da pecuária e da agricul
tura.

Pela passagem do ani
versário natalício do sr. 
José Pascoal Baggio, di 
retor deste bi-semanário, 
a Associação Brasileira 
de Imprensa enviou-lhe 
a seguinte mensagem: 
“ A Associação Brasilei
ra de Imprensa e seu 
presidente, congratulan 
do-se com 0 estimado 
consocio e amigo pelo 
seu aniversário natalí
cio, fazem votos pela sua 
felicidade pessoal. HER- 
BERT MOSES” .

m b guano
Por uma comissão es

pecialmente designada 
para tal fim, foi escolhi
da a Rainha do V Cen
tenário da cidade de La
jes, escolha essa feita na 
pessoa da distinta jovem 
Ena Marita Krebs, dileta 
filha do sr. Heriberto 
Krebs e de sua exma. 
esposa.

Jovem simpática, inte
ligente e possuidora de 
grandes qualidades, a 
Rainha do Centenário da 
cidade, srta. Bma Marita 
Krebs, reune todos os

O Papa se fará representar
O Cardeal Gonçalves 

Cerejeira, patriarca de 
Lisboa, representará Sua 
Santidade 0 Papa João 
XXIII na inauguração de 
Brasilia, que se dará 
no proximo dia 21.

Esta é a primeira vez 
na historia do Vaticano, 
que um Sumo Pontífice 
se faz representar na i- 
nauguração oficial de u- 
ma cidade.

requisitos necessários 
para representar a so
ciedade e o povo da 
Princesa da Serra em sua 
festividade máxima, mo
tivo pelo qual felicitamos 
a comissão por tão acer
tada escolha.

Novo Ministro do 
Trabalho

Por decreto do Presidente 
da Republica foi nomeado 
na manhã de ontem para o 
Ministério do Trabalho, o De
putado Batista Ramos d) 
PTB paulista.

O novo titular da Pasta 
do Trabalho deverá assumir 
hoje as suas novas funções.

Quanto ao Ministério da 
Agricultura está sendo espe
rada a nomeação de ura de
putado gaúcho, cujos nomes 
mais cotados são os dos srs. 
Rui Ramos e Vitor lssler.

I
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Notas em Arquivo

Nossa Primeira Matriz a

A construção da pri
meira igreja matriz da 
VILA DL LAGLS, teve 
começo no fim do ano 
de 1782, ou começo do 
ano seguinte:

Em agosto de 1782, foi 
eleito Manoel Rodrigues 
de Athayde, PROCURA
DOR DAS ESMO LAS que 
os fieis fossem dando 
para as obras e mais 
necessários da matriz, 
segundo a ordem do Pro
vedor Geral da Capita
nia, D. Luiz Antonio de 
Souza Botelho Mourão, 
tendo o dito procurador, 
cobrado dos moradores 
da vila e seu termo, o 
seguinte:

tros, José Francisco de 
Moraes Navarro - um po
tro, Antonio de Souza 
Pereira - um potro, Ma
noel Francisco Guima
rães - um potro, Joaquim 
Rodrigues dos Santos - 
um potro. Bento Manoel 
de Almeida Paes - um 
potro, João Damasceno 
de Cordova - dois bois, 
Antonio de Araujo Fran
ça - um boi, José Perei
ra de Castro - um boi e 
mais quatro alqueires de

de Moraes - a condução 
do cal, Antonio de Sou- 

Pereira - um potro,za

João Mello Xavier, 1 
potro, Manoel Rodrigues 
de Athayde •• um potro, 
Matheus José de Souza- 
1 potro, Joaquim José 
Monteiro - dez potros, 
Capitão Bento do Ama
ral Gurgel Anes-seis po

farinha, quatro ditos de 
feijão, mais 45000 em di
nheiro (muito chêio ! ) 
Francisco Antunes - um’ 
boi, o alferes José Ra- 
pozo Pires - uma besta, 
Manoel Castro de Ca
margo - 5 320, José do 
Amaral Gurgel - um po
tro, Belchior Arantes - 
ura potro, o Juiz Ordi
nário, Jacintho de Araú
jo Nobrega - dez alquei
res de cal, José Corrêa

José Henrique de Figuei 
redo - 4 potros, Vicente 
Rodrigues de Athayde 
um potro e Domingues 
Corrêa Guimarães, da 
vila da Laguna - dinhei
ro de contado, 3250U0!

Com esses 365320 em 
dinheiro, 10 alqueires de 
cal, 4 alqueires de fari
nha, 4 ditos de feijão, 4 
bois, uma besta e 33 po 
tros, foi construída a pri
meira igreja matriz da 
vila de N. Senhora dos 
Prazeres das Lages. Nes
sa ép )ca os potros, os 
bois e a besta, valiam 
todos juntos de mais ou 
menos 2005000. A  cal 
que vinha da vila da 
Laguna e seu transpor 
te, foram as doações 
de maior vulto. Pode
mos concluir dahi que 
não havendo a despeza

de mão de obra, as o 
bras da nossa primeira 
m a t r i z ,
no máximo em_ 2«>0$000.

Sua localisação era no 
mesmo local on e hoje. 
ergue se este inagestoso 
templo católico. As qua
tro paredes dessa pri
mitiva matriz, conforme 
o uzo da época, eram de 
terra socada á mão de 
pilão. Também suas pa
redes internas eram de 
barro socado! O primei 
ro vigário da paroquia, 
foi o celéberrimo padre, 
JO \QUIM GOMES DE 
ESCOBAR; criando mui-

tas dificuldades a r» 
ra daquele tempo ao!3* 
dre Escobar chegl t  
o ponto de mandar ï* 
sacatar o alforge ' ^sacatar o alferes còmC 
riantedo destaca"^ 
da vila, para uma hP 
na rua (aliás, na uni í 
Graças ás providenS 
do bispado de São 
lo foi ele mais tarde » 
fastado de Lages nn 
daí por deante c o m í 
a receber bons pa(jL 
para adiministrarem j! 
leis católicas, nesta vilasj. 
nhasituada nos Cwipru 
DAS LAGENS.

Quanto custará as eleições de 3  de Outubro
As eleições presidenciais de 3 de outubro vin

douro custarão, pelo menos, 28 milhões e 109 mil 
cruzeiros.

Essa verba acaba de ser distribuída pelo Tri
bunal de Contas entre os Tribunais Regionais nos 
Estados.AGORA!

rá (a. k eCHEGAR!
No Rio de Janeiro 
Em São Paulo 
Em Curitiba 
Em Florianópolis

Á s
Á s
Á s
As

13 horas!
11 horas! 
9,30 horas! 
7 horas!

SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS FEIRAS!
PARTIDA DE LAGES, 6,20 (manhã)

DE LAGES, ESCALANDO EM FLORIANOPOL1S - c í n  d m t ./n r. '
rianopolis em DC3 e Fpolis. - S. Paulo e Rio, nos r a ^ d o ^ u ^ u o s ^ 1?  DEflANEIRO -  (Trecho Lages - Fio-

VOLTA: -  TERÇAS - QUINTAS E SABADOS AVI° £S CONVA1R!’
NOS MESMOS DIAS ACIMA. SE V. S. PREFERIR, A presentam os
PARTINDO DE LAGES, com escalas em FLORIANOPOI k . t t a , , ,  , °  Segum,e P L A N O , LAGES

CHEGADA na capita, bandeirante, âs U  ^  PA U L0
------------ --------------- uoras! Lm aviao DC3

d<
lis
St

dc

Pi

d.

AGENCIA  TAC - CRUZEIRO DO SUL n „
Ramos (log , abaixo do Cine T6, T
s . . .  das 8 ás 18 horas òu a Maraioara) „. . .  214 -  das 18 às 24 horas ... 237

TELEFONES
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Cantor mexicano fará
uma temporada em Lajes

Carlos Barrios, reno
vado cantor mexicano 
ue á 9 mêses se en- 

Jontra no Brasil, deverá 
fazer uma serie de apre
sentações na Radio Clu
be de Lajes, sob o pa
trocínio de diversas fir
mas do comercio lajeano.

Carlos Barrios se a- 
presentará naquela em is
sora a partir de hoje, e 
todas as quartas, quintas 
e sábados no horário 
(jas 17 ás 17,30 horas.

Carlos Barrios já teve 
oportuuidade de se apre
sentar em todas as capi
tais da America do Sui

dnnR?«Pí ÍUCipais cidades 3° í  Grande do Sul e 
^anta Catarina, poij que 
depois de se exibir

o a í f 'n °  .̂ meí'n:,0 ruma'ápara o Rio e São Paulo 
e outras capitais do nor- 

onde dará conti
nuidade a sua tournèe 
artistica. ee

Aquele destacado can 
tor mexicano esteve em 
visita á nossa redação 
onde relatou-nos . algu
mas peripécias de sua 
vida artística, o qual mui
to agradecemos e dese- 
jamo-lhes uma feliz esta
da em nossos meios.

‘‘Imagens do Brasil”
Magnifica Edição Instrutiva 

da revista “O Tico Tico” é 
gera dúvida o numero intitu
lado “IMAGENS DO BRASIL” .
Um estudo criterioso ma- 

gnificamente ilustrado a co
res, dos primeiros tempos da 
vida brasileira, do descobri
mento para cá Um utilíssimo 
estudo da nossa formação 
histórica abrangendo os fatos j 
essenciais e mais importan-1 
tes dos primeiros tempos da 
vida do Brasil. Esta edição j 
encanta pelo aspecto e tem 
um valor extraordinário como 
contribuição ao estudo da 
nossa historia.

Todas as paginas são co
loridas, em ótimo offset e 
os estudiosos e professores a- 
li encontram material exce
lente para suas aulas. A edi
ção focaliza aspectos inédi
tos. alinha fatos e feitos em 
pagin as magnificas com texto 
revisto pelo historiador Othon 
Costa

Mais uma valiosa contribui
ção que a revista “ O TICO 
TICO’ oferece ajs professo 
res e alunos das escolas e 
colégios de todo o Brasil, a 
edição “ IMAGENS DO BRA
SIL”.

Assembléia Geral Ordinária 
C O N V O C A Ç Ã O

São convidados os senhores acionistas, desta socieda
de, a reunirem se em Assembléia Geral Ordinária, a rea
lizar-se no dia 20 de abril, corrente, ás, 20 (vinte) horas, na 
Sede Social, com a seguinte

Ordem do Dia
8) - Apreciação e aprovação do balanço geral e demais 

documentos, referentes ao exercicio social de 1959;

b) - apreciação e aprovação do Parecer do Conselho
Fiscal;

c) - eleição do Cansêlho Fiscal e Suplentes, e fixação 
des honorários dos mesmos;

^ - outros assuntos de interesse geral.

Lajes, 4 de abril de 1969

PAULO FRANCISCO BROERING Dir. PRESIDENTE

S E R R I L
DisPõe para pronta entrega, nas constiuções 
Parâ qualquer quantia.

Depósito em Serril 
5ePresentante nesta cidade: Lirio Campos 

Ua João de Castro, 525,
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— Um m irechal passará a 
ganhar 7S nil cruzeiros por 
mês, se for aprovada a tabe
la que a comissão de ofici
ais design i ia pelo Clube Mi
litar para estudar o reajusta
mento dos vencimentos mili
tares organizou e enviou ao 
ministro da Guerra, marechal 
Odilio Denys há alguns dias.

A tabela é a seguinte:
Marechai: Cr$ 78 mil; ge

neral de Exército; Cr$ 66 mil: 
gen. de Brigada; CrS 50 mil: 
gen de Divisão: Cr$ 58 mil; 
coronel: Cr$ 42 mil: tenente 
coronel: CrS 39 mil: major: 
CrS 36 mil: capitão: Cr$ 33 
mil: primeiro tenente: Cr$ 30

Cinco mil convites 
para inauguração 

de Brasília
-  Mais de três mil convi

tes para a recepção que será 
oferecida por ocasião da i- 
n luguração de Brasília, já 
foram distribuídos pelo Ita- 
marati, esperando os organi 
zadores da festa que o nú 
mero de convites expedidos 
atinja a casa dos 5 mil. A 
lista dos convidados segue o 
mesmo critério das recepçõ
es oferecidas pelo Itamarati 
às autoridades estrangeiras 
que visitam o Brasil, isto é 
autoridades dos governos es
taduais e municipais, corpo 
diplomático, diretores de 
grandes emprêsas e pessoas 
da sociedade do Rio e São 
Paulo.

Os convidados para a re
cepção de Brasília deverão 
procurar transportes e aco
modações por conta própria, 
com exceção de cêrca de 
6D0 pessoas que representam 
convidados especiais, autori
dades e corpo diplomático, 
principalmente.

Mande fazer seus 
quadros na
Vidraçaria 

Almirante Soares
A Rua Marechal Deo- 

doro, 251

a ler R i m l o s  é  ErS 78 mil
mil: segundo tenente: Cr$ 27 
mil: aspirante: Cr$ 24 mil: 
sargento ajudante: Cr$ 21 mil; 
primeiro sargento: Cr$ 18 mil: 
segundo sargento: Cr$ 16 mil: 
terceiro sargento: Cr$ 14 mil:

e cabo: Cr$ 6 mil.
Os novo* niveis de venci

mentos .abrangem as tres 
Forças Auxiliares que são o 
Corpo de Bombeiros e a Po
licia Militar.

SR. MARIO GRANT
A’ 8 do corrente, transcor 

reu a passagem de mais um 
aniversario natalício do Sr 
Mario Grant, benquisto cida
dão residente nesta cidade e 
tesoureiro da Empreza M. A.

de Sousa.
Aos muitos cumprimentos 

que por certo recebeu na
quela data, enviamos ao Sr. 
Mario Grant, os nossos votos 
de inúmeras felicidades.

OFICIO RECEBIDO
Recebamos do Sindicato dos Empregados no 
Comércio de Lajes o seguinte oficio:

limo. Sr.
Diretor do Jornal 
CORREIO LAGEANO 
Nesta
Prezado Senhor.

Temos a honra de comunicar á V.S. que, em reunião 
da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 3 de a 
bril do corrente ano, foi empossada a nova Diretoria des
ta entidade, eleita em 29 de fevereiro de i960 e que irá 
gerir os destinos deste Sindicato no periodo 1960/1962.

Diretoria
Presidente de Honra — José Alfredo Lemos Montene

gro; Presidente — Raul dos Santos Fernandes ( reeleito ); 
Secretário — Vidal Arruda Machado; Tesoureiro — Anto
nio Carlos Avila.

Conselho Fiscal
Firmino Ramos Machado; Juvencio Muniz e Harry An- 

nuseck.
Suplentes da Diretoria

Aristotelino Moreira, Aristeu Castilho e Ero Pereira da 
Silva. ^

Suplentes do Conselho Fiscal-
Aladio Arent, Armando Gualberto Guedes e Clesio 

Rebello.
Representantes no Conselho da Federação

Raul dos Santos Fernandes, Firmino Ramos Machado 
e Hilton Amaral.

^Suplentes
Aristeu Castilho, Firmino Ramos Machado e Aladio 

Arent.
Bibliotecário

Renato Jose Fernandes
Certos de continuar merecendo de V.S. a confiança e 

apôio até agora dispensado a este Sindicato, agradecemos 
de antemão em nome da entidade e firmamo-nos

Atenciosamente 
VIDAL ARRUDA MACHADO 

Secretário
RAUL DOS SANTOS FERNANDES 

Presidente

Dr. Nilson Biavaili
CLINICA E CIRURGIA

Aparelho Digesiivo e Vias Biliares

HORÁRIO DAS 14 AS 17.30 HORAS
Cons:. Rua Hercilio Luz n’ 56 Fone, 441 (Frente ao Hospital) 

Res:. Rua João de Castro 71 - Fone 308 
ATENDE DIA E NOITE
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S e c c á o  F e m i n i n a
Duas receitas para você

O melhor alimento pa
ra o lactente é, sem dú
vida, o leite materno. 
Destinado pela natureza 
à alimentação da crian
ça pequena, contém as 
substâncias de que ela 
necessita para a sua nu
trição. É puro, prática
mente sem micróbios, 
porque passa diretamen
te do seio materno à bo
ca da criança. Contém 
substâncias biológicas, di
tas anticorpos, que a pro
tegem de doenças, como 
a difteria, o sarampo, a 
febre tifoide. É de fácil 
digestão. A amamentação 
materna atende não só 
às exigências biológicas, 
como também às necessi 
dades psicológicas do 
desenvolvimento infantil.

É o processo mais sim 
pies e mais econômico 
de alimentação do bebê.

A  despeito dos ex
traordinários progressos 
no dominio da dietética

infantil, nos últimos tem
pos, reduzindo grande- 
mente os perigos da ali 
mentação artificial, é in 
contestávelmente o leite 
humano, especiaimente o 
materno, o melhor ali 
mento para a criança,1 
nos cinco primeiros rai
ses de vida.

a  mortalidade infantil 
é mais elevada nas 
crianças criadas à ma 
madeira do que nas ali 
mentadas ao s io.

A amamentação ma
terna é um dever sagra
do da mãe para com o 
filho. Tôda mãe deve es 
forçar-se ao máximo p >i 
amamentar o seu pró
prio filho, pelo menos 
até o quarto mês de v i
da.

A amamentação artifi
cial só deve substituir a 
amamentação materna, 
quando indicada pelo 
médico.

A carne de vaca. de 
aves, peixe etc, é sem
pre recomendada no uso 
diário de nossa alimen 
tação. As vísceras, prin
cipalmente o fígado, é 
também de grande im- 
oortância, especialmente 
o de vaca. pois é uma 
das melhores fontes de 
ferro.

Damos abaixo duas 
receitas simples sôbre 
t maneira do preparo e
uso do fígado.

í — Fígado refogado
1 Tome um pedaço de 

fígado de vaca, limpe-o 
muito bem tirando os 
nervos e a pele que o 
envolve.

2. Bata bem com uma 
faca grande de cozinha 
ou passe na máquina de 
moer carne. Tempere 
com alho socado, sal, pi- 
meati ,  louro e , outros 
temperos corno cebolinha 
verde, salsa, etc. Mistu
re bem.

3. Deve ao fogo numa 
panela com gordura 
quente, mexendo rápida
mente para não enrolar. 
Depois de uns 5 minutos 
feche a panela e deixe 
cozinhar um pouquinho 
mais.

4. Retire a panela do 
fogo e junte vinagre bom 
(3 colheres de vinagre 
para cada meio quilo de 
fígado)- Mexa bem e sir
va quente com arroz ou 
purê de batatas.

NOTA — Depois de 
juntar o vinagre não 
deixe ferver mais.

II — Paté de figado
1. Passe na máquina 

de carne o seguinte: 250 
gramas de fígado de por
co ou de galinha.

250 gramas de lombo 
de porco, fresco.

9 ® ® PEÇAS
GENUÍNAS.

® ® ®

Pino da
Manga do Eixo

COM A GARANTIA DA

i s s z n c i i i D E S - E í E R r z

250 gramas de tou
cinho fresco.

2. Use o crivo mais fi
no e passe 2 ou 3 vêzes 
até tornar uma massa 
bem pastosa Tempere 
com alho, sal, pimenta 
uma colherinha de noz 
moscada ralada.

3. Leve ao fogo em 
banho maria e deixe fer
ver durante 1 e meia a 
3 horas conservando a 
panela aberta e sem 
mexer.

4rR etire"do fogo, dei
xe esfriar um pouco e 
bata benUcom uma co
lher de pau para clarear 
e amaciar. Use no pre
paro de sanduíches, re
cheio de;.pão, etc.

NOTA — Conserva-se 
bom por vários dias,  
mesmo fora da geladei
ra.

C O N S E L H O S

Para «eu cam inhão, e x ija  sem pre peças 
que tenham  fu n d id a  a es tré ia  d e  3 pontas.
A  M ercedes-8en* d o  Brasil se responsa b iliza  
in te iram en te  p e la  q u a lid a d e  dessas peçasl

Tôda peça com a m arca fu n d id a  e num erada 
em cód igo  já  passou p o r nossos la b o ra tó rio s  
•  é a p ro v a d a . Sem Isto, é peça fra c a , 
nôo  serve. Para sua g a ra n t ia , só com pre * 
peças com a m arca M ercedes-Benz I

Parafa so da 
tubo da rod«

Procure peças M E R C E D E S - B E N Z  legítima,. - j
Concessionário Autorizado v  - ')

Mercantil Della Rocca, Broering S/A.
Rua Manoel T. de Castro, 253 — Caixa Postal, 27 — 

End. Teleg. Vargas — LAJES -  Santa Catarina

Se há cheiro desagra
dável na cozinha, basta 
borrificar a chapa do 
fogão com vinagre.

X X X

O cheiro de tinta fres
ca elimina se colocando, 
no cômodo pintado, um 
prato cheio de sal.

X X X

O cheiro de couve na 
cozinha evita-se, ferven
do juntamente com a 
couve um pouco de pão

de centeio.

X X X

Lábios rachados tra
tam-se com glicerina ou 
manteiga de cacau.

Se a pele do seu ro
to está áspera, lavea 
com leite.

X X X
Sapatos molhados se

cam rápidamente, se os 
enchermos de papel de 
jornal

Werner, Carvalho S-A
Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇÃO
j j ^ao convidados os senhores acionistas, desta socit 
dade, a reunirem-se em ASSEMBLÉIA GERAL ORDIV*’ 
níAc ^ reabzar-se às 16 horas, do dia 20 de abril, corrente, 
na sede Social, com a seguinte

Ordem do dia
mam1H Í«„ *pre*CÍaça? e aProvação do Balanço Geral e d(' 

CUmento.8 refcrente8 ao exercício social, de 19®’. 
lho Fiscãl-apreCÍaÇã0 6 aprovaÇão do Parecer do C° 1

cão rtnl 'u «leÍÇ/.â<? do Consôlho Fiscal e .Suplentes, e li*® 
Ç&° d° 8 honorários dos mesmos.

J outros assuntos de interesse geral.
Lajes, 4 de de 1960

Antenor Vieira Borges-Dir. Presidente
Túlio Fiúza de Carvalho-Dir. Gerente
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Meritória vitoriado Pinhei
ros sobre o Cruzeiro - 3 á 1

Wilson 3 e Nigemann os marcadores

CORKEIO t AGEANO

p0i realizado domingo ultimo 
n0 Estádio Municipal da Ponte 
Grande, um atraente cotejo 
•mistoso, que reuniu as equi 

do S .C  Pinheiros e do S.

C.
ctrrar-3- — -  - .»----
do S.C. Pinheiros, produto de 

melhor aproveitamento nas

Cruzeiro, o qual veio a en 
rar-se com a justa vitoria

oportunidades surgidas para 

gols.

0 placard na primeira fase 
nantevè-se inalterado, sendo 
que todos os tentos da partida 
foram consignados na segunda 
fase.

0 Cruzeiro foi quem inau
gurou o marcador aos 20’ por

doW^oL0 " e te-o ' v,,s°n por tres vez s <-nn
o u t iv a s ,  aos 25', 30’ e 37 de
cretado os tentos qi,e dariam a 
vitoria ao alvi verde.

Os dois quadros jogaram
Pinhe-S Seg„UÍnteS constituições: 
Pinheiros. Rogério, Zé Carlos 
e Madure.ra; Zé Otávio, Ivo e 

icente, Wilson, Galego, Alci
des, Pinto e Izidoro.

Cruzeiro: Waldemar, Zé e 
Carlinhos; Julião, Demerval e 
tleco; Luizinho, Juba, Dico 
Nigemann e Raimundo.

Foi arbitro da partida o Sr. 
João de Freitas, com uma re
gular atuação.
A renda não nos foi fornecida.

Sensacionaliza ocam- 
peonato estadual

Prosseguiu domingo ultimo 
o campeonato estadual, com a 
realização da ante penúltima 
rodada, que ofereceu os seguin
tes resultados; Em Joinville! 
Caxias 2 x Paula Ramos 2; em 
Curitibanos: Independente 3 x 
Hercilio Luz 3; Em Crisciuma! 
Atlético Operário 1 x Carlos 
Renaux l; em Joaçaba: Comer
cial 2 x America I.

Após este resultados ficou 
sendo a seguinte a colocação 
dos clubes concorrentes ao ce
tro máximo:
Io Caxias 7 pp; 2" Paula 
Ramos 8 pp; 3" America 9 pp 
4o Atlético Operário 10 pp; 5° 
Carlos Renaux 11 pp; 6° Her
cilio Luz 14 pp; T‘ Indepen
dente 17 pp; 8o Comercial 20 
PP-

Liga Serrana de Desportos
NOTA N“ 2/60 

EXPEDIENTE;
Lajes, 9 de abri] de 1960

2a.
3a.
4a.
5a.
6a.

Feira:
Feira:
Feira:
Feira:
Feira:

Sábado

Das 20 ás 22 horas 
Das 20 ás 22 horas 
Das 20 ás 22 horas 
Das 2 > ás 22 horas 
Das 20 ás 22 horas 
Das 14 ás 17 horas

Expediente interno 
Reunião dos clube« (Futebol) 
Reunião dos clubes (Basquete) 
Reunião dos clubes iFutebol Salão) 
Expediente geral (Externo) 
Expedient^ interno.

A Liga Serrana de Desportos avisa aos clubes do interior ou seja de Curitibanos, 
São Joaquim, Anita Garibaldi, Campo Belo, Cerro Negro, Capão Alto, São José do Cerri
to e Olinkraft, que comuniquem com urgêacia a sua participação ou não no Festival 
Esportivo, que esta liga realizará dia Io de maio, afim de tomar as providências neces
sárias.

A Liga Serrana de Desportos avisa ainda a seus filiados e aos desportistas 
geral que transferiu a sua séde para o edifício Marajoara. 2o Andar, Sala n° 10.

em

VISTO:

Osvaldo Costa - Presidente da 
Liga Serrana de Desportos

João Carlos Leão Filho 
Secretário da L.S.D.

I

As máquinas de escrever Siemag possuem: 
v  regulador de toque 
v régua de marginadores 
^  ajuste de fita em 4 posições 
v proteção de tipos 
v  apoio de papel
v  inserção regulável e automática do papel 
v libertador de tipos 
v  mesa o papel 
v  estrutura blmdada monobloco

<3or?/xD ça < //*&

1’orque diua mais! 
Porque cusla menos' 
Porqup iraballia melhor!

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS
' ' « O r g a n i z a ç ã o  Hélio Lida.»'

Rua C el. Córdova 108 -  C a l* g J N T A  C A J A R IN A

AGES _  ______________

5a. página

l i r a  p iem  o M  - 5 s 3
Domingo último, no Estádio 

Municipal da Ponte Grande, 
na parte da manhã, realizou se 
o esperado encontro entre os 
grandes rivais do Cairro Coral, 
ou seja G. E. Olaria X S. E. 
Coral.

O encontro, que teve início 
às 10,30 horas foi devéras sen
sacional mesmo o Olaria sen 
do sempre a melhor equipe 
dentro de campo, o Coral e 

j xigiu muito suor dos craques 
do Olaria. Grande número de 
torcedores compareceu ao en 
contro, tanto os fãs do Olaria 
como da S. E. Coral, e isso 
veio dar maior brilho ao es
petáculo, porque os jogadores 
de ambas as equipes jogavam 
com mais entusiasmo.

O Leão do Coral começou 
jogando para ganhar a partida 
logo de início, o que realmen
te aconteceu, pois logo de saí 
da. Mareio assinala um belíssi
mo gol, Carbonera aumenta e 
novamente Mareio coloca o 
Olaria em 3 a 0, terminado as 
sim o primeiro tempo.

No segundo tempo mais 1 
gol de Mareio e 2 de Carbo
nera.

O Coral conseguiu seus 3 
gols no segundo tempo, por in- 
térmédio de Vitorio, Olair e

Neno
O Olaria jngou uma enor

midade. principalmente no lo 
tempo em que Lite e Irto íi 
zeram uma perfeita ligação 
tendo sido desta maneira o 
Olaria o dor.o absoluto do 
meio de campo.

Esta vitória veio provar que 
é realmente o Olana o verda
deiro Leão do Coral, pois a 
dúvida estava em a equipe de 
João Pedro vencer este seu 
temível adversário, o que fêz 
goleando-o impiedosamente.

O Olaria formou: Lauri. Ne 
ry (João Pedro) Ad.oaldo e 
Adionir, Lite e Abdon, Arnal
do, Pedro, Márcio, Irto e Car 
bonera, sendo Irto a maior fi
gura em campo, seguido de 
Adroaldo, Márcio e Carbonera

Deve-se atribuir a cu pa das 
três gols sofrido pelo Olaria, a 
Lite, que depois de jogar uma 
enormidade no I o tempo, ralhoti 
no segundo, jogando demasia
damente atrazado, permitindo 
a penetração fácil dos Corali
nos .

A S.E. Coral alinhou: Vai 
domiro, Aldo. Delia Costa e 
Alcides, (Bide) Pedro e Nery, 
Neno, Pé-de-Mola, Osmar (Vol- 
canaia) (Olair) e Vitorio.

Estreou bem o Guarany
O quadro do Guarany A. C. 

que este ano disputará o cam
peonato oficial da Liga Serrana 
de Desportos, fez a sua estreia

domingo ultimo em seu campo 
no 2° Batalhão Rodoviário, ao 
abater de forma sensacional o 
G. E. Popular por 7 á 3.

Também estreou o Copacabana
O S. C. Copacabana, novel e- 

quipe varzeana realizou a sua 
estreia domingo ultimo, em jo 
go que foi efetivado em seu

estádio, conseguindo derrotar o 
quadro da Lomba Seca F. C. 
do bairro do mesmo nome por 
4 á 3.

E o Helio Moriiz continua goleando
Prosseguiu sábado a tarde o torneio elimina

tório de futebol de salão, com a realização de 
mais uma rodada dupla.

No jogo de menos cartaz da rodada, o Co
mercio e o União empataram em 1 gol, caindo at- 
sim o quadro da Escola Técnica de Comercio de 
Lajes da liderança da tabela.

Elias marcou para o União e Adilson anotou 
o tento do Comercio.

No outro jogo da rodada, o Helio Moritz con
seguiu mais uma goleada no atual certame ao 
derrotar irapiedosamente o Renner por 6 á 0

Plinio que é o lider da tabua dos artilheiro» 
consignou 4 tentos, ao passo que Alemão e Lau- 
rinho fcompletarara o marcador para o Helio Mo 
ritz.

Após estes resultados a classificação oficia* 
dos clubes concorrentes passou a ser o seguinte:

P Olimpico e Helio Moritz 0 pp
2‘ Comercio 1 pp
3’ Arsenal e Vidal Ramos - PP
4‘ Satelite 3 pp
5’ Guarani e União 4 pp
6’ Renner e Faixa Azul 6 PP

Hoje a noite na cancha do 2o Batalhão Rodo
viário, prosseguirá o torneio eliminatório do cam
peonato de futebol de salão com a realização dos 
seguintes encontros: Vidal Ramos x Faixa Azul e 
Satelite x Guarani.
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IJango recomenda a Direção Nacional do PTB
Que homologue a expulsão dos Deputados 

Braz Alves e Paulino Buriçfo
Com os últimos acon

tecimentos que se reali
zaram na capital de nos
so Estado, por ocasião 
da eleição da mesa da 
Assembleia, dois depu
tados trabalhistas não 
acataram a orientação 
dada pela direção esta

dual.
Nessas condições a- 

queles parlamentares, em 
vista do atrito surgido e 
de sua discordância con
forme carta que envia
ram a direção do parti
do, ambos pediram seu 
desligamento do partido

no âmbito estadual.
Em reunião realizada 

pela direção estadual 
esta decidiu expulsar a- 
queles deputados dos 
quadros partidários e pe
diu simultaneamente a 
homologação de tal ato 
pela direção Nacional do

PTB . A ,
Chegando ontem do 

Rio de regresso ao nosso 
Estado o Deputado Dou- 
tel de Andrade presiden
te do trabalhismo em 
nosso Estado, fez um re
lato minucioso ao sr.

João Goulart, tendo es 
te recomendado a dire 
ção nacional do P T B 
que homologue com a 
maxima urgência a ex 
pulsão daqueles parla 
mentares barriga verde 
dos quadros do PTB.

CORREIO LAGEANO
Lajes, 13 de Abril de 1960

O Partido Social Demo
crático, em convenção na
cional que realizou na ulti
ma segunda feira, homolo
gou o nome do Sr. João 
Goulart, como o seu candi
dato á vice presidência da 
Republica.

Com excessão dos con
vencionais pessedistas do 
Rio Grande de Sul que se 
abstiveram de votar e de Ma
to Grosso que não compa
receram, os demais foram u- 
nanimes em votar no nome 
do Sr. João Goulart, como o 
seu candidato á vice presi
dente nas próximas eleições 
de 3 de outubro.

Desta forma o Partido Social Democrático e o 
Partido Trabalhista Brasileiro, estão bem coesos 
e dispostos a conquistarem a vitoria nas eleições 
de outubro vindouro.

LOTT DOMINGO EM PORTO ALEGRE
O Marechal Henrique 

Teixeira Lott, candidato 
las facções PSD-PTB- 
P.SB-PR, vai iniciar uo 
proximo dia 17 na cidade 
de Porto Alegre, a sua 
campanha no Rio Gran
de do Sul.

A recepção ao ex Mi

nistre da Guerra, na ca
pital gaúcha está sendo 
devidamente preparada 
pelos seus partidários, 
que pretendem tributar- 
lhe excepcional demons
tração publica.

Lott visitará ainda du

as ou trêz cidaiks do 
interior e na terça feira 
dia 19 estará em São 
Borja, onde participará 
de uma concentração 
para homenagear a me
mória do extinto presi 
dente Vargas.

Faleceu o 
Sr. JoãoBuatim

Vitimado por ura cofapso 
cardíaco, faleceu no dia de 
ontem na capital paulista o 
Sr. Joao Buatim, diretor pre
sidente da importante firma 
desta praça, Comercio de 
Automóveis João Buatim S/A 
e pessoa bastante relaciona
da nos setores economicos de 
todo o Estado.

O seu corpo foi translada
do para a cidade de Blume
nau, neste Estado, local de 
sua residência, onde foi dado 
á sepultura.

Noticiando este infausto a- 
contecimemo, destas colunas 
enviamos á familia enlutada 
bem como a todos os direto
res, funcionários e operários 
da Comercio de Automóveis 
João Buatim S/A, as nossas 
mais sentidas condolências.

Atrito no trabalhismo 
' barriga verde
Recebemos do Deputado Doutel de Andrade, 

o seguinte telegrama:
Correio Lageano 
Lajes SC

Comunicamos deputados Braz Alves e Pauli
no Burigo vg virtude terem traido partido eleição 
Mesa Assembleia vg foram eliminados quadros 
partidários pt Seguem esclarecimentos pt Sds. 
Dep Doutel Andrade PSDt PTB

Missão russa virá ao Brasil
No proximo dia 25, chega

rá ao Brasil uma delegação 
comercial soviética, para por 
em pratica o convênio co
mercial, assinado em dezem
bro ultimo pela Rússia e o 
Brasil.

E9sa embaixada, composta 
de dez pessoas, será a pri
meira a visitar o Brasil de

pois do rompimento de nos
sas relações diplomáticas com 
a URSS em 1947.

A missão soviética alem do 
Rio de Janeiro, visitará ou
tras regiões do país, com o 
fim de obter uma perspectiva £ 
mais ampla das possibilidades 
do comercio bilateral

Mario Meneghetti para a 
embaixada em Honduras
O Senado Federal por 

maioria absoluta de vo
tos, aprovou ontem a in
dicação do nome do Sr.

Mario Meneghetti, ex Mi
nistro da Agricultura, pa
ra Embaixador do Brasil 
em Honduras.

BRASIL E ARGENTINA FIRMAM ACORDO MADEIREIRO
Conforme despachos pro

cedentes de Buenos Aires, 
foi firmado na Câmara Ar
gentina de Comercio, um a- 
côrdo entre importadores e 
exportadores argentinos e 
brasileiros, destinado a com-

plementar o ajuste assinado 
em novembro ultimo no Rio 
de Janeiro.

O novo acordo tem por ob
jetivo impedir qualquer irre
gularidade que possa afetar 
o alto nivel moral das rela-

Ano do Centenário de Lajes
V I S I T E  A

XIIa Exposição Agro-Pecuaria
fc 2i s u dt mé

ções comerciais entre os dois 
paises. O- documento estabt- 
lece em suas diversas clau 
sulas, medidas destinadas a 
facilitar o comercio de o*’ 
deiras entre o Brasil e a 
Argentina.

Cl(
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I
gai
me
pai
pel
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