
E“1 homenagem ao centenário:

Vamos embelezar
Como é sobejamente

conhecimento públi
“ Lajes comemorará 
,pU primeiro centenário 
no período de 22 a 28 
Je niaio próximo vin
douro, faltando pouco 
mais de um mês para 
essa tão importante e

s ta \ í ^ daie-
£o rauScipio‘ e dtveTer
te D o? '?S da festivamen- 

01 *°^os os lajeanos de nascimento e de co 
ração. Por isso, o p„v0

lajeano deve colaborar, 
'na medida do possível, 
com a comissão organi
zadora dos festejos pa
ra que o primeiro cen
tenário de Lajes não 
decepcione aos visitan
tes. Uma das medidas

s**
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Sem comentários

A QUEM DE DIREITO
Nas diversas ruas da 

cidade verifica-se o se
guinte:

Cascas de bananas jo 
gadas na calçada e sem 
merecer a atenção por 
parte dos responsáveis 

ümpesa pública da

cidade;
Lixo posto em plena 

via pública, causando 
uma péssima impressão 
a todos, sejam lajeanos 
ou visitantes;

B u s i n a r estridente, 
constante e sem necessi-

Dia 18: Congresso Trabalhis
ta no Rio Grande do Sul

(

Na próxima segunda feira, 
M14 horas, será instalado o 
congresso trabalhista que 
reunirá todos os prefeitos e 
'ereadores do PTB do Esta
do do Rio Grande do Sul. Es- 
tarão presentes, naquele im
portante conclave, entre ou 
>ros, os governadores Rober- 
o Silveira, Chagas Rodrigues 
rarsifal Barroso; senadores 
êlson Maculan, Argemíro 
^ueiredo bem como depu

tados federais entre os quais 
a sra. Ivete Vargas.

Na parte da manhã do mes
mo dia os convencionais fa
rão entrega de credenciais 
na sede do PTB. Instalados 
os trabalhos em sessão so 
lene, os mesmos prosseguirão 
até terça feira, sendo que à 
noite para o encerramento 
estarão presentes os candi
datos mal. Henrique Teixeira 
Lott e dr. João Goulart.

Sindicato do Comércio 
Varejista de L a je s

E D I T A L
e de 

a ASSEM- 
realizar-se

... conformidade dos Estatutos dêste Sindicato 
»tf,.0 a legislação em vigôr, convoco 
oo rt A GERAL ORDINÁRIA dêste Sindicato à 
Í d. a de abril de 1960,..às 10 horas, à rua 
2 “ Ramos, 103 - 2o andar - sala 204, para tratar da se

•̂e’ tura- discussão e aprovação do ^cicio de 1959 e das respectivas peças do Balanço ü

Hl d^Gonhecimento para aprovação pela Assembléia G 
rarecer do Consêlho Fiscal. monta ria pa-

* . )  Leitura e discussão da Proposta Orç
exercicio de 19 61.
M Assuntos diversos de interesse da convo-

J o e ir a  reunião realizar-se-á em P uma hora
4çpoign& ^ora acima determinada, em seg

Lajes, 14 de abril de 1960 
ERNANI ROSA - Presidente

dade dos veículos que 
correm desenfreadamen
te mesmo (e principal- 
mer.te); nas ruas centrais
da ckláde;

Bicicletas, dirigidas por 
meninos e marmanjos, 
nas calçadas pondo em 
perigo a integridade fí
sica dos transeuntes;

Menores esmolando 
diáriamf nte pelas ruas, 
causando ainda mais 
péssima impressão a 
gregos e troianos;

E, finalmente, Avenida 
Presidente Vargas, que 
constitue-se em verda
deiro “ cemitério” aos 
veículos que trafegam 
naquela principal artéria 
de nossa “ urbs” .

Necessário se torna, 
pois, que as autoridades 
responsáveis tomem as 
medidas adequadas com 
o objetivo de sanar ês- 
ses inconvenientes que 
só podem trazer verda
deiros transtornos à po
pulação lajeana e a to
dos os que visitam a 
Princesa da Serra.

necessárias, para que os 
visitantes não saiam de
cepcionados com nossa 
cidade, é a pintura dos 
prédios, tanto públicos 
como particulares. A a- 
presentação de prédios 
bem pintados é uma con-

tribuição importante por 
parte do povo lajeano, 
para que o bom nome e 
as belas tradições de 
Lajes não saiam preju
dicadas nessa festivida
de máxima do munici 
pio.

Melhor fiscalização do 
trânsito, senhores 

responsáveis!
Como todo o povo lajeano 

está ao par, aproximam-se os 
dias do centenário de Lajes. 
Além das diversas medidas 
que devem ser adotadas pa
ra a comemoração de tão 
significativa data, o trânsito 
deve ser tratado de maneira 
carinhosa por parte das au
toridades responsáveis. Con
forme temos afirmado, destas 
colunas, o mesmo está em 
situação precária por falta 
de mais elementos entendidos 
do “riscado’’ e que o poderiam 
normalizar. Veícuios trafegam 
a torto e a direito pelas nos
sas principais artérias, co
metendo toda a sorte de im
prudências e mesmo chegan
do ao abuso sem que os res
pectivos motoristas sofram 
qualquer reprimenda por par-

te dos (inexistentes) guardas 
de trânsito.

Na esquina da Praça João 
João Costa com a Rua Coro 
nel Córdova, por exemplo, 
como nossa reportagem pode 
comprovar pessoalmente, o 
abuso se torna mais eviden 
te, ameaçando a integridade 
física dos que por alí transi
tam. Sem obedecer as leis do 
tráfego, os carro3 fazem a 
volta naquele local, causan
do uma tremenda confusão 
aos demais veículos e pesso
as que por alí transitam. Ne
cessário se torna, pois que 
agora na época do centená
rio sejam enviados mais 
guardas de trânsito para La
jes a fim de evitar êsses a- 
busos que se verificam em 
nossa cidade.

Caravana à NOVACAP
Com destino à NOVACAP, 

tendo por finalidade assistir 
sua inauguração, seguirá a- 
manhã às 5 horas para lá 
um moderno ônibus tipo 
monobloco, de propriedade 
do Expresso Lajes de Trans
portes Ltda. Dirigida pelo sr 
Pedro Delia Rocca, diretor- 
presidente da Mercantil Delia

Rocca, Broering S/A, a ca
ravana que viajará nêsse mo
derno tipo de veículos da 
Mercedes Bens é integrada 
por lajeanos na sua totali
dade, devendo chegar er> 
Brasília um dia antes de su t 
instalação como sede do go
verno brasileiro.

A PEDIDO

D E C L A R A Ç Ã O
O abaixo assinado vem, por este meio, tornar público que, ape

sar dos rumores que correm pela cidade, não é candidato à vice presi
dente do Centro Operário do Lajes, bem como a nenhum outro carpo da 
diretoria. Agradecendo a boa intenção dos que pretendiam apresentá-lo 
na chapa, principalmente ao sr. João José Martins, atual presidente da 
referida entidade, o abaixo assinado esclarece portanto aos seus ami
gos e pessoas de suas relações que por motivos particulares n9 > 
é candidato, como afirmou anteriormente, a nenhum cargo da diretoria.

Lajes, abril de 1960 
Assinado: João Rodrigues da Costa

O  Cine Marajoara, apresenta gmanhã 
(Domingo ) às 7 e 9,15 horas.

A formidável produção da Columbia, em Cinemascope

Como Matar um Tio Rico
Ü 1 '4

Com Charles Coburn. Nigel Patrick e W endy Hiller
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16 4 60 CORREIO LAGEANO
2g. Páging

Notas em Arquivo
„  - • D ártica’ar “ THIAGO DE CASTRODo Museu Histonco Particular i n

Escreve: D. T. CASTRO

N O T A S
N 56

D I V E R S A S :
Recebi por empréstimo, dia 

14 do corrente, alguns nume
ros de um jornal de Florianó
polis, datado de 185S, de pro
priedade (por enquanto) do a 
migo RUBENS SCHMIDT, fun
cionário do Banco Inco, nesta 
praça. Rubens, como outros já 
houveram, possue também a 
quela faculdade terrível de sa
borear, com muito carinho, um 
documento velho, que somente 
ele possue e que, mais dia, me

nos dia, eu sou forçado a vo
ar em circulo, para conseguir 
para o museu; mas como já 
estou acostumado a sofrer, 17 
anos neste setor, fico aqui a- 
guardando que o coração deste 
Schmidt, amoleça também.

O titulo do referido jornal
“O CRUZEIRO DO SUL" N° 12 
DESTERRO-18 de abril de 1858
JORNAL DTNSTRUÇCÀO PU

BLICA, LITERÁRIO E NOTI 
CIOSO.

Assembléia Geral Ordinária
Ia CONVOCAÇÃO

São convidados os senhores acionistas para a Assem
bléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 25 de abril de 
1960, ás 16 horas no escritório desta sociedade, sita a rua 
Coronel Cordova, 290, em Lajes, para deliberarem sobre a 
seguinte

Ordem do Dia:
Io - Apresentação e aprovação d s contas da admi

nistração relativas ao exercício de 1959.
2o - Apresentação, estudo, discussão e aprovação do 

Balanço Geral, e demonstração da conta de Lucros e 
Perdas, referentes ao exercício de 1959.

3o - Eleição da nova Diretoria.
4o - Outros assuntos de interesse social.

Lajes, 13 de abril de 1960 
Guilherme S. Socas - Diretor Gerente

O Cruzeiro do Sul publica- 
se duas vezes por semana, ás 
quintas-feiras c domingos

A assignatura abre-se por 
um anno a 6$000 (que para a 
epoca, era caríssimo!) a coutar 
do primeiro numero; e aceitão- 
se outras cm qualquer tempo, 
com tanto que findem com as 
primeiras, fazendo-se o abati
mento proporcional em relli 
ção aos numeros que não tive
rem recebido; estas assignatu- 
ras recebem se em caza dos 
srs. Commendadorts J. B Cal- 
d. ira d’ Andrade, Francisco 
Duarte Silva e J. M. do Val- 
le; e botica d > Sr. Tenente Co
ronel Amaro José Pereira, e 
n'esta typographia onde se re
ceberá toda correspondência, e 
anúncios a 40 réis por linha 
para os Snrs. assignantes e 
para os mais precendo ajuste. 
Recebe-se também assignaturas 
na Cidade da Laguna, em ca- 
za dos snrs. Américo Antonio 
da Costa, e Major Francisco de 
Souza Machado Cravo. E, São 
José em caza dos Snrs. Te
nentes Coronéis Luiz Ferreira 
do Nascimento e Mello, e Gas
par Xavier Neves. Na Cidade 
de São Francisco em caza dos 
snrs. Major Francisco da Cos

ta Pereira, e José Nicoláo Ma 
chado. Na Villa de Lage8 em 
caza dos Snrs. Claudiano de 
Oliveira Rosa (vereador da ca
ntara municipal da vila de La
ges, em 1843), e Jorge Trutter

Apresentado o jornal acima, 
vamos á pagina dos ANU N-
CIOS

O abaixo assignado raltaria 
ao mais sagrado dever a gra
tidão se não agradecesse publi 
camente ao hospitaleiro c ge 

! neroso Povo Lageano do qual 
recebéo as maiores provas de 
consideração e estima quando 
procurou esse bello clyma pa
ra restabelecer se da grave 
enfermidade do peito do qual 
hoje se acha radicalmente cu 
rado: aproveita esta occasiâo 
para publicamente manifestar 
Seu eterno reconhecimento, as
severando que aqui ou em 
qualquer parte que a sorte o 
lance nada poupará para dar 
cumprimento as ordens dos 
amigos desSe encantador lugar, 
esperando brevemente abraça- 
los de novo e provar-lhes 
melhor o alto apreço em 
que tem esse distincto Povo. 
Desterro 14 de abril de 1858

Dr. Hermogcnes de Miranda 
F. Souto

creoulo dc nome João ali„ . 
la bons dentes, boa fu °' 
pouca barba, bem vestido n 
la claro, c com desetnba* ' 
quem o prender, e entre«, 
na Cadea desta Cidade a 8 f 
Snr. Adolpho José pcrej*u
morador no Timbé * *
lOOSUOO reis de gratifie,*

Vende se um Pianno etn Sft 
frivel estado, proprio para „ 
dos que se aplicão a esse es 
tudo, e por commodo preço a 
quem convier dirija-se ao Co 
ronel José Bonifácio Caldeira 
de Andrada. rua do Livratnec
to n° 1

Grande sortimento de sapa. 
tos de borracha

Na loja de fazendas de Cos 
ta Irmão e Leoni se vendem 
sapitos de borracha a 3$0u(i o 
par.

Fugio do Timbé (Timbó?) um

Mande íazsr seus J  
quadros na
Vidraçaria

Almirante Soares j
A Rua Marechal 

doro, 251
Deo-

A G O R A !
ra vi. l i .  sair ee lages, ne peri

C H E G A R !
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 - SÃO PAULO E RTD DP
ríanopoiis em DC3 • Fpolis. - S. Paulo e Rio. no3 rápidos luxuosos e conioH a^is A vT oE s'cO N V A lR ') *

VOLTA: -  TERÇAS - QUINTAS E SABADOS’ CONVA1R.)

NOS MESMOS DIAS ACIMA. SE V .S . PREFERIR. Apresentamos o seguinte PLANO LAGES
PARTINDO DE LAGES, com escalas em FLORIANOPOLIS- ITAJA1 - JOINVILE - CURITIBA .  G n

CHEGADA na capital bandeirante, ás 11 horas! Em avião DC3

A G E N C IA  TAC - CRUZEIRO DO SUL -  R „a * tvt

Ramos (logo abaixo do Cine 1 ^ 0  M a ra!o m a f
TELEFONES . . .  dss 8 às 18 hoias. . .  214 -  das ,8 ás 24 hô as .. . 237

Mj

DeDeDeCo
EaiHolioI®OrPuPr,
SeiSeTeRe
Ju-

ltt

Pfi
5
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V'jpi;

«gura
lal-

arato;
tregar 
1 seu 
ere«ra. 

tera
'cação.

“to so
fa U:o 
e es 
eÇn; a
o Co-
ïldeira
atnec-

sapa-

e Ccs 
índem 
SÛIIÜ o

I
-US

res)eo-

•lo-

7

Madeirense do Brasil 8 /A . Industria e
.Exportação de Madeiras

r e l a t ó r io  d a  d ir e t o r ia
De acôido com Lei 0 nossos p . *

lucros e perdas e parecer dn S Ul0í!’ vlrP0S submeter á vossa apreciação 0 nosso relatório, balanço geral, conta
“e Do nosso passivo exi^ivoi ° nSL 10 lscab relerentes ao exercicio encerrado em 31 de dezembro de 1959. 
senta créditos dos proprios 'acionistas a8tÍ111 apciaas fiuas verbas> sendo urna conta bancaria garantida, e a outra que repre-

patrimorrio^as Squaís's^acham™ m estudos^^ atividades Paralizadas e temos recebido propostas para a alienação de nosso
Estamos á vossa disposição para quaisquer esclarecimentos que desejardes.

Voli . n • Lajes, 15 de Fevereiro de 1960
u •Í)a3C Amadeu Antonio Ferreira

Vice Presidente Vice Presidente /

Balanço Geral encerrado em 
A T I V O

31 de Dezembro de 1959 
P A S S I V O

[MOBILIZADO
Imóveis e Benfeitorias
Construções e Instalações
Maquinismos, Acessórios e Ferramentas
Moveis e Utensílios
REALISAVEL
Mercadorias
Duplicatas a Receber
Almoxarifado
Contas Correntes
Titulos e Valores
DISPONÍVEL
Caixa e Bancos
PENDENTES
Diversas Contas
Lucros e Perdas

exercícios anteriores 
exercicio de 1959 

COMPENSAÇÃO 
Ações Caucionadas 
Valores em Caução 
Diversas Contas

389.358,60
EXIGÍVEL 
Contas Correntes 2.276.234,20

5.864.792,10
6.561.002,60

Banco C/Garantida 
NÃO EXIGÍVEL

941.253,30 3.217.487,50

64.623,80

13.416.70 
31.500,00
91.042.70

12.879.777,10 Capital
Fundo de Reserva Legal 
COMPENSAÇÃO 
Caução da Diretoria 
Valores Caucionados

20.000.000,00
226.711,30

20.000,00 
1 1.250.000,00

20.226.711.3#

117.424,00
43.129,00 296.512,40

Diversas contas 413.728,60 1.683.728,60

10.000 00
9.716.801,70

526.183,20

14.924,40

10.252.984,90

20.000,00 
1 250.000,00 

413.728,60 r1.683.728,60

25.127.927,40

Reconhecemos a exatidão do presente balanço, somando a quantia de Vinte e Cinco Milhões Cento e Vinte e 
Novecentos e Vinte e Sete Cruzeiros e Quarenta Centavos.

Lajes, 31 de dezembro de 1959
Amadeu Antonio Ferreira Velimir Dajc

Vice Presidente Vice Presidente
Claudio Ramos Floriani — Contador Rejg. n° 1922

Demonstração da Conta "Lucros e Perdas"

Sete

19.380.00
1.013.30 

80.539,30
920,00

7.530,50
6.000,00
2.791.30 

21.304,20
119.036,00
48.750.00 

6.875,00 
4 348,90

75.258,40 
3.983,80 
9.358,10 

15.014 00 
104.080,40

C r é d i t o
Prejuizo transferido para 0 exercicio seguinte 526.183,20D é b i t oDespesas de Automóveis Despesas Bancarias Despesas Diversas Conservação de Maquinas Estampilhas Honorários Diversos •oposto Vendas e Consignações •mpostos •ndenizações Ordenados Publicidade Efevidencia Social 

beguros
Serviços Postal e Telegráfico 
Eelefones 
•ksiduosluros _ _

526.183.20

'»porta nm - Quinhentos e Vinte e Sets Mil, Cento e Oitenta^ Très Cruzeiros e Vinte Centavos.
■ f  vípp PrvWidpntp ' Velimir Dajc — Vice Presidente

Amadeu Antonio Perre ^ u d i o  Ramo» Floriani — Contador - Reg. n° 1922

PARECER DO CONSELHO FISCAL
o s  abaixo assinados, membros do Conse.ho FU,..,i da

encontrado tudo’ em perfeita ordem, sio  de PARECER, que devem eer aprovados pela Assembleia

526.183,2#

Geral Ordinaria

Alvaro Ramos Vieira

Lajes, 15 de fevereiro de i960 
Antonio Jader Marques Adolfo Luiz Nunes Martins
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4 a . P a g i n g

Ronda Soc 4 * ' comenta
Finalraente a comissão 

dos festejos do centena- 
rio de Lajes deu á co
nhecer o nome da Rai
nha do Centenário, cuja 
escolha foi incumbida a 
uma comissão especial
mente designada para 
tal fim.

X X X
A referida comissão 

escolheu o nome da sim
pática srta. Ena Marita 
de Castro Krebs, que
prontamente aceitou a 
indicação, sendo que

dentro de mais alguns 
dias será dado a conhe
cer também os nomes 
das princesas que cor
tejarão a Rainha do 
Centenário.

X X X
Sobre a Srta. Ena Ma

rita de Castro Krebs, te
mos a dizer que é uma 
jovem bastante simples, 
dotada de belas qualida
des morais e que alia
das a sua formosura, 
completam todos os pre
dicados para ser a so-

berane do ce itenario do 
Lajes.

X X X
Só lamenta nos profu \ 

dameni' , q i i  * i comissão 
promotora los festejos 
do cen vi ri ia cidad1, 
não tiv *sse convidado i 
imprensa especializada 
em setores sociais para 
acompanhar na referida 
reunião a escolha daque
la que irá representar a 
nossa beleza nos festejos 
do centenário. Enfim são 
coisas que acontecem.. .

X X X
.'•nalm^nte surgiu a 

hoa e grandes novi- 
des sociais teremos a 
rtir de."ta data.
Hoje eu diversas so- 

c -Jades r -creativas se- 
> realizadas soirées 

alusivas a chegada do 
“Coelhinho1'.

x x x
Cruzeiro, Io de Maio, 

Popular e r  de Julho 
serão as entidades re
creativas, que reabrirão 
hoje as suas portas

Freios à lí

Eixo Trazeiro de Ducr Velocida 1 ;

aos associados, ensejan 
do a realização do Ba,, 
le de Aleluia.

X X X
No dia de araanbã, ,, 

Clube 14 de Junho of.-. 
recerá aos seus distin
tos socios o Baile d.i 
Páschoa, que será o pre
nuncio de grandes acon 
tecimentos sociais qu. 
marcarão a temporadi 
de 19(i0.

X X X
Sabe-se que perdurar i 

as dúvidas entre os Clu
bes 14 de Junho e 1* d * 
Julho sobre os locaisdo; 
bailes oficiais do cente 
nario de Lajes.

Por ura lado sabe-se

V ' A

DIA E NOITE.. 
POR 

TODO 
O BRASIL"

W'

íaotmon»«. po r «uo o o t in c io .  to lld a z , ra nd im a n to  a e flc iô n c io , o novo 

cam inhão N-1ÍM . la b r lc a d o  no Brosll ce io  In to rn o tio n o ' H o rv e * t ' i  .cir, 

*em r iv a l. . .  E 9 o he rde iro  n a tu ro l do  o re le rànc io  g ro n ie a d a  o t i io  

o lo m a d o i e o m inhô e j In te rn o tio n a l no* e s lro das  d o  oo.s >ro‘ ,o -o 

p e s a d o ... nos ro tos  do  progresso. V oode c o n ro r sempre com. ,  .s im .

Coroctirütícw do nau InioraoilooQl K-tM

ST***'
s4 I

•  O is tâ n c la  e n t r e - e l x o t -  167  p o l

•  P a to  b ( u fo  c a r r e g n ^ o .

CONCESSIONÁRIO EM LAJ£S

D’AGOSTINI, FERRARI & CIA. LIDA,

que no 1* de Julho seria 
realizado o baile de a 
bertura. e o de encerra 
mesto seria no 14 deJu 
nho .

Em outras rodas co 
mentam que simente o 
14 de Junho seria o pal
co dos bailes ofici 
ais do Centenário, fican 
do o 1* de Julho numa 
posição secundaria.

Vamos aguardar os a- 
contecimentos, e poste 
riormente informaremos 
melhor aos nossos ama- 
veis leitores de Ronda 
Social.

X X X
Contrataram casamen- 

to na capital gaúcha, o 
distinto jovem Franz 
Semmeimann filho do sr. 
e sra. Dr. Oscar Semmei
mann, da sociedade por
to alegrense, com a dis 
tinta srta Dra. Inezitu 
Costa Neves, ddeta filha 
do sr. e sra. Cicero Vi
eira da Costa Neves, 
pertencentes a alta so 
ciedatle lajeana.

Aos felizes noivos en
viamos as nossas ccn 
gratulações.

X X X
Ura dos acontecimento’ 

que possivelmente será 
a atração maxiina das 
festividades do Io 
tenario da cidade, sera 
sem duvida alguma a 
XIIa Exposição Agro Pe’ 
cuaria, a ser realizada dr 
- l á  :í4 de Maio nos P-‘
vilhões de exposições da
Associação Rural de ba 
jes, sita na Escola Agri 
cola Caetano casta.

Os promotores daqi*e 
certame tem devota 
todos os seus esforÇ ■■ 
para que a XIIa ExposK  ̂
Agro Pecuaria tenha 

esperado exito.
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Em tap o «lor jop do Esiaj«a
Amanhã terá sequenoia n „ 

dual de futebol, com a reaiizao^“ PeQnato esta- 
rodada do returno e que oferpnp ^  aa Penultima 
gos: Em Brusque: Carlos Renaux t  s^uiutes j0- 
Tubarão: Herciiio Luz x C om erei, 0Caxias: em 
America x Independente; e em Floriann J° mville: 
la Ramos x Atlético. °nanopolis: Pau-

ü melhor jogo é aquele que será tn* "a 
Brusque entre o Carlos Renaux V  „  J  a  a d o  em 
lider do atual certame. Este j0crO no?* *las’ este 
cisivo para o Caxias, que assim® po“  1“  de' 
graude passo rumo ao titulo raaxinm d Um

p r ^ ^ r T m ã
Campanha de iluminação do Estádio Muni- 

pal da Ponte Grande - Pela Liga Serrana 
de Desportos

de Maio - Grande Festival Esportivo

C O R R E IO  L A G E A N O 5a. página

1C

Com a participação de 20 clubes - de Lajes - Curiti- 
banos - Sao Joaquim - Anita Garibaldi - Campo Belo - Ca 
pão Alto ' Carú - Correia Pinto - Urubici - Olinkraft “Fa
brica de Papel em disputa de 10 bonitas Taças ofere
cidas pelo comércio lajeano.

horas Parada do Festival Esportivo em home
nagem ao 1 Centenário da Cidade de Lajes - saindo do 
Estádio Velho do areião de Copacabana, indo até o Posto 
Fox, passando pela rua Correia Pinto.

9,30 horas —  Início do Festival Esportivo no Estádio 
da Ponte Grande.

12.00 horas —  Grande churrascada.

16.00 horas —  Apuração final do concurso para elei
ção da rainha do festival.

20.00 horas — Entrega dos troféus, aos clubes vence
dores, na sede da L.S.D.

N. B. —  Neste dia haverá - Rifas de bolos - Leilões de prendas - Galinhas recheadas - Galinhas assadas e 
cburrascada - em beneficio da campanha de iluminação do 
Estádio Municipal da Ponte Grande.

LAGEANO —  colabore com o eáporte de tua terra, 
dando a esta campanha, o apôio que ela merece.

0  Festival será abrilhantado por Banda Musical.

A. LS.D. antecipadamente agradece

1° jogos aber
tos de Santa 

Catarina
Recebemos da Comis

são Central Organizado
ra dos l*s Jogos Abertos 
de Santa Catarina, o Re
gulamento e Codigo Es
portivo dessa competi
ção esportiva que será 
realizada na cidade de 
Brusque no periodo de 7 
á 12 de agosto do cor
rente ano.

Como se sabe os Pri
meiros Jogos Abertos de 
Santa Catarina, que se
rá efetivado dentro das 
comemorações do 1- cen
tenário de Brusque, 
compreenderá as moda
lidades de bola ao ces
to. voleibol, tenis, nata
ção, xadrez, atletismo e 
bocha.

A LSD tem no
va residência
A Liga Serrana de 

Desportos acaba de mu
dar a sua sede para o 
Edifício Marajoara, na 
antiga dependencia do 
G.E. Vasco da Gama

Otimamente instalada, 
a entidade presidida pe
lo sr. Osvaldo Costa, es 
tá apta a melhor aten
der a seus filiados, dis
pondo de melhores aco
modações e mais ainda, 
está mantendo expedi
entes normais durante 
toda a semana, com ex- 
cessão dos domingos.

Conforme conseguimos 
apurar o Guarany A. C., 
novel entidade esportiva 
e que este ano disputará 
o campeonato serrano, 
patrocinado pela Liga 
Serrana de Desportos, 
está em francas ativida
des, visando urna boa co
locação no proximo cam
peonato oficial.

Assim é que já conse
guiu para as suas filei
ras diversos atletas de 
nossas melhores agre
miações, como Johan do

Internacional, Vicente do 
Lajes, Ozair do Cruzeiro 
e outros.

No setor financeiro o 
Guarany A.C. está desen
volvendo uma intensa a- 
tividade financeira, vi
sando arrecadar fundos 
suficientes para a manu 
tenção de sua despesa 
no corrente ano.

Isto demonstra que lá 
pelas bandas do 2‘ Ba
talhão Rodoviário, o Gua
rany não está brincando e 
só pensa no titulo de 6 >.

Surpresa no futebol de
salão

Em prosseguimento ao turno eliminatório do 
campeonato lajeano de futebol de salão, patroci
nado pela Liga Serrana de Desportos, realizou-se 
na ultima quarta feira a noite na quadra do 2‘ 
Batalhão Rodoviário, mais uma rodada da pre
sente compejtição, com a efetivação de mais dois 
jogos.

Em ambos os cotejos verificaram se surpre
sas, a começar pela surprendente derrota do Vi- 
dal Ramos ante o Faixa Azul pelo escore de õ á 3.

No outro jogo da rodada, o Guarany, venceu 
com categoria ao Satelite por 5 á 1, em mais u- 
ma surpresa da rodada.

Após estes resultados, a colocação dos clubes 
concorrentes passou a ser a seguinte:

1‘ Olimpiço e Helio Moritz 0 pp
2- Comercio 1 pp
3‘ Arsenal 2 pp
4’ Vidal Ramos, Guarany e União 4 pp
5‘ Satelite f» pp
6‘ Renner e Faixa Azul 6 pp

Próxima rodada

Hoje a tarde na quadra da Escola Normal e 
Ginásio Vidal Ramos, terá prosseguimento o turno 
eliminatório, com a realização dos seguintes jogos: 

União x Olímpico e Comercio x Arsenal.

q u a l i d a d e

ALTA QUALIDADE 
E DISTINÇÃO

A PREÇO JUSTO. .

Comprando
A boa roupa ponto por ponto 

d f n n F R  tem tudo que V. deseja: Belos padrões, talhe mo
derno e a tradicional DURABILIDADE RENNER.

variado sortimento de camisas sports, calças sports, calça, 
dos, chapéus.

S e l l .  ~,a

$ . koa «oupxJZ7

QUALIDADE E DISTINÇÃO

A roupa

Casa RENNER dispõe, ainda, de

RENNER -  veste °  cavalheir°  d° S Pé8 0 Cab*Ça C° m °  máximo de <*ualidade e distinção!
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demonstração de fé religiosa
Mais uma demonstra

ção de fé religiosa deu 
o povo lajeano, ontem a 
noite, ao comparecer qua- 
si em massa á procissão 
de N. S. Morto, que se 
desenrolou pelas perife

rias centrais de nossa 
urbe.

Com efeito, aproxima
damente dez mil pessoas 
compareceram á pro 
cissão do Enterro que 
teve o seguinte itinera

rio: Saida da Catedral 
Diocesana, Rua Benja 
mim Constant, Avenida 
Marechal Floriano, Rua 
Marechal Deodoro, Pra
ça João  Costa, Rua Pre
sidente Nereu Ramos e

chegada na Praça João 
Ribeiro.

Um aspecto maravi
lhoso foi proporcionado 
pelos fieis catolicos, os
tentando milhares e mi
lhares de velas acesas.

O sermão da soleni
dade do Enterro, foi pro
ferido á poria da Cate- 
dral pelo Revdo. D. 
fonso Niehues, Bispo Co
adjutor da Diocese.

CRIADO O ESTADO DA GUANABARA .Carlos Lacerda chefiará
a campanha do 

Sr. janio Quadros
Ministro Sete Camara será o seu governador interino

O Presidente Juscelino 
Kubstcheck sancionou 
quinta feira ultima, a lei 
do Congresso Nacional, 
criando o Estado da 
Guanabara.

Nesta mesma oportu
nidade, o chefe da Na
ção enviou mensagem 
ao Senado Federal indi

cando o nome do minis-1 marcada a data de 3 de 
tro Sete Camara, atual|outubro proximo, para a
chefe da Casa Civil da 
presidência da Republica, 
para governador da no
va unidade da federa 
ção.

Eleições em 3 de 
Outubro

Está definitivamente

eleição de governador 
do novel Estado. Diver 
sos candidatos à gover
nador j i  surgiram, entre 
êles encontram se os no
mes dos srs. Lopo Coe
lho, Negrão de Lima e 
Gama Filho.

CORREIO LAGEANO
_____ Lajes, 16 de Abril de 1960

Conforme comunicação 
que recebemos, deverá 
chegar segunda feira á 
nossa cidade, proceden
te de Florianopolis, o 
ciclista colombiano Wil
liam Arcila Gonzalez, 
que está fazendo a volta 
ao mundo de bicicleta.

William Arcila Gonza
lez, que é ex acadêmico 
de medicina, já percor
reu 18 paises, num total 
de 60.000 klms e 3.000 
cidade e povoados, em 
32 meses de viagens 
continuas .

Este famoso ciclista 
colombiano, partiu da 
cidade de Toronto no 
Canada e terá o fim de 
sua jornada na Patagô
nia (território argentino), 
num raid que compreen
de o polo Norte ao polo 
Sul.

A chegada do ciclista 
Willian Arcila Gonzalez, 
a nossa cidade possivel
mente se dará na segun
da feira a tarde, uma 
vez que o mesmo deixa
rá Florianopolis no dia 
de amanhã.

Ademar afirmai

"Sempre derrotei Ja

nio em meu Estado”.
Em entrevista concedida à 

imprensa de Fortaleza onde 
se encontrava, o sr. Adhemar 
de Barros fez diversas de 
clarações a respeito da polí
tica e da sua candidatura à 
presidência da República. 
Em certa altura, perguntado 
se derrotaria o sr Jânio 

j Quadros em São Paulo, afir
mou: - “Eu sempre derrotei 

|o sr Janio Quadros. Estas 
minhas duas derrotas foram 
consequentes de uma luta 

| desigual. Lutei contra 12 
partidos. Eu tinha apenas o 

[meu. Agora a coisa está 
mais dividida. Eles não con
tam mais com doze partidos 
para carrear votos. Vence
rei Janio Quadros no Rio 
Grande do Sul, no Paraná 
em Santa Catarina e em São 
Paulo".

Destruído por um incêndio o Clube dos Oficiais do 2o B. R.
Violento incêndio ir

rompeu na tarde da ulti
ma quinta feira, destru
indo totalmente as de
pendências do clube dos 
Oficiais do 2o Batalhão 
Rodoviário.

Conforme rumores que

circulam, o fogo teria i- 
niciado numa caldeira de 
agua quente, que teria 
sido deixada ligada mo
mento antes do sinistro.

Embora todos os es
forços fossem dispendi 
dos pelos bombeiros do

2‘ Batalhão Rodoviário, 
nada conseguiram salvar, 
com excessão de alguns 
objeto internos.

Os prejuízos somam-se 
a alguns milhares de 
cruzeiros.

O Sr. Carlos Lacerda, 
conjuntamente com o de
putado Bilac Pinto e o 
àenaaor Pudre Benedito 
Calazans, comporão a 
comissão que dirigirá a 
campanha eleitoral do 
Sr. Janio Quadros, rumo 
á presidência da Repu
blica.

Esta foi uma decisão 
de surpresa tomada pelo 
Sr. Magalhães Pinto, pre
sidente da UDN, num su
premo esforço para de
belar a crise reinante 
em seu partido, e que vai 
trazer novas esperanças

aos udenistas.
Ficou definitivamente 

assentada a continuida
de da candidatura do 
Sr. Leandro Maciel á vi
ce presidência da Repu
blica.

Agora todos os esfor
ços serão dispendidos 
junto ao Partido Demo
crata Cristão, atra vez de 
gestões do Sr. Carlos 
Lacerda, para que aque
le Partido abandone a 
candidatura do Sr. Fer
nando Ferrari, em favor 
do Sr. Leandro Maciel.

Nova diretoria da Sociedade Esportiva 
e Recreativa Olinkraft

No dia 13 de Março p.p., foram realizadas na Séde da 
S. E. R. Olinkraft, as eleições para a nova Diretoria, que 
dirigirá os destinos da Sociedade, durante o biênio 1960/61, 
sendo a seguinte já empossada em 10 do corrente:
Presidente 
Vice presidente 
1' Secretário 
2' Secretário 
Diretores Esportivos

José Henrique da Silva 
Ebert Duckstein 
Ismaél Marques Vieira 
Dirce Romeu 
Edmundo Erthal 
Henrique Adão Garcia 
Valdir Cordeiro 
Rosmarie Gertrudes Trogisch 
Farid S. Ibrabin 
Ivone Schaujfert 
Marlindo Sardá 
Miroslau Komorowski 
João Garcia 
Johann Stelzeneder 
Frederico Trogisch 
Aristheu Andrioli 
Lourenço Elziaga 
Bento Garcia 
Osvaldo Zils 
Leopoldo dos Santos 

Igáras, 16 de Abril de 1960 
S.ER. OLINKRAFT 
Ismaél Marques Vieira 
1' Secretário

Desejamos a nova diretoria da S.E.R. Olinkraft, votos 
de muitíssimas felicidades em suas gestões.

Diretores Social

Diretores Patrimônio»» i»
Orador
Consêlho Fiscal

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

XIIa Exposição Agro-Pecuaria
it 21 a 24 delí

j
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