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Realizaram a marcha 120 homens da Marinha Marcante - Impor
tante contribuição da Willys Overland do Brasil S A.

Por Detetive

Como é do conhecimento 
público, dia 21 de abr l foi 
inaugurada, solenemente, a 
nova capital do Brasil, a ci
dade de Brasília. Quasi to
das as firmas brasileiris que 
exploram o comércio de veí
culos prestaram a sua cola
boração para êsse aconteci
mento que ficará defiaitiva- 
mente na História Pátria. E i- 
tre elas, como não poderia

vo se aliar ao sentimento de 
jubilo de todo o povo brasi
leiro por ocasião da inaugu
ração de Brasília — a Cida
de Esperança.

Demonstrando todo o seu 
cavalheirismo e desejo de 
bem servir, o sr. Ivo Otto 
Lohminn informou à nossa 
reportagem que cento e vin
te homens, entre fuzileiros 
da Esquadra e marinheiros

deixar de ser, figurou a WIL-ldo Tamindaré, sob o coman-
LYS OVERLAND DO BRASIL 
S.A., tão bem representada 
em Lajes como e.n outras 
cidades de Santa Catari ia 
pela S/A Maritiaia c Co neccial 
‘S AM ARCO".

Sabedora do fato, nosSa re
portagem entrou em contacto 
com o dirigente principal ia 
SAMARCO em Lajes, sr. Ivo 
Otto Lohmann, a fim te co 
lher melhores infor n ições a 
respeito dèsse notável em
preendimento levado a efeito 
pela sua representada, ou se-

do io Capitão de Corveta 
Clinton Cavalcanti Queirós 
Barros, realizaram uma mar
cha a pé, rumo a Brasília, 
tenlo chegado a NOVACAP 
dia 21 do corrente para a 
entrega de Mensagem do Mi
nistério da Marinha ao sr. 
Presidente da República, por 
ocasião da inauguração da 
nova capital federal, inaugu
rada naquele dia.

A  W illys Overland do Bra 
síl, pôs à disposição da ca-
ravana tres ‘jeeps ’, que pres- 

ja, a Willys Overland do Bra- taram toda a assistência aos 
silS.A, que teve por objeti- caravaneiros. Num dos veícu-

los, foi instalado posto mé ti 
co a cargo do capitão te
nente Monteiro, e em outro, 
todo o equipamento de cozi
nha.

Segundo ainda nos infor
mou o sr. Ivo Otto Lohmann,'que o seu mandato não

Brasília está aí prontinha 
da silva faltando-lhe apenas 
alguns retoques. Contudo, 
mulher bela não precisa de 
retoques, e Brasília é uma 
belíssima mulher, moça, ra
diante e cheia de vida. Nas
ceu há poucos dias e já é 
famosa conhecida em todo o 
mundo. Aliás, já o era antes 
de nascer. Aqueles que não 
acreditavam na sua criação 
e no seu criador, a estas ho
ras, devem estar com a cara 
no chão procurando argu
mentos contra o fato tão 
real e palpavel. Tudo iuutil 
porque, agora, é malhar em 
ferro frio. O grande Presi
dente JK ainda tem alguns 
meses de governo, o bastan
te para realizar por mais 
dez ou vinte anos. Pena é

essa caravana fez a seguin
te rota: Rio de Janeiro, Pe- 
trópolis, Cascatinha, Pedro do 
Rio, Areal, Três Rios, Juiz 
de Fora, Santos Dumont, 
Barbacena, Carandaí, Conse 
lheiro Lafayete, Belo Hori
zonte, Três Marias, Canoei- 
ros, Luziam e Brasília.

Essa marcha dos fuzileiros 
da Esquadra e marinheiros 
do Tamaodaré compreende 
1.211 quiló netros e durou 24 
dias, tendo os caravaneiros 
chegado a tempo para assis
tir a inauguração da nova 
capital da República, contan
do sempre com a valiosa co 
laboração dos três ‘ jeeps” 
que a Willys Overland do 
Brasil em tão boa hora lhes 
pôs à inteira disposição.

seja

Prefeito Vidal Ramos Junior
Festejará seu aniversário 

natalicio, amanhã, o sr. Vidal 
Ramos Júnior, prefeito rauni- 
cjpal de Lajes. Homem sim
ples, dinâmico e possuidor 
he todas as características 

um bom administrador, o 
distinto aniversariante ocupa 
lugar de projeção na política 
catarinense e desfruta de me

recido conceito entre os seus 
munícipes.

Registrando o acontecimen
to, enviamos as nossas sau
dações ao sr Vidal Ramos 
Júnior pelo transcurso de 
tão significativa efeméride, 
almejando-lhe um futuro 
longo e venturoso junto aos 
seus familiares.

Coletoria de Rendas Esta
duais de Lajes

AVISO
ASSUNTO: - Primeiro sorteio do "SEU TALÃO 

VALE UM MILHÃO"
Fj8t3 ais uma vêz tornamos público, que a. tr na^feiDacão 
dorfp8 Por Certificados que darão d i r e i t o à P  
0Primeiro sorteio do “ SEU TALÃO VALE UM MILHAU , 
C i ri,r-8e "»  Pr6x°mo més de JUNHO encerrar-se-á, 

p ^nvelmente, a 30 de maio p. e° tflanteVr;c^«is nrovi- 
k J * * * .  pois, os portadores de Notas J  mc8rnas no 
C rirení , iem mais tardança, as trocas da Da88ará a 
O  Tr°cas que, de Io de maio em diante passara *
í f t rem  uma das d ep en dên cias  da espeto kge_
^ 8 PK ÍZaçâo' à rua Coronel Cordc> • horas,
e J 8 horários: de 2as. às 6as. feiras, das 9 as 

“abados, das 9 às 12 horas.
Coleti:°rta Estadual de Lages, 28 de abril de 1.96

Hélio Carvalho 
Coletor Substituto

Novo candidato a 
vice presidente

O Sr. Milton Campos é o 
novo candidato da União De
mocrática Nacional para con
correr á vice presidência da 
Republica, em substituição 
ao sr. Leandro Maciel que 
desistiu de concorrer nas 
próximas eleições de 3 de 
Outubro.

Esta comunicação acaba 
de ser dada pelo proprio 
Milton Campos, em conversa 
telefônica internacional trans
mitida diretamente de Roma, 
onde se encontra, aos pró
ceres da UDN.

de dez em vez de cinco anos. 
Quanto à Velhacap, nunca 
deixará de ser a Cidade Ma
ravilhosa, com os seus en
cantos, a sua beleza, o seu 
progresso.

X X X

Há poucos dias, foi levado 
no Marajoara o jornal cine
matográfico “ Lages I960 ’’ . 
Não resta dúvida de que es 
tá muito bom e deve ter sido 
filmado num desses dias de 
sol claro, límpido e belo que 
só o Brasil sabe ter. Vè-sc* 
que o cinegrafista foi muito 
bem orientado filmando o que 
de melhor existe em nossa 
terra, acentuando o narrador 
o grande surto de progresso 
porque ela tem passado. Não 
compreendo, porém, a exclu
são do 2- Batalhão Rodoviá
rio no referido jornal, por
que é uma Unidade do nosso 
Exercito que há mais de vin
te anos vem trabalhando pe
lo progresso de Lages em 
todos os setores e constitue 
padrão em sua especialidade 
dentro da Engenharia Militar. 
Desconheço os motivos des
sa exclusão, mas de qualquer 
forma é lamentável.

Aniversaria hoje o gover
nador do Estado

Completa mais um aniver
sário natalício, na data de 
hoje, o sr. Heríberto Hulse, 
governador do Estado de 
Santa Catarina.

Homem ponderado, admi
nistrador cônscio dos seus 
deveres e de suas responsa
bilidades, o chefe do Execu
tivo barriga-verde desfruta 
de grande prestigio não sò 
mente em Santa Catarina co
mo em outros Estados da

Federação, motivo porque a 
data de hoje é festiva para 
todos os habitantes da terra 
de Anita Garibaldi.

Associando-nos às inúme
ras homenagens que estã«. 
sendo prestadas ao sr. Heri 
berto Hulse, destas colunas 
enviamo-lhe nossos respe to- 
8os cumprimentos, fazendo- 
lhe votos de uma existênc 
longa e feliz junto aos que 
lhe são caros.

Enlace Matrimonial
Importante acontecimento social terá lugar hoje às 

18 horas, quando unir-se-ão pelos sag.mdos laços do 
matrimonio o jornalista Fortunato Ferreira, elemento mui
to relacionado em nossos meios sociais, artísticos e cultu
rais e a distinta jovem Renza Bianchi, dileta filha do sr. 
Paulo Bianchi e de sua digna consorte dona Luiza Bianchi 
Paraninfarão o ato, por parte do noivo, o sr. Pedro Lisboa 
e sra. e sr. Sérgio Ramos e sra. Por parte da noiva, ser
virão de padrinhos o sr. Ascanio Biancni e sra. e Sr. Cid 
Borges e srta. Paula Bianchi.

Registrando o acontecimento, destas colunas cumpri
mentamos os distintos noivos, almejando-lhes uma vida 
conjugal repleta de perenes felicidades.

ajoara apiwola amanhã ás 7 e 9,11
a grande produção da Columbia Pictures em Cinemascope Eastmancolor

E Deus... Criou a Mulher
com Brigitte Bardot, Curd Jurgens e Jean Louis Trintignant

Um dos maiores sucessos dos últimos tempos!

Impróprio para menores de 18 anos
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L i i o r a e r r a :  -
Assunto que ninguém co

menta por escrito, mas que 
nossa imprensa no passado, 
não deixava passar, “de gei- 
to nenhum”, era a eterna 
briga entre a serra e o lito
ral do Estado. Não podemos 
tapar o sói com a peneira, 
pois sempre houve e conti
nua até hoje apesar de que, 
procuramos tapear um pou
co, para salvar as aparências.

Nada tenho com política, 
e as circunstancias desta ve
lha luta são sempre as mes 
mas em todos os tempos, so
mente com uma pequena di
ferença: hontem nossos ho 
mens, apaixonados da sua 
terra, tudo faziam para que 
Lages fôsse sempre digna de 
seu passado de lutas e tra
balhavam para eleva-la cada 
vez mais, no conceito da 
comunidade catarinense, não 
visando o culto moderno do 
EU, argamassado no cifrão; 
o lagéano de dantes era o 
quéro-quéro vigilante de 
nossas coxilhas e seu olhar 
extendia-se altaneiro pela 
serra inteira. “QUEBRAVA 
MAS NUNCA SE VERGAVA”, 
quando em jogo estava o 
bem da terra e de sua gen
te; o vendaval passava em 
turbilhão, mas, ei-lo de pé 
nas encruzilhadas da nossa 
historia, com o pála emban
deirado, tendo no olhar a alti

vez do condor em defeza de 
seus direitos.

Hoje . . . tempos novos... . 
novas mentalidades; ficamos 
nas esquinas, lagarteando co
modamente . . . e a carava
na vai passando, nos sepul
tando com aquela camadinha 
de poeira do esquecimento, 
até que, daqui há poucos a- 
nos, alguém sairá pelas 
ruas de lanterna acesa a pro
cura de um lageano com L 
maiusculo! ! !

Mas, para não se perder o 
fio da meada, vou transcre
ver um artigo de primeira 
pagina, do jornal ‘GAZETA 
DE LAGES”, ano III, numero 
123, de 25 de agosto de 1895, 
doação do ilustre médico la
geano, Dr. João Costa.

Artigo interessante e digno 
de ser lido e meditado.

"Não temos bem presente 
quando tiveram começo os 
trabalhos da linha telegra- 
phica entre Blumenau e esta 
cidade; mas parece-nos que 
são já decorridos mais de 
quatro annos e, no entretan
to, pelo que se diz, antes do 
fim do anno proximo vin
douro, não ficará ella defini
tivamente concluída. Fala-se 
também que esse trabalho 
esta prompto até o Rio do

Sul, mais ou menos a meta
de. e que d’este lugar para 
cá, quazi nada ha ainda lei 
to, faltando mais de cincoen- 
ta kilometros de matto vir
gem para abrir-se picada

Consta-nos ainda que nin
guém tem querido encarre
gar-se d’este serviço por fal
ta de dinheiro; porque o en
genheiro encarregado da 
construção da linha declarou 
que a verba para isso desti
nada está esgotada, e que 
quem quizer fazer o serviço 
liade contracta-lo com a con
dição de receber o paga
mento integral, depois d'elle 
concluído. N'estas condições, 
e a ser, isso verdade, é im
possível achar-se contractan
te e trabalhadores, que cer
tamente não podem esperar 
acabar um serviço tão gran
de para receberem então o 
pagamento integral.

Em vista d’essas e outras 
dificuldades que estão appa- 
recendo dia a dia, estamos já 
plenamente convencidos que, 
infelizmente não podemos 
contar ainda d’esta vez com 
esse importante melhora
mento. A construção de uma 
linha telegraphica na distan 
cia de 2oO kilometros mais 
ou menos, não é cousa tão 
dificil para gastar-se tanto 
tempo-mais de quatro annos; 
porem como trata-se da cons

trução d'ella para Lages, e pOU- 
co cinco, oito ou dez annos, 
e não extranhamos por isso 
que o trabalho fique parado 
no Rio do Sul por mais de

É para Lages ebastaÜ!
A região serrana não é 

merecedora de cousa algu
ma, não precisa de estradas, 
telegrapho de qualquer me
lhoramento enfim! ! !

Os logarejos de serra a- 
baixo, por mais insignifican
tes que sejam, esses sim pre
cisam de tudo e devem de 
preferencia á região serrana,

serem doctados de importan 
tes melhoramentos! Se Lages 
fizesse parte do território 
riograndense(!) seria uraa cj 
dado importantíssima « n;̂ () 
estaria, como está, sujeita a 
permanecer no olvido; nias 
ella pertence a Santa Catha- 
rina e vive sujeita aos ca 
prichos de meia duzia de t0. 
medores de peixe do litoral 
que franzem a testa aos lou
cos que pensam no mais in
significante melhoramento 
para ella! Pobre engeitada!

Nota importante: O artigo a- 
cima, foi escrito em 25/8/1895' 
(SEM MAIS COMENTÁRIOS)

Fesia de S ania  Cruz
Como anualmente acon

tece, serão iniciados 
amanhã os tradicionais 
festejos de Santa Cruz, 
os quais prolongar-se-ão 
até o proximo dia 3.

Os festeiros srs. Eurico 
Dias Batista, Leo Klock, 
Wilson Rodrigues Xavier 
e José Wilson Padilha,

têm se desdobrado em 
ações, procurando ofere
cer festividades a altura 
dos anos anteriores.

Será executado um 
largo programa de fes
tividades, os quais serão 
levados a efeito no tera 
pio sito á Praça Siqueira 
Campos.

Venha a Lages por ocasião do centenário

A G O R A !
ri i

C H E G A R !
No Rio de Janeiro 
Em São Paulo 
Em Curitiba 
Em Florianópolis

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

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

DE LAGES, ESCALANDO EM FLORIANOPOL1S - SÃO PAUlO F rto fi
rianopoUs em DC3 e Fpolis. - S. Paulo e R.o. nos rápidos, luxuosos ?  c o n t o K A v T õ E S C O N V Â 1 R !)

VOLTA: —  TERÇAS - QUINTAS E SABADOSt

NOS MESMOS DIAS ACIMA. SE V .S . PREFERIR. Apresentamos o seguinte PLANO XAGES
PARTINDO DE LAGES, com escalas em FLORIANOPOLIS - ITAJA1. JOWVILE - CURIT1B\ . SÃO PaiTT o

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

AGENCIA TAC- CRUZEIRO DO SUL -  Rua Presidente Nereu
Ramos (logo abaixo do Cine Teatro Marmonrr,)

TELEFONES . . .  das 8 ás 18 horas. . .  214 -  das ,8 ás 24 horas. . .  23T
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A Radio Diário da Manhã patrocinará 
a vinda de grandes cartazes do 

radio brasileiro

CORKEIO LAGEANO 3a. página

\ossa reportagem esteve
ontem na secretaria da Dia-
ro da Manhã, onde procu
rou saber quais os artistas 
ue a ‘‘Preferida dos Ouvin- 

í " traria por ocasião do 
centenário da cidade. E pu
demos verificar que a emis 
sora do Edificio A Capital, 
realm ente contratou para a- 
Leles festejos os maiores 
cartazes do radio brasileiro 
e sobretudo os mais caros, 
o0is tivemos ocasião de ver 
os contratos. Assim é que 
teremos dia 21 de maio.
d 1 » d a 1 n a u g u-
ração dos festejos, a encan
tadora Celly Campello, que 
tanto sucesso obteve quando 
de sua ultima apresentação 
nesta cidade. Celly, conforme 
é do conhecimento de nos
sos leitores, foi a detentora 
do cobiçado prêmio “ Roque- 
te Pinto” e está sempre nas 
paradas de sucessos tanto 
do Rio como de São Paulo. 
Para o dia 22, a Radio Dia- 
rio da Manhã vae trazer, pa
ra uma apresentação na boi
te do clube 14, Jonas Gar- 
ret, famoso “disc-jockey” da 
Nacional, onde é o coman
dante de um programa dia- 
rio de alta sintonia em todo 
o paiz “Entrevista com Jo
nas Garret ”, Em companhia 
desse astro virá a cantora 
"colored” Ellen de Lima, 
muito conhecida dos ouvin
tes de radio. Para o dia 23, 
está prevista a vinda, ainda 
em combinação com a boite 
do clube 14, a linda vedete

da Ricord e Teatrr» o,- .
aJnrtV Morltíy> aR'UirdandoVse resP°sta de Gerdal dos 
Santos com Julie j 0y 0u
Estes farão ° Utr° 8 ariistas 
de 5 d ia ín  T *  temP°™da 
14 c íà n-a b01te d0 Clube
Anisio Siw!?ri0 d-a 
Ín r̂ HS k 0 ma,0r Cartaz do radio brasileiro, após
quasi um mês de. marches 
e contra marches, acedeU 
em vir a Lages, 0 que se 
Iara dia 28 de maio. Anisio 

Silva é o artista mais solici
tado, o que torna muito difí
cil contratá-lo, mercê dos 
muitos compromissos que é 
obrigado a cumprir em todo 
o Brasil. Soubemos ainda na 
Diário da Manhã que Anisio 
Silva dificilmente visita cida
des pequenas, mas acedeu 
em abrilhantar com sua pre

N ovo aumento no preço dos pneus
A partir do dia 2 de 

maio próximo os pneus 
e câmaras de ar terão 
seus preços aumentados 
segundo comunicação 
que as fábricas estão di
rigindo aos revendedo
res, autorizado-os a 
promoverem novo calcu

lo.
O novo aumento, se

gunde pudemos arurar, 
é de 8 sôbre os preços 
atualmente vigorantes.

É oportuno salientar 
que em r  de janeiro do 
corrente ano já houve 
um aumento sensível,

sendo o atual o segundo 
em quatro meses.

O aumento que se 
avizinha deverá se cons
tituir em forte argumen
to para revisão nas ta
rifas dos transportes 
quer de passageiros, quer 
de carga.

&  Pauto vai auiseniar « »  á i l o r á
Despachos procedentes 

do Estado de São Paulo 
anunciam que o gover
nador Carvalho Pinto, 
deixou prever em pales
tra informal que partici

____ pará doscoraicios do Sr.
senç ie  sua voz o centenário; Jani° Quadros nas gran
de Lages. Foi contratado no des capitais do país, tão 
Rn pelo sr. Solon Vieira, logo encerre a campa-
que6?of àaa«.lia«nSiiM“ hi- lllia d0 alistamentO elei-
cialmente^para taf fim. T h -  toral e m  seu EstadO, lan 
nalmente dia 4 de junho Çadá h í dias no Palacio 
data do encerramento, a Dia- dos Campos Eliseos. 
ria da Manhã vai prestar uma , , , .. .
especial homenagem ao po- A campanha de alista- 
vo de Lages: nessa data, te 
remos uma apresentação em 
praça publica, de graça, de 
sua magestade o Rei do Ra
dio Francisco Carlos - de 
regresso de uma vitoriosa 
excursão pelos Estados Uni
dos. Felicitamos a direção da 
Diário da Manhã pela inicia
tiva de trazer tão grandes 
cartazes do radio a Lages.

Mande fazer seus 
quadros na
Vidraçaria 

Almirante Soares
A Rua Marechal Deo- 

doro, 251

5 0 ® ®  ®  ®

th o  da
Manga do Eixo

COM A GARANTIA DA

E E 2C E S 3 E S - B E H I Z

I

(•
í -

Poro teu ca-nlnhõo, e x ija  »empre p*ÇO* 

que tenhom fe n d id a  a estrela de 3 ponta*.
A Mercedes-Benz do B r j t i l  »• re tponsabilixa  

Inteiram ente po la  quoPdade detta»  p eça tl

Tôda peça com a marco fund ida  e numerada 

em código |á pastou p or nossos laboratório* 

e 4 a p ro va d a . Sem Isto, 4 p«ÇQ fraca , 

rõ o  serve. Para sua g a ra n tia , *ó compre 

peças com a m arca Mercede*-Benz I

Parafuso do 
cubo da rodo

st com a marca M«rcede*-B«n* »
Procure peças 'eg'1" ’04-

C o n c e s s io n á r io  A u to r iz a d o

Mercantil Delia Rocca, Broer.ng S/A.
Rua Manoel T. de Gostre*. 253 — (a Ca,arina

End. Teleg. Vargas -  I-A>Eb ____________

mento eleitoral, que será 
presidida pelo proprio 
governador Carvalho 
Pinto, visa aumentar o 
contigente eleitoral dês- 
se Estado, atualmente 
com três para quitro 
milhões de eleitores.

dessa campanha, o de
putado Abreu Sodrê, 
presidente da Assembleia 
Legislativa, o presidente 
do Tribunal de Justiça, 
diretores de jornais e 
representantes de enti 
dades classistas e sindi-

Participarão também cais.

A  Còrte Suprema da 
Califórnia nega apêlo 

de Chessman
A Côrte Suprema da 

Califórnia recusou o &- 
pêlo de habeas corpus 
impetrado por Caryl 
Chessman, condenado a 
morrer na câmara de gás, 
no próximo dia 2 de 
maio, acusado de rapto 
e roubo.

A Côrte informou ao 
condenado que não mais 
considerará a questão 
levantada em seu último 
apêlo - sua alegação de 
que sua condenação de 
termina pena de prisão 
perpétua e não pena de 
morte.

Comércio de Automóveis 
João Buatim S/A

Assembléia geral Extraordinária

Edital de convocação
Pelo presente ficam convidados os senhores acionis

tas desta Sociedade para comparecerem à assembléia ge
ral extraordinária a realizar-se no dia 27 (vinte e sete) de 
maio do corrente ano, às 9 (nove) horas, na sede socia1, a- 
fim de deliberarem sobre a seguinte

Ordem do dia:
1) Alteração dos estatutos sociais;
2) Preenchimento de vaga na Diretoria;
3) Outros assuntos de interesse social.

Lajes, 27 de abril de 1960
Comércio de Automóveis João Buatim S, A. 

Alfredo Buatim 
Diretor Gerente

Aos alunos de Acorde- 
on e Músicos em geral

Já se encontram á venda as letras e musica do 
Dobrado “Lages — M eu torrão", e a' Valsa “Princesa da 
Serra”, de autoria do Professor Eneo Ribeiro da Silva 
em homenagem ao 1“ 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 Buírem, 5Í, com o Prof. Eneo Ribeiro da Silva. 
Em São Paulo: Casa Wagner Editora, Rua Libero Ba- 
doró, 388 Caixa Postal 1.308
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Confederação Evangélica do Bra ! Müitarí1
dirigiu um proiesto a Juscelino

A Confederação Evan géli-curan lo fazer efetivamente, oficial que 'em as ' ‘
sua parte para uma contri-[ confissões religiosas Ql 
buição espontaneamente pa- peram no país, choca f 
triótica na luta pela reden-j fundamente a opinião i 
ção econômica, cultural e 1 leira". . , D
moral de nossa pátria” . 1 Transcrito do Correio do

Diz mais que a religião e- 27

ca do Brasil enviou ao sr. 
Juscelino Kubitschek uma 
representação, acusando-o 
de ter violado a Constituição 
Brasileira ao concorrer na 
nova capital para o estabe
lecimento de “religião oficial 
no Estado democrático bra 
sileiro”.

Diz a Confederação que 
Juscelino desrespeitou fla
grantemente os dispositivos 
da Constituição que se refe 
rem às relações entre a I- 
greja e o Estado. A Confe
deração, preocupada também 
com os problemas nacionais 
“tem colaborado com o go
verno de Vossa Excia., pro-

vangélica está representada 
em Brasilia por muitos pio
neiros. E por isso estranha 
que não tenha sido “ convi
dada especialmente para os 
festejos de inauguração” E 
termina: “O tratamento pre- 
vilegiado e diferente que o 
programa oficial da inaugu 
ração de Brasília dispensou 
à Igreja Católica Apostólica 
Romana, com prejuízo do di
reito ao mesmo tratamento

ae
l ’m dos primeiros pro

jetos a serem apresen
tados quando se abrir o 
Congresso será do depu
tado André Franco Mon- 
loro, extinguindo os tres

Fato extranho; Jovem com dois corações
médicos não terem conheci-Pela primeira vez, na his

tória da medicina, registrou- 
se o fato de uma jovem, cha
mada Carmelia de Felice^ter 
nascido com dois corações. 
Levada a Paris para exame, 
os médicos constataram que 
a jovem havia nascido com 
dois corações. Disseram os

mento de outro caso igual 
e que com o crescimento dos 
corações a vid i da moça es
tá ameaçada e só poderá ser 
salva com um i operação que 
será feita dentro de alguns 
meses.

Eixo Trazeiro de Du~
Freios à A: 
Velocidades

DIA E NOITE... 
POR  

TO D O  
O BRASIL"

»V

I fé »
f e lg

íoolmBnt», OOI .uo oo tinc lo , «olldez, rend lm .n to  •  eficiência, o i ,ov 

caminhão N-184 - lob rlcado  no B ra jil oelo In ternationa l Harvest* 

tem r iv a l...  f  « o herdeiro natural da preferência Qronieodo p»|-, 

afam adoi caminhões International n a i estradas do pois Em tr< 

pesado... no. ro ta . do progresso, V oode contar sempre ccm 3 M .13 4 ,

• Motor a qccplma da 137 m dCoroctirhütttj do loitmotío««! K-tM • Dj.tani.,"  • Oistônclo entre-elxoe- 167 p«L
*  P ,*° ®*rwr°  CQrr*P*VÍo i'tw*.

^  Cr >
L

c ÇNCESSIONARlO EM LATF«;
D AG STINI, I FERRARI & CIA, LTDA

ATemdLA3IEdI  j J -  i i ' S L
5TA. CATARINA

r e s
militares xistenlee no pais, 0* 

ja o tia Guerra

ministérios
e-
se-

riniia e o da Aefon Ma' 
ca, sendo os Rauli.
suí) dituidos peloÍU\i!n°s 
tério da Uetm Na ï  
nal. Falando à i at 
gem sôbre o seu

«■ 
10. 

rePorta.
to, declarou aquele ri
laoiantar:-“ Brasília inPa ‘ 
gura uma nova fa?P n 
História do Brasil" í? 
sim sendo, será necestf 
rio criar para êsta Dí  
um novo arcabouço aí 
ministrativo que p()8ía lí
desemperrar todo o s., 
t ma funcional brasilei 
ro Meu projeto, elabo- 
râ,do coro 3 ŝsistonciâ 
de ilustres militares, vi. 
sa justamente criar con
dições para que a dele. 
sa do Brasil seja arqui
tetada em moldes no I 
vos” .

Segundo declarou aio- 
da o deputado André 
Franco Montoro, o Mi
nistério da Defesa Na
cional será obrigatória 
mente exercido por um 
civil.

JK enérgico:

Proibição do 
vaivém  dos 

ministros
Segundo noticias proceden

tes dc Brasília, o presidente 
Juscelino Kubitschek mani
festou-se enérgicamente con
trário ao vaivém doi minis
tros, declarando que o lugar 
dêles é em Brasilia. Essa 
advertência feita pelo Chefe 
da Nação foi motivada por 
saber que vários ministros 
se preparavam para retor
nar ao Rio de Janeiro. Adi 
anta se que JK deixou ex
plicito que nêsses primeiros 
dias de Nova Capital tolera
va a presença dos ministra 
no Rio, mas que o s  membros 
do seu governo que ^  
quizessem permanecer e 
Brasilia tinham que se aia> 
tar dos seus cargos.

Brasil é recordista 

mundial em feriada

O Brasil é recordista 1 
dial era matéria de 
Com efeito, o Banco de* 
dres acaba de divulga 
lista dos feriados C1X'S’tradi- 
giosos, bancários e de ^  
ção local, respeitado8 ^  
principais cidades “ 
Américas, Portugal,
^rança, Inglaterra e 

Con6tata-se Pe*ai _.. . ___n
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\ Boite Restaurante do 
Clube 14 de Junho está 
se tornando o ponto pre
dileto da sociedade la- 
jeana, com as suas ale
ges e divertidíssimas 
noitadas dançantes.

X X X

No dia de am anhã o 
Clube Recreativo I o de 
Maio estará com em oran
do a passagem de mais 
um aniversario de funda
ção .

Para comemorar tão 
festiva efemeride, será 
realizado na noite de 
hoje uma agradavel soi- 
rée, a qual será abri 
lhantada pela grande 
Orquestra de Danças 
Guanabara.

X X X
0 Centro Civico Cruze 

Souza estará movimen
tado os seus associados 
na noite de hoje, com a 
efetivaçã) de uraasoireé, 
a qual é organizada pe
lo Grêmio 13 de Maio.

Soubemos que nesta 
noite será realizada as 
eleições da nova direto
ria do citado grêmio.

X X X

0 S. C. Cruzeiro, atra- 
vez de uma comissão de 
senhoritas, estará levan
do a efeito na noite de 
hoje em seus salões, o 
Baile do Segredo, o qual 
terá a abrilhantá-lo o 
oovel Conjunto Copaca-

X X X
Hoje transcorre o 31° 

aniversario de fundação 
do Centro Operário de 
îes, velha entidade 

('ue tem na presidência

d0 Sr' J oS oJ osé
sua W i 6 9ue desde a■ua Fundaçao vem labu
tando em prol da clas-
terra.Perar' a d* « » £

Nossos parabéns á en- 
tiüade aniversariante.

x  X x

O Grêmio Recreativo 
Popular, novel entidadé 
do Bairro do mesmo no
me, realizará hoje uma 
boite em sua sede social 
com inicio fixado para 
as 21,30 horas.

Assistimos na ultima 
quarta feira no Cine Ma- 
rajoara, a exibição do 
documentário da cidade 
de Lajes, no ano de seu 
Io centenário, e ficamos 
maravilhados em obser
var na tela, quão desen
volvida está a nossa 
Princesa da Serra.

Este filme serviu para 
demonstrar a pujança de 
nosso valor, no setor 
comercial, industrial, e 
ducacional e obras pu
blicas.

X X X  9

O Centenário está pro
ximo, e pelo que esta
mos notando, os prepa
rativos para o mesmo 
estão tomando um rumo 
diferente.

Os movimentos estão 
se aclareaudo cada vez 
mais, notando-se que a 
comissão promotora dos 
festejos está se acor
dando.

No panorama social e 
que está residindo o 
maior interesse, graças 
as grandes festividades 
que o Clube 14 de Junho

C i a s  SOCIALINO COMENTA
está reservando para o 
Centenário. -

X X X
babemos que grandes 

cartazes e muitas novi
dades teremos no Clube 
14 de Junho, o qual 
prometemos dar melho
res detalhes em nossas 
próximas edições.

Conforme ampla noti
cia que estamos publi
cando em outro local 
desta edição, no setor 
radiofomco, as coisas 
vão tomar muito vulto 
no Centenário.

A Radio Üiario da Ma 
nhã, emissora que muito 
tem se destacado em 
patrocinar grandes car 
tazes do radio brasileiro, 
vai apresentar grandes 
atrações, que por certo 
agradarão o nosso pu
blico radio ouvinte.

X X X

Por sua vez a Radio 
Clube de Lajes, a emis
sora que está em todas 
promete participar ati 
vamente de todas as so 
lenidades do Centenário 
contribuindo assim com 
o seu quinhão para o 
maior brilhantismo dos 
nossos 100 anos

X X X
Contrataram casamen

to no dia 17 do corrente 
(Dia da Paschoa), o dis
tinto jovem Alfredo Ri
beiro de Carvalho, fun
cionário da Casa Safira, 
filho da Vva. d. Maria 
Ribeiro de Carvalho com 
a vdistinti srta. Márcia 
Maria Amaral Cordova 
dileta filha do sr. Vival
dino Vieira de Cordova

funcionário da Prefeitu
ra Municipal e de sua 
digna esposa d. Maria 
Luiza Amaral Cordova.

Nossos parabéns aos 
Ijovens noivos e nossas 
i felicitações aos senhores 
1 pais.

X X X
Transcorre amanhã a 

passagem de mais um

aniversario natalício do 
menino Francisco Carlos 
dileto filho do Sr. Juven- 
cio Muniz, esforçado 
funcionário da Comercio 
de Automóveis João 
Buatim S A e de sua es
poja d. Umbelina Muniz.

Enviamos ao pequeno 
Francisco Carlos os nos
sos parabéns.

Abaixo segue uma poesia intitulada “Quando 
Caires” de autoria do ex académico de medicina, o 
ciclista colombiano William Arcilla Gonzalez qu3 
ora se encontra em nossa cidade de passagem a um 
raid que está empreendendo até a Patagônia

É uma poesia muito bonita, o que vem reve
lar as aptidões poéticas daquele ciclista colombi
ano.

Q u a n d o  C a í r e s
Quando caires, emudece o gesto de tua derrota
Não de lágrimas como o débii
Que se posta a chorar seus fracassos
Senão de pé, como a árvore
Que desfolha suas sombras e espera
A volta da primavera.

X X X
\

Analisando minha súplica rendida,
Dois favores lhe reço eu à sorte,
Um punhado de amor para a vida 
E um punhado de fé para a morte.

William Arcilla Ganzalez

Vva- Maria Ribeiro de Carvalho 
Vivaldino Vieira de Cordova 

e Exma. Senhora
Participam aos parentes e pessoas de suas relações o 
contrato de casamento de seus filhos
Alfredo Ribeiro de Carvalho e Márcia Maria A- 

maral Córdova
ocorrido no dia 17 do corrente

ALFREDO e MÁRCIA
confirmam

Lajes, Abril de I960.

dos

ad0Íi-
poo-
ubp
reli'

08s
trê»

Dr. Nilson Biavatii
C L IN IC A  E  C IR U R G IA

Aparelho Digestivo e Vias Biliares

H u g o  - intestino - HeiFroiios • Bento figoio)
HORÁRIOS DAS 14 A 17.30 HORAS

* *  Rua Hercilio Luz rv 56 Fona, 441 (Frente ao Hospital)

Res:. Rua João de Castro 711 - one
ATENDE d ia  e  n o it e

Participação de Nascimento
Arlindo Bernart e Senhora, participam o 

nascimento de seu primogênito Alexandre.
Florianopolis. 20/4/60.

S E R R I L
Dispõe para pronta entrega, nas construções 
para qualquer quantia.

Depósito em Serril
Representante nesta cidade: Lirio Campos — 
Rua João de Castro, 525,
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Economia e Finanças

Já no Brasil a delegação 
economica da União 

Soviéiica
Chegou quarta feira 

ultima ao Rio de Janei
ro, viajando por via aé
rea, a delegação da 
União Soviética que 
manterá entendimentos 
com o grupo brasileiro 
sobre problemas relacio
nados com o intercam 
bio comercial entre o

nosso país e a URSS, 
em decorrência do acor
do firmado no ano pas
sado em Moscou.

A delegação Soviética 
está composta de 8 pes
soas, devendo permane
cer no Brasil durante 
algumas semanas.

Tnscdisfeiíos 03 millícíres ?om a iábela de vencimentos

Oferecida ucna usina Si
derúrgica ao Brasil

O govern > atravez da 
Agencia Nacional, con- 
fir Qou a oferta feita a ) 
Brtsil pelo governo po- 
lonez de uma usina si
derúrgica financiada em 
oito anos, divulgando a 
carta do vice-primeiro 
ministro poíonez, sr, 
Franciszek M »drsewski 
ao sr. Juscelino Kubstche-

ck. Como se noticiou o 
vice ministro do Comer
cio da Polonia chefiou a 
missão que negociou 
um acordo comercial 
com o Brasil e dirigiu a 
referida carta ao chefe 
do governo brasileiro, 
antes de regressar ao 
seu país.

U n  pr I n  M n  por café
Com a revelação de 

que o comercio entre o 
Brasil e a URSS será 
ampliado, o sr. Sergie 
Heinsinkovsky, c h e f e  
da m i s s ã o  co
mercial que quarta feira 
chpgou ao Rio de Janei
ro, fez declarações no 
Aeroporto, dizendo que 
as trocas comerciais do 
Brasil e da URSS, não 
devem ficar limitadas ao 
acôrdo assinado, poden
do. com vantagens mú-

tuas, serem ampliadas.
A URSS oferece, den

tre outros produtos in
dustriais, tratores em 
troca de café. O sr. Re
nato Costa Lima, presi
dente do Instituto Brasi
leiro do Café, que recep 
cionou no Aeroporto a 
delegação soviética, a- 
firmou que serão imedia 
tamente exportadas para 
Moscou as partidas de 
café compradas pelos so
viéticos.

O ‘ ‘Correio 
da Manhã”, do Rio em 
sua edição de 27 do cor
rente, publica o seguinte.

‘•Militores da Aeronáu
tica, da Marinha e do E- 
xército não ficaram sa
tisfeitos com a tabela de 
aumento de vencimentos 
organizada pelos titula
res das respectivas pas- 
tdS

Acham aqueles milita 
res que os oficiais subal

ternos e os sargentos fo
ram prejudicados, ca 
bendo aos oficiais supe 
riores, especialmente aos 
generais da ativa e da 
reserva, as maiores van
tagens. ..

Sôbre o assunto, di
versos memoriais, estuo 
sendo feitos, especial- 
mente no Estado-Maior 
do Exército e no EMrA, 
reclamando equidade de 
aumentos para os oficj-

SERVIÇO MILITAR

Campanha do Alistamento Militar em 1960 .
Teve início dia 2 de Abril em todo o Brasil a gran

de “ Campanha" do Alistamento para o serviço Militar sob 
o patrocínio e orientação da Diretoria do Serviço Militar.

“JOVEM, VOCÊ JÁ SE ALISTOU PARA O SERVIÇO 
MILITAR?"

(Nota n- 1A-C/1960)

ais subalternos e sargen 
tos •

Cuidando apenas h, 
assuntos relacionado 
com Brasília o presiden 
te da República conser 
vou-se à margem da si 
tuação. Isso também es 
tá ocorrendo com os mj' 
nistros da Aeronáutica e 
da Marinha, que se en 
contram era Brasília, en 
quanto no Rio de Janei 
ro permanecem as maio 
res guarnições militares 
sob os seus comando?

A mensagem do presi 
dente da República pro 
pondo o aumento deven  
cimentos para os milita 
res já se encontram ni 
Câmara. Deve ser discu 
tida a partir de 2 d 
maio, nas comissões da 
quela Casa do Congresso

B R A S I L - F R A N Ç A
Não obstante ter dimi

nuído ligeiramente em 
relação a 1958 as permu
tas comerciais FRANÇA-
BRASIL, o saldo foi fa
vorável á França (mais 
2,8 milhões) graças a
importante aumento das 
vendas francesas ao 
Brasil (mais de 4 milhões) 
sobretudo no curso do 
segundo semestre.

Os produtos franceses 
que tiveram maior au
mento foram os seguin
tes: produtos siderúrgicos 
(especialmente para a

Companhia Siderúrgica 
Nacional de Volta ite- 
doada): peças para au
tomóveis (Simca, Dauphi
ne); ferramentas; cutela
ria; navegação aérea 
(veada de aparelhos «C a
ravelle»). Os artigos bra-

sileiros mais importados 
pela França foram fru
tos, cuja venda triplicou 
e fibras de sinal (agave) 

As compras de café e 
minério de ferro perma
neceram no mesmo nível 
de 1958.

V E N D E - S E
O maior bar e confeitaria, de grande movimento, 

no ponto central da cidade. Verdadeira ocasião na 
compra, com facilidades de pagamento. Motivo da 
venda: avançada idade do proprietário.

Informações nesta redação. •

Compre q u a l i d a d e
A  PREÇO JUSTO. . .

ComprandoRenner
A roupa RENNES tem tudo q u t V ^ e ^ B e t ó T p a d r t e s  '' “ Talhe

derno e a tradicional DURABILIDADE RtíNNER.’ * h m0*
Casa RENNER dispõe, ainda, de variado sortimento de camisas sports

rios ehnnóuo p v i Cdíçasdos, chapéus

RENNER -  veste o cavalheiro dos pés à cabeça

sports, calça. u____ „ín
QUALIDADE E DlSTiNÇAO 

com o máximo de qualidade e distinção!
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ConformeG R A N D E
C O R R E T O  L A G E A N O

que estamos
programa

publicando
esta mesma página, a 
jtra Serrana de Despor- 

!',s realizará durante 
'„do o dia de amanhã 

grande festival es- 
nirtivo, que contará com

a

rerao no
amanhã:
Guarany,

festival de 
Internacional, 

Cruzeiro,

o

f e s t i v a l
equipes dea futehnie 1!l ües ' lo Rsta<ii0 Municipal 
concorrentes hp r cotn ^onte Grande, velho 
de outros Mnnipir»v>a3es’ s.onl10 de nossos espor- 
do hinterland  ̂os e itls âs’ e cu.ia iniciativa

< > «  Tdm
era beneBcto do^reííeto* j c T e t ^  °  8 V * 1 d °

JJ. i r\ ------  i É a seguinte a relação
Cifras cio Uampeonato Lajeano dos clubes que concor

Colocação por pontos perdidos
1» internacional. Guarany e Independente 
2o Pinheiros e Cruzeiro

Ataque mais positivo
1° Internacional 
2o Guarany 
3o Pinheiros
4o Cruzeiro e Independente

Defesa menos vasada
Io Internacional e Independente 
2° Guarany 
3o Pinheiros 
4o Cruzeiro

Artilheiros
1° Hamilton (Internacional) 4 gols; 2o Pilila 

eional) 2 gols; 3o Padilha, Machado, Ivonildo (Guarany)* Ze- 
quinha, Aureo e Wilson (Pinheiros) 1 gol.

Artilheiro negativo
l° Terezio (Pinheiros) 1 gol.

Arqueiros menos vasados
Io Magalhães (Internacional)
2o Ozair (Guarany)
3o Rogério (Pinheiros)
4o Waldemar (Cruzeiro)

Taça Eficiência
Io Internacional 
2a Guarany
3° Cruzeiro, Independente e Pinheiros

Arbitragens
1° Juarez Garbelotto e Armando Taranto

Arrecadações
1° Internacional e Cruzeiro CrS 1.725,00
2° Pinheiros e Guarany CrS 1.335.00

Próxima Rodada
Dia 7/5 — Sábado Pinheiros x Independente 
Dia 8/5 — Domingo Guarany x Cruzeiro

(lnterna-

2 Jp Pinheiros, Arco íris, Co
ral, Botafogo, Olaria,

6 gols Popular, Congregação 
4 ” aVariana. todos locais;
3 ” Congregação Mariana de 

Canoinhas. Planalto de 
o aniB' Campo Belo do Sul,
3 | Juventus de Anita Gari-
4 ” baldi, El Dourado de Ca-' 
6 ” pão Alto, Olinkraft de

Igaras, Juventus de São 
José do Cerrito, Monte 
Castelo de Ponte Alta do 
Sul, Madureira de Uru- 
bici e Nevada de São 
Joaquim.

Estes jogos serão dis
putados em partidas nor
mais de 20 minutos, sen
do que não haverá clas
sificações.

O vencedor de cada 
jogo ganhará uma taça 
como estimulo pela sua 
participação neste mons
tro festival esportivo.

0 gol
3 gols
4 ”
6 ”

6 pontos 
1 ”
0 ”

1 vez

NB. Em Agosto de 1958, 
em comemoração ao 8‘ ani
versario da Liga Serrana de 
Desportos, quando era presi-

r p j-ia e

J U / V S  á a w ô - á ;

As máquinas de escrever Siemag possuem: 
v regulador de toque 
v régua de margmadores 
v ajuste de fita em 4 posições 
* proteção de tipos 
v apòio de papei
v inserção regulável e autoniatica dc papel 
v libertador de tipos 
v mesa d papel 
v estrutura blmdada monobloco

C Jo r ? / x o ç £  E S )

Porque dura mais' 
Porque cusla menos' 
Porqup trabalha melhor!

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS 
"“O rgan iza ção  H é lio  Lidap»—

ages RUQ Cel’ CÓrd- Q 108 Ca,XSANTA CATARINA

7a Página

E S P O R T I V O
dente daquela entidade o sr.. pação de 21 clubes o qual 
Névio Fernandes, foi realiza- foi vencido pelo S. C. Frei 
do um torneio coma partiei- Rogério da varzea.

O IVi-stji,J9 ltepúliUr t cjfj 1 !i 
■Tii-ivlu ) Knl>istc)>ßü e o Ciclista Cl*  

lo.'iihl.u o 'Vijliam A. Oorisnl,./ ;-:i;

Está marcada para amanhã ás 10 horas, a 
despedida do famoso ciclista colombiano William 
Arcilla Gonzalez, que está fazendo um raid ligan 
do o polo Norte ao polo Sul, numa viagem que 
está empreendendo á 32 mese->.

William Arcilla Gonzalez deixará a nossa ci
dade em frente ao Edificio do Ciie Marajoara, 
ocasião em que será Trealizada uma solenidade 
especial que contará cora a presença das autori
dades locais.

A  exem plo de outras cidades, o ciclista colom 
biano será cortejado na sua saitia desta cidade  
por ciclistas do Lajes Moto Clube, que prestarão 
assim a sua solidariedade ao seu colega da C o 
lômbia.

William Arcilla Gonzalez seguira para o Esta
do do ió Grande do Sul, demandando a seguir 
para as Republicas do Uruguai e Argentina, quan
do encerrará em definitivo o seu raid.

P R O G R A M A
Campanha de iluminação do Estádio Muni- 

pal da Ponte Grande - Pela Liga Serrana 
de Desportos

Amanhã - Grande Festival Esportivo
Com a participação de 19 clubes - de Lajes - Ca

noinhas - São Joaquim - Anita Garibaldi - Campo Belo - Ca
pão Alto • Carú - Ponte Alta do Sul - Urubici - Olinkraii 
“Fabrica de Papel” em disputa de 10 bonitas Taças, ofe
recidas pelo comércio lajeano

8,45 horas — Parada do Festival Esportivo em home
nagem ao Io 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 
churrascada - em beneficio da campanha de iluminação d<> 
Estádio Municipal da Ponte Grande.

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

O Festival será abrilhantado por Banda Musical.
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Mercado M u n i c i p a l :  M

Lei de “ Quem Manda Sou Eu
Conforme nossos leitores 

estão ao par, destas colunas 
temos mantido renhido com 
bate em prol das boas cau
sas e dos interesses do povo 
em geral Pretos ou brancos, 
ricos ou pobres, católicos ou 
pessoas de outras religiões 
sempre têm tido a mais fran
ca acolhida nas páginas dês- 
te bi-semaaáno — cultores 
que somos da liberdade de 
defesa e de pensamento. 
Quando, em nossa tarefa, fa
zemos alguma critica, cha
mamos a atenção dos pode
res públicos para alguma 
particularidade ou protestan- 

„do enèrgicamente contra er
ros pratiejdiii-liiüiüí»—íwwoft-1

)

mente por objetivo construir, 
ou seja, prestar nossa cola
boração para que o mal seja 
sanado em benefício geral 

Isso é o que viemos fazer 
exatamente hoje, com as vis
tas voltadas para o nosso 
Mercado Municipal. Segundo 
fomos informados, de fonte 
digna de crédito, na samana 
passada um ‘ mercador”, co
mo procedia todos os saba- 
dos foi estabelecer se no lo 
cal que por direito adquirido 
lhe pertencia naquela feira 
pública. Sua surpreza foi 
grande, porém, em constatar 
que o mesmo estava ocupado 
por^juProTnércador qTíê ãtt 
ffistalara-se indèbitamente.

Vendo-se desalojado, Pr/lcu’ 
rou o administrador do Mer
cado Municipal para recla
mar pelos seus direitos. Ls- 
te, ao envez de lhe dar o a- 
poio merecido, limitou-se a 
bater no peito dizendo que 
“aqui quem manda sou eu.

Dizendo mais que desmon
taria aquele local onde o 
mercador estava alojado.

O mercador com justa ra
zão ponderou novamente di
zendo que aquele local tinha 
sido por ele mandado fazer, 
como suor da venda de suas
venduras e outros generos nllfi a

Apezar dos apelos do mer

cador de que o dito fiscal 
São tomasse tal providencia, 
ontem lá ao chegar estava 
realmente cumprida a m.ssao 
do zeloso funcionário, pois 
ao envez de auxiliar na mon
tagem das coisas ao que 
parece êie é do coutra 
quando diz que faz ninguém
o demove. . . .

Que, a atitude do adminis
trador do Mercado Municipal 
além de grosseira, foi preci
pitada e injusta. Antes de 
tudo, deveria levar em conta 
que são exatamente êsses 
mesmos homens, simples mas

a c ‘

semanalmente o alimento 
cessário à população U u* 
e que êle mesmo — g, “1 
nistrador — consome o 
sua familia. Por isso dev»,“1
a  o r i  m  i n i o f p n / d / \ a  j _  . . w|,J

Mercadn 
satisfatória

sem

R o d e o  da T r a d i ç ã o
Durante as comemorações do Centenário de Lages, 

será apresenta lo um Rodeo da Tradição, organizado pela 
Comissão de Tradição da Associação Rural em coopera
ção com o Quadro ie Ltçidores Repontando a Tradição. 
O programa é o seguinte:

21 DE MAIO — O QLRT abrirá o desfile de gado no 
parque da Exposição Agro-Pecuaria, ás 16 horas.

22 DE MVIO — Às 10 horas chegará ao recinto da 
Exposição o cortejo tradicional, liderado pelo QLRT, se
guindo-se as Prendas em carros de mola e os Peões em 
carros de boi. J  cortejo sairá di igreja situada a 500 
metros do Parque. Às 10:3) horas a lavernada Artística do 
futuro Centro de Tradição do Planalto Lageano fará uma 
apresentação uo picadeiro do parque, realizando se a se
guir uma dimoastração de laço po1* umt seleção de laça- 
dores do QLRT. Às 15 horas terá lugar o desfile e de
monstração de jinetes infantis, seguiado-se uma exibição 
de doma de potros chucros.

23 DE MAIO — Às 15 horas, desfile tradicional, apre
sentação da lnveruada Artística e Concurso 4e Redeas, no 
picadeiro do parque da Exposição.

24 DE MAIO — Às 21 horas, grande baile à rigor 
gaúcho (botas e bombacha) uo Club 14 de Junho. Neste 
baile será eleita a Primeira Prenda do Centro de Tradi
ção do Planalto Lageano, que receberá uma coleção com
pleta de tecidos da coleção 1961 da America Fabril. Será 
entregue também uma faca de prata legitima de fabri
cação Abramo Eberle, oferecida pela Associação Rural ao 
melhor laçador. O baile será abrilhantado pelos famosos 
acordeonistas Irmãos Bertuzzi.

Comissão de Tradição da Associação Rural
Pres. dr. Afonso Alberto Ribeiro Neto; sec. Manoel 

Tiago Vidal Ramos; vogal Julio Ramos Neto.

Quadro de Laçadores Repontando a Tradição
Patrão José Maria de Arruda Ramos; patrão de honra 

Afonso Alberto Ribeiro Neto; capataz Manoel Tiago Vidal 
Ramos.

o administrador do 
achar um meio 
para resolver a questão11 
usar essa frase bolorenta* 
que não condiz mais <J

aqUÍNinqUem 
mais, nos dias que corrí 
pode dizer que, “quero, rC 
so e mando”. Precisamos u 
var em conta que o direi), 
de cada um de dós termjn 
onde começa o direito dn 
•'róximo . . . .

nossa época: 
manda sou eu!”

Capatazes
Invernada Artística: Mauro Nerbass
Jinetes Infantis (petiços): Ulysses Andrade
Domação: Henrique José Ramos
Concurso de Redeas: José Renato Ribeiro Ramos
Baile: Aureo Vidal Ramos, João Ramos Filho.

Comissões
Eleição da primeira Prenda: Armando Ramos, Cesar 

Vieira, Afonso Maximiliano Ribeiro, Cleones Velho Carnei
ro Bastos, Ary da Costa Avila.

Laçação: Luiz Ramos Neto, Ori Rosa Ribeiro, Djalma 
Boeira.

Jinetes Infantis: Sylvio Neves Godoy, Glauro Ramos. 
João M. de Moraes.

Domação: Aureo Vidal Ramos, Jany Ramos, Hilário 
Lenzi

Concurso de Redeas: Pedro Lisboa, Plinio Ribeiro Ra
mos e Plinio Schmidt.

ATENÇÃO: A Comissão de Tradição solicita que to
dos os interessados em participar no Rodeo da Tradição 
se dirijam aos CAPATAZES acima citados de acordo com 
a apresentação que prefiram. Da mesma forma, quaisquer 
sugestões podem ser encaminhadas à Comissão de Tradi
ção, Associação Rural de Lages. As mesas e ingressos 
para o Baile acham-se à venda com os respectivos capa
tazes, cabendo acentuar que só serão admitidos os que 
estiverem trajados à rigor gaúcho. A renda se destina à 
construção do Galpão do Centro de Tradição do Planalto 
Lageano.

A V I S O
Ao sr. Francisco Clovis Dalle Molle, que sua 

senhora está passando mal na cidade de Caxias 
do bui, e pede s u í presença com urgência. 
Quem souber do paradeiro do sr. Francisco fa
vor telegrafar para a caixa postal, 272 em’ Ca
xias do Sul.

aleceu o Sr, 
airo Romos

Faleceu quarta feira á 
noite, nesta cidade, o Sr. 
Jairo Ramos, pessoa bas
tante relacionada em 
nossos meios sociais e 
políticos.

O extinto foi por mui
tos anos Secretario da 
Prefeitura Municipal e 
posteriorraente f - *i respon
sável pelo expediente da 
secretaria da Câmara de 
Vereadores.

O seu enterro realizou- 
se na tarde de quinta fei
ra com grande acompa
nhamento para o Cemi 
terio Cruz das Almas.

Apresentamos à fami
lia enlutada as nossas 
mais sentidas condolen 
cias.

Juarez Távora aban

donou a política
Em palestra com diversos 

amigos e um grupo de lide
res do PDC, o general Jua 
rez Tàvora disse que não a- 
ceitarà a sua candidatura a 
vice-presidência da Repúbli
ca. Considera encerrada a 
sua vida política e não acei
taria a sua candidatura Por 
nenhum partido, contentas 
do-se em trabalhar pela e 
çâo do sr. Janio Quadro».

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

XIIa Exposição Agro-Pecuaria
de 2 1 9  24 de Maio
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