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DINHEIRO. POLICIA E FISCO
Ninguém desconhece em 

Sta. Catarina os milagres que 
tem operado o poder absor
vente do dinheiro e a pres
são fiscal e policial. Desde o 
governo do sr. Irineu Bor- 
nhausen esses processos de 
proselitismo político foram a- 
dotados, e com verdadeira 
cupidez. Os desfalques sofri
dos pela oposição em suas 
fileiras não sómente foram 
vário» como principalmente 
foram lamentáveis e escan
dalosos.

Não há espaço para re
cordar aqui o espetáculo de
primente das «adesões» feitas 
perante o fiscal estadual que 
ameaçava com multas absur
das e escorcbantes ou peran
te o sub-delegado de Policia

arbitrário e violento que di
zia prender mesmo sem or
dem legal. Isto sem relem
brar a compra e venda do 
deputado Romanow6ki, fato 
escabroso na vida política do 
Estado. Atraído pela bolsa 
fácil do governo, traiu seu 
partido e mercadejou o voto 
em troca de um prato de 
lentilhas. Apropriou-se indé
bitamente de um voto na 
Assembléia que não lhe per
tencia, e o pior, passou o a- 
diante. É somente o parla
mentar 1e Mafra o culpado? 
Não. A Frente Democrática 
também está no livro negro, 
pois assumiu o papel de re- 
ceptadora, adquirindo, por 
processo escuso, aquilo que 
o povo confiara a outrem. O

episódio não ‘oi e não será 
esquecido íácilmente pelos 
trabalhistas.

No meu entender esses 
métodos políticos, onde im
pera o dinheiro, a coação 
fiscal e policial, tão dura 
mente usados contra os pe- 
tebistas, são motivos de or 
dem moral para impedir a- 
liança do PTB com -a Frente 
Democrática. O requintado 
reacionarismo de alguns gru
pos udeDistas, responsável 
pela adoção desses proces
sos, é um entrave invencível, 
pois o sr. Jorge Lacerda, 
me»m> que não o queira, 
não poderá se libertar dessa 
influencia nefasta

EVILASIO N. CAON

(ia. dt S ijara  I
participa à sua distinta clientela a aber
tura dum balcão de vendas nésta cidade, 
no dia Io de Julho, situado a

Rua Aristiliano Ramos, 86
onde a tenderá nos seguintes horários:

DIAS UTEIS - Das 8,00 às 11,00 horas e das 13,00 
às 18,00 horas,

- Das 8,00 às 12,00 horas

N i  colo» i  q w r i K  csulra l i
. Foi oferecida queixa, pelo co

ronel do Exército Augusto Cé
sar C astro Muniz Aragão, con
tra  o m inistro da G uerra Ge
neral H enrique Teixeira Lott 
com fundam entos em dispositi
vos dos artigos 92, 93 e 101 
núm ero 1 le tra  C da C onsti
tuição.

O crim e capitulado pelo que- 
relan te seria o de prevarica
ção e do exercício arb itrário  
ou abuso de poder.

Por distribuição, foi a quei
xa às mãos do m inistro Ari

Franco, que m andou os au 
tos ao procurador G eral da 
República, o qual ofereceu 
longa parecer. O chefe do Mi
nistério Público Federal alon- 
gou-se no seu pronunciam ento 
citando tratad istas de Direito 
para finalizar seu parecer opi
nando pela rejeição da queixa, 
por manifes*a ilegalidade da 
parte ou falta de condição 
exigida pela lei para o exercí
cio de ação penal, depois por
que o fato narrado não consti- 
tue crime.

- Participação de nascimento -
Wolny Delia Rocca e Senhora vêm por
êste meio participar aos pareutes e pessoas 
de suas relações o nascimento de seu filho

G I N O
ocorrido na Maternidade Tereza Ramos dia 
27 do mês corrente.

Lajes, junho de 1957
Edição de 

hoje, 10 pag.

«Ônibus entre Porto Alegre e Curitiba»
O  Expresso Lajes de Transportes Ltda. e o Expresso Curitiba 

Lajes Ltda., levam ao conhecimento de seus clientes e passageiros em 
geral, que no dia l 0, de julho do corrente ano, inaugurarão conjunta
mente uma nova linha de Ônibus, entre: CURITIBA e PÔRTO ALEGRE, 
perfazendo o referido percurso em 16 horas.

A referida linha terá seu ponto de almoço nesta cidade, partindo 
simultaneamente para Pôrto Alegre e Curitiba às 18 (treze) horas, 
diáriamente exceto aos domingos.

Partidas de Curitiba às 4 horas e de Pôrto Alegre ás 8,15 horas.
Êstes serviços serão feitos era nóvos e luxuosos Ouibus, recente

mente adquiridos nelas emprêsas.
Informações:
Estação Rodoviária, sita á Rua Manoel Thiago de Castro, 77, 

fone 248.

as lest
Como vem acontecendo em 

todos os anos, o tradicional 
Clube I o de Julho, um dos 
mais representativos de nossa 
terra  e cujo passado glorioso 
valeu-lhe um lugar mais que 
destacado na sociedade lajeana, 
comemorou festivam ente os 
festejos juninos neste ano de 
1957. Os meios sociais da P rin
cesa da Serra, como era natu
ral, cerraram  fileiras em torno 
dêsse acontecim ento anual que 
que nos faz esquecer, por mo
mentos, as agruras e vicissitu- 
des da vida cotidiana que le 
vamos. E, como sempre, foram 
os salões do veterano, essa so
ciedade recreativa de expresi- 
vo valor histórico, que serv i
ram  de palco para as comemo
rações em honra do 24 de 
junho.

DECORAÇÃO DO PRÉDIO
Em prim eiro lugar devemos 

ressaltar que, como é tradicio
nal, a decoração dos salões do 
I o esteve a cargo do sr. João 
Dias Braescher, seu idealiza- 
dor, e contando com a valiosa 
colaboração do sr. José Alfre
do Lemos Montenegro, auxilia
do pelo sr. C urt Fiúza de C ar
valho. No dizer de muitos, só
m ente a decoração, não fôra 
outros fatores, valia pelas fes 
tividades. Buscando motivos 
de um circo de cavalinhos, os 
executores dessa obra, mais os 
festeiros de São João, conse
guiram  realizar um trabalho 
mais que perfeito, não deixan
do escapar siquer um pequeno 
detalhe de uma das mais g ra
tas e significativas realidades 
do nosso tem po de infância: o 
circo.
PROGRAMA DESENROLADO

Segundo estava estabelecido, 
aproxim adam ente às 20 horas 
do dia 22 houve o tradicional 
casório, tendo como noivos (e 
que por sinal desempenharam  
muito bem o seu papel) Ney 
Couto e Bolinha Socas. Serviu 
de escrivão, no ato, o talen
toso artista  Nereu Góss que, 
nm o os outros, forneceram 
motivos de hilariedade aos pre
sentes. «Amarrados» os noivos 
pelo «escrivão» teve inicio o

grandioso baile à carater, de
corrido em meio a grande ani
mação e cordialidade, tendo se 
prolongado até altas horas da 
madrugada.

COROAÇÃO DA RAINHA 
DE SAO JOÃO

A coroação da rainha de São 
João, srta. íris Galvani, teve 
lugar mais ou menos às 20 ho
ras, tendo a titu lar do ano 
passado, sita . Helusa Vieira 
Lemos, coroado a sua sucesso
ra. O ato, que prendeu a a ten 
ção de tod^s as pessoas que 
se achavam presentes, m ereceu 
longa salva de palmas por par
te das mesmas.
SUCESSO DA «BANDINHA»

Não fôra o brilhantism o e a 
fiel interpretação da Bandinha 
Real «Nova Petrópolis», aliadas 
a oii'ros fatores, talvez os fes
tejos juninos não tivessem al
cançado tantos sucessos nêste 
ano. A verdade, porém, é que 
corresponderam plcnam ente à 
expectativa, deixando uma gra
ta recordação na m emória de 
todos os sócios do 1° de J u 
lho.

No outro dia, domingo, hou
ve no «bufet» do veterano, 
que tem como arrendatário  a 
figura simpática e benquista 
de João Luiz Lucena, misto 
de comerciante e cantor, uma 
festinha íntima, com a presen
ça da Bandinha e de inúm e
ros sócios de categoria e fes
teiros de São João. Nessa oca
sião a «festinha» prolongou-sc 
até o anoitecer, culminando 
com mais um grandioso baile 
realizado nos salões do vete
rano.

FESTEIROS DE 57 e 1958
Graças aos esforços dos fes

teiros dêste ano, o 24 de ju 
nho correspondeu plenamente 
à expectativa geral. São eles: * 
Enio Marin, Antonio Araldi, 
João Luiz Lucena, Athos Athay- 
de, Ernani Ávila e Aldo Mar
tins.

Foram designados, para co
memorar o São João de 1958, 
os srs. Mario Nabuco Cruzei
ro, W ashington Nicolau, Oscar 
Beller, Jarbas Castro, Alfredo 
Buatim e Cap. Zaleski.
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ÍHcki S  0  C
Refúgio suprem o

Jober Teixeica

Deus do« perversos, doe bons, da humanidade 
Pai de equidade, amor, paz e bonança, 
pasmo o lembrar que cada um de nós 
confia a Vós, Senhor, uma esperança.

Pois até mesmo o réfece, inclemente, 
que. eevilmente, entrega se ao pecado, 
infringe leis divinas e, após, 
clama por Vó§, Supremo, inocentado.

Os contendores, nos prélios excrueiante, 
em Vós confiantes, Pai. pedem-vos sorte 
pra fulminarem, vilmente, os irmãos seus

E os que com vida sairem-se na guerra, 
vendo por terra os calcados pela morte 
graças Vos dão por te-los morto ó Deus.

Publicamos esta poesia, da lavra do autor acima menciona
do, ao ensejo de sua estada em Lajes, onde deverá interpretar 
a peça de Pedro Bloch «As mãos de Euridice», agradecendo, ao 
mesmo tempo, o livro que nos dedicou intitulado V O ZE S IN 
TERIO RES».

Sra. Cacilda Pacheco Ferreira
Data de grande significa

do em nossos meios sociais 
ocorreu dia 21 deste, quan
do aniver6ariou a distinta 
sra. Cacilda Pacheco Ferrei
ra, digna consorte do sr. 
Marcelino Alves Ferreira, 
alto comerciante no próspero 
distrito de Anita Garibaldi e 
presidente do diretório do 
PTB nessa região.

A distinta aniversariante 
bem como o seu influente 
consorte, desfrutam de largo 
circulo de amizades e rela 
ções no disirito que empres
ta o nome da heroina cata
rinense, recebendo, por isso 
inúmeros cumprimentos ao 
ensejo de tão preciosa efe
méride.

Nossos cumprimentos.

Menino Paulo Cesar Silva
Viu passar o terceiro ani

versário natalício, a 27 do 
corrente, o menino Paulo Ce
sar da Silva, filho do cantor 
Lauri Lima, fiel intérprete 
das musicas portenhas, e de 
sua exma. esposa.

Comemorando tão signifi
cativa efeméride, o sr. Lau- 
rí Lima pai do aniversarian

te, ofereceu aos seus amigos 
mais íntimos um suculento 
chuarasco, decorrido à ale
gria, animação e cordialida 
dede.

Ao pequeno aniversariante, 
pois, os nossos cumprimentos 
e votos de felicidades, exten
sivos aos seus progenitore»

CURIOSIDADES

Lembre-se
Que a mais celebre aria 

da opera «Rigolete». de Ver- 
di, foi composta às vesperas 
do ensaio geral.

O-o-O

Que em Atomas fica a 
Torre dos Ventos, construida 
por Andronica, no século

IAC, e é feita de tal maneira 
que serve de relogio e ca 
tavento.

O-o-O

Que segundo um sabio 
francês, em cada beijo há 
mais de 40 mil microblos.

Precisa-se de Contador
Necessita-se de contador competente, com prática 

no ramo da madeira.

EMPREGO DE FUTURO
Tratar na Madeireira Arco-íris, sita à Travessa 

Cruz e Souza (Próximo ao SENAl) - Caixa Postal 391.

L A J E S  -  S T  A. C A T A R I N A

GE .1  NOVA
Foi enriquecido, a 27 

do corrente, o lar do 
nosso pr zado amigo dr. 
Wolny Delia Rocca e de 
sua exma. esposa dona 
Dolores D e l i a  Rocca, 
com o nascimento, ocor
rido na data acima re
ferida na Maternidade 
Tereza Ramos, do ro
busto garoto que na Pia 
Batismal recebeu o no
me de GINO.

Nossas felicitações ao 
distinto casal.

Está marcada para o 
dia Io de julho próximo 
vindouro a posse do no
vo Conselho Diretor do 
Rotary Clube de Lajes, 
recentemente eleito para 
dirigir dessa data em 
diante os destinos dessa 
conceituada agremiação 
de carater internacional.

Segundo o programa 
estabelecido, haverá, dia 
Io, um grande jantar nos 
salões do Grande Hotel 
Lajes, ocasião em que se

T ¥ 1,11 IT T  Ração balanceada para vacas leiteiras 27% de
L r .  X l l i  proteina e 3,8% de m atéria graxa. Contém TM3-3

Maior produção — Mais economia

processara 
dos cargos e 
des de posse 
diretoria.

transmissão 
e solenida- 

da nova

Dona Anita da Silva 
Muniz’

Rodeada do carinho do seu 
esposo e filhos, festejou mais 
um aniversário natalício, a 2b 
do fluente, a exma. sra. dona 
Anita da Silva Muniz, digna 
consorte do sr. Dimas Muniz, 
do comércio desta praça.

A distin ta an iuersariante , 
que é credora da am izade e 
da consideração de todos rece
beu, nessa data, inúm eros 
cum prim entos do seu largo 
circulo de relações, tendo feito 
condigna recepção às pessoas 
amigas.

Comercial Àgro Pecuária
Coronel Córdova, 48

Destas colunas cum prim en
tam os a digna an iversariante , 
form ulando-lhe votos de pere
nes felicidades.

i

po rque desEiso sôbre quaBquer piso

icom

i

.
dispositivo adaptado na pró

pria base do aparelho, 
aesliza suavemente sôbre 
qualquer piso, a um simples 
toque, facilitando a limpe
za e mudança de local. 
Provido de prático sistema 
de freio para fixá-lo no 
local desejado, SPRiNGER 
é agora o mais avar.çado 
dos refrigeradores nacio
nais. - E, além deste novo 
dispositivo, (com potente 
requerida) SPRRtGER apre- 

■ senta ainda:

•  9,5 pés cúbicos
•  Interior em côr azul lago
•  porta aproveitável
•  novo (êche do engate suave
•  5 anos de garantia
•  preço bem mois em conta

lí
i

II

i
\

\\

DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA

A E L E T R
Rua Coronel Cordova s/n

O L A N D Í A
LAGES Sta. Catarina
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Inauguração hoje do retrato do dr. Fran
cisco Oliveira na sala do Tribunal do Juri

CONSUMO DE CARNE DE FRANGOS

Segundo comunicação 
que recebemos, deverá 
ser inaugurado hoje, às 
10 horas, o retrato do dr. 
Francisco José Rodrigues 
de Oliveira, ex-titular da 
2a. Vara da Comarca de 
Lajes e recentemente re
movido ' para Joinville, 
neste Estado.

Ao ato deverão com
parecer membros de to
das as camadas sociais

e culturais da Princesa 
da Serra, porquanto o 
dr. Francisco Oliveira, 
durante o tempo que 
permaneceu entre nós 
conquistou, pelas suas 
inúmeras qualidades e 
dotes de cavalheirismo, 
largo circulo de relações.

Empenhado desde sua 
chegada a Lajes em re
solver ou, pelo menos,

minorar o problema dos 
menores em nossa ter
ra, o íntegro magistrado 
conseguiu ver parte de 
sua nobre intenção con
cretizada com a funda
ção da ALAM (Associa
ção Lageana de Assis
tência aos Menores), cu
ja campanha para a cons
trução do 6eu prédio es
tá em franco desenvol 
vimento.

O delicioso churrasco de 
frango é hoje um hábito na 
alimentação do norte ameri
cano. Em consequência, au
mentou decisivamente a ” in
dústria de frangos para cor
te, que produz cêrca de um 
milhão de toneladas por ano.

O consumo «per-capita» a- 
tinge cêrca de 15 quilos por 
ano.

Aqui no Brasil, o consumo 
de carnes de aves é dos mais 
baixos, ainda, não alcançan
do 6iquer a 1 quilo nos maio
res centros consumidores (por 
pessoa e por ano). Só muito 
recentemente, está se desen
volvendo o seu hábito, sendo 
de destacar a iniciativa dos*

restaurantes gaúchos, que, já 
ha alguns anos, s rvem chur
rasco de frangos. Atualmen
te, em outras grandes cida
des, como no Rio e em São 
Paulo, aumenta o número de 
pessoas que apreciam as 
carnes de aves, churrasquea- 
das ou não (a preparação do 
churrasco em casa é muito 
fácil), mas ainda estamos 
muito longe de atingir os al
tos níveis americanos, reve
ladores de alimentação per
feita. O aumento do consu
mo de carnes de aves virá 
formar, no pais, um dos mais 
salutares hábitos de alimen
tação.

FOGÃO A  GÀ SLIQUIDO ENGARRAFADO

----------  DISTRIBUIDORES exclusivos nesta região

BERTUZZI ,  RI
COMERCIO — ATACADO — VAREJO — REPRESENTAÇÕES

Rua 15 de Novembro. 306 - L A G E  S. SC. — Fones. 295 - 298
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TAC - Cruzeiro no vôo inaugura! a Criciúma dia 30 — Presentes o governador 
do Estado e altas autoridades — A Extensão da nova nnna

Finalmente, dia 30 do cor
rente, será solenemenle 
inaugurado o aeroporto de 
Criciúma, importante centro 
carbonifero de Santa Cata
rina. A" TAC - Transporte* 
Aéreos Catarinense S/A. com 
sua co-irmã Serviços Aéreos 
Cruzeiro do Sul S/A. nessa 
data inaugurarão- sua linha, 
que ligará os interesses do 
progresso da cidade de car
vão aos Estados do Rio 
Grande do Sul, São Paulo e 
Rio,

De»ta forma, na mesma o- 
casião em que a laboriosa 
população criciumen'e vibra 
com mais êsse cometimento 
progressista, o consórcio 
TAC - Cruzeiro dá sentido 
inaugural à sua linha Rio- 
Curitiba Florianópolis-Cri iú- 
ma Porto Alegre-Pelotas e 
Rio Grande, ida e volta.

Em avião Esp. - Go
vernador do Estado e 

altas autoridades
Um avião especial do con

sórcio TAC-Cruzeiro condu
zirá, do aeroporto Hercilio 
Luz diretamente a Criciúma, 
o dr. Jorge Lacerda, gover
nador do Estado, srs. presi
dentes da Assembléia Legis
lativa, Tribunal de justiça, 
Tribunal de Contas, Tribunal 
Eleitoral, comandante do 5o 
Distrito Naval, da Base Aé
rea, do 14° Batalhão de Ca
çadores, Polícia Militar, e de
mais autoridades, imprensa e 
rádio da capital,

A Extensão da linha
Com um aeroporto q,ue se

alinha entre os melhores de 
que dispomos, Criciúma ago
ra ficará ligada, pelo ar, a 
partir de Io de julho corren
te, ao Rio Grande do Sul, 
Paraná, São Paulo e Rio de 
Janeiro. Osaviõe6 do consór
cio TAC-Cruzeiro às segun
das. quartas e sextas-feiras 
escalarão, por ordem e par
tindo do Rio, em Curitiba, 
Florianópolis, Criciúma, Por
to Alegre, Pelotas e Rio 
Grande. O retorno obedece
rá a mesma ordem, sendo 
feito nas têrças, quintas fei
ras e sábados.

Reservas de lugares e mais 
informações sôbre esta nova 
linha poderão ser adquiridas 
nas agencias centr.iis da 
TAC e Cruzeiro do Sul, tele
fones 2111 - 3700 - 2500 - 
2210 ou na Agências de pas
sagens AFL, rua Felipe

Geral de Peças e Maquinas Ltda.
-  RUA CEL. OTAC1LIO COSTA —

Caixa Postal 28 — Fone 228 — End. Telegr. INDU

L A J E S  -----  Sta. Catarina
Peças em Geral de: Peças de Tratores: Material p/pedreira

Allis Chalmers 
Caterpillar 
Hanomag 
Oliver 
Fiat

Motores elétricos desde 3 /4  até 50 HP

DURA.TEX ' para pronta entrega
CONSULTEM NOSSOS PREÇOS

Scania Wabis 
Internacional 
Chevrolet 
F.N.M.
Austim
Dodge
Ford

Aços Vulcanus 
Compressores 
Marteletes 
Explosivos
Brocas

Schmidt n- 7, fones 3668 e ne 2021 em d®
3669 e também na Agencia em t0^ as - Ç 
de Passagen3 Lux Hotel, fo- precitado

BATERIAS
para qualquer produto da linha Ford

I

ARRANQUE INSTANTANEOl 
LUZ SEMPRE FORTE!
LONGA DURAÇÃO!

Nós tratam os de  seu Ford “ em  f a m í l i a " !

BATERIAS •  PEÇAS LEGlílMAS FORO •  FERRAMENTAS EXCLÜSJVAS 
•  MECÀNI-OS TREINADOS PELA FABRICA

REVENDEDORES NESTA PRAÇA

Matriz
R u a  Mal. Deodoro, 303 
Fone 235 - C. Postal 43 
End. Teieg. B\JATIM  
LAJES

Filiais
BOM RETIRO 

C l íilT IB A N O S 
ENC t l  ZILHADA
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Fortunato Marin & Cia. Ltda.

Beneficiamento em gera
Organização especializada em beneficiamento É  pinho

SERRARIA PROTRIA

madeira
VENDAS NO VAREJO E ATACADO !

Serviço rápido e eficiente
|  Beneficiamento em geral de madeiras aplainadas, para as oalhos. forros e paredes, madeiras brutas

para construções de todos tipos e bitolas.
I ------- -—

Travessa Cruz e Souza (proximo ao SENA!) —
L AGE S  Caixa Tostai 391 Telg. «ARCOIR1S» Santa Catarina
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CORREIO LAGEANO 5 página

Transportes Aéreos Catarinense ■ i  v  ■

Séde em Florianópolis S. C.

Voos ■ _  ^

Horários de e para L A G E S
DOMINGOS

SEGUNDAS

chegadas às 14:30 De 
saidas às 14:50 Para

Rio - São Paulo * Curitiba - Itajai e Florianópolis 
VidUira - Joaçaba e Chapecó

ehegadas às 11,55 De 
saidas às 12,15 Para 

chegadas às 15,10 De

Chapecó - Joaçaba e Videira
Florianópolis - Itaiai - Curitiba - São Paulo © Rio 
Rio - Saitos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai 
e Florianópolis

saidas às 15,30 Para Porto Alegre

TERÇAS

QUARTAS

QUINTAS

SEXTAS

SABADOS

chegadas às 09:20 De 
saidas às 09:40 Para

ehegadas às 15:05 De

saidas às 15:25 Para
chegadas às 09:55 De 

saidas às 10:15 Para

ehegadas à 15:05 De

saidas às 15:25 Para
chegadas às 09:55 De 

saidas às 10:15 Para

Porto Alegre
Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio
Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai 
e Florianópolis
Videira - Joaçaba e Chapecó 
Chapecó - Joaçaba e Videira
Florianópolis - Itajai - Joinrile - Curitiba, - Paranaguá
- Santos e Rio

Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai
e Florianópolis
Videira - Joaçaba e Chapecó
Chapecó - Joaçaba e Videira
Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio

T A C Transportes Aéreos Catarinense S.A.
f â i

AGENCIA EM LAGES: - Rua 15 de Novem bro - Fone: -214

- T A C às suas ordens

T

/

r

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 



«P acificação» para U. D. N.
Para alguns parlamentares 

da U.D.N. a cpacificação» 
significa apenas altos cargos 
oficiais. Já os Governadores 
do Partido pensam em outros 
têrmos. Preferem verbas or
çamentárias e financiamentos 
dos Bancos Federais.

Há ainda certos elementos 
que desejam ingressar no 
Govêrno, mesmo sem com 
pensações imediatas, na es
perança de que venham a 
sentir mais tarde o calor e 
o conforto a que se habitua
ram os melhores postos da 
Kepública, apesar de derro
tados nas urnas.

Essa turma sabe que nada 
de bom lhe virá do voto. En
tão, tem de apelar para a a- 
desão pura e simples, embo
ra vestindo sua atividade de 
roupagem elegante, através 
de fórmulas vagas e cavilo- 
sas.

Acontece, porém, que o si- 
tuacionismo colocou o pro
blema em plano elevado. A- 
ceito o entendimento na ba

se da colaboração para o es
tudo e solução dos mais ur
gentes problemas nacionais. 
Quer a conciliação partindo 
do dever quo todos têm de 
somar esforços a fim de me
lhor servirem â causa do 
desenvolvimento econômico 
e bem-estar da coletividade.

Face a pontos de vista tão 
diferentes, parece difícil qual

quer acordo. Os udenistas, lo
go que conhecera n o pensa 
mento do Govêrno sôbre o 
assunto, abriram fogo contra 
a «pacificação», Em tais ba 
ses o ajuste não lhes interes 
sa. E assim se explica o epi
sódio político que tanto vem 
sendo discutido últimamente.

(Do Diário Carioca)

Prefeitura Municipal 
de Lages

Estado de Santa Catarina

ADVOGADO
Praça João Costa, 10 - Sala - 9 

2.° Andar
LAJES Santa Catarina

I

oferece

BENPiX
‘B c o n o m c c t

lava

MITOMflTICUMENTE *
tôda a roupa 

POUPANDO TRABALHO
-  porque basta lig a r... 

Bendix trabalha sozinha

POUPANDO DINHEIRO
-  porque lava 4 kg. por apenas 40 
centavos... conservando os tec idos... 

preservando sua saúde I

NO PSGAMENTO
& Revendedores nesta praça

Comércio de Automóveis 
João Buatim S A

Rua Mal Deodoro, 305 -  Fone 255 C.P.

9

BE!-' OIX é canfArto 
•  M ono io com provada em 

d *  J .3 0 C .0 0 0  la r .»  
c a  todo O aiurrda.

1
4
£

RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Imposto Predial
Imposto de Licenças
Imposto s/ Indu-trias e Profissões
Imposto 9/ JógoS e Diversões
Imposto s/ Exploração Agrícola e Industria!
Taxa de Expediente
Taxa de Emolumentos
Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos
Taxa de Limpeza Pública
Taxa Rodoviária
Taxa de Assistência Social
Taxa de Serviço de Tr&nsito
Taxa de Divulgação e Turismo
Renda Imobiliária
Serviços Urbanos
Receita de Mercado, Feiras e Matadouros 
Receita de Cemitérios
Quóta Prev.art. 20 da Const.Federal (Exces
so Arrecad.)
Ali*naç3o de Bens Patrimoniais
Cobrança da Divida Ativa
Receita de Indenizações e Restituições
Contribu ções Diversas
Multas em Geral
Eventuais
Cont. ao Montepio do« Funcionários Públ. 
de Sta. Cat.
Seguros d« Associção dos Servidores Públicos 
do Estado de Santa Catarina 
Descontos a Caixa Ecônomica Federal de 
Sta. Catarina 
Contribuição do l.A.P.L 
Contribuição do I.A.P.E.T.C.

82,599,00 
80 606.00

7.230.00 
32.674,90

125.014.00
8.070.00

33.875.00 
8.075,90
5.141.00 

101.800,00
41.489.00 
38.560,(0

7.114.00
18.028.00 
4.707,60

3.736.00

208 463,20 
102.297.60 
14.949 90 

425.20 
34.310,20 
4.515,00

8 615,90

Saldo do mês de abri)
Total

DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
Administração Geral 
Exação e Fiscalização Financeira 
Segurança Pública e Assistência Social 
Educação Pública 
Saude Pública 
Fomento
Serviços Industriais 
Divida Pública
Serviços de Utilidade Pública 
Encargos Diversos 
Créditos Especiais

Saldo para o mês de junho 
Total Geral

Laje», 6 da junho de 1957
Oscar AmânclO Ramos 

Guarda-Livros

< 1.524,00

c 8.460,00
« 12.249,40
« 584.00

Cr$ 995.115,80
Ci$ 1.426 668.10

Cr$ 2.421,783.90

Cr*
<
«
«

73.600.00
10.966.00
14.388.00
99.566.00

« 112.505,00
«
«
«

6.381,00 
55 264,10 
78.050,60

« 333.292,00
«
€ 60.849,80 

851.550 40

Cr$ 1.699.412,90
Cr$ 722.371.00

Cr$ 2.421.783,90

João Neves 
Tesoureiro

P O R T A R I A
de 22 de maio de 1957 

O Prefeito Municipal de Lages, resolve;
CONCEDER LICENÇA, em prorrogação-

De acôrdo com o art. 156. combinado com os arts
b r o ‘ ““l a V ' 6 164' da Lel “• 71 <“  7 <1* S »  

A NiCANOR BATISTA RIBEIRO, ocupante do cargo iso
lado de provimento efetivo de FISCAL ATUDANTF p * J -  
S, constante do Quadro Üoico do Município, deN t r i n t a / S R  
dias, com 2/3 dos vencimentos, a contar da D resente d / 3°  

Prefeitura Municipal de Lages, em 2 2 d. E t  f i g -  
Assinado; - Vidal Ramos Júnior 57' 

Prefeito Municipal.

P O R T A R I A
de 23 de maio de 1967 

O Prefeito Municipal de Lages, resolve- 
CONCEDER LIc ENÇa:

D»- acôrdo com o art. 162 alínea 0 .
ci m o art. 164, da Lei n* 7i de 7 À c°mhiQ»do 
de 1949: “ 71' d í 7 de dezembro

cargo
drão

A ClR\  MARIA RODRIGUES GOME<?
> de isolada de provimento efetivo de PR O Fvcc^1* mdo

-----A, constante do Q uadro Cnico do m ,, Pa-
Mista Municii.al - « ILHÉUS, no dMiito d^P A T M pm ^8001* 
trinta (30) dias, cem vencimento. t« e K ais .  S EIRAS)- da 
•ente data. *ral9’ a Con*«r d* pre.

Prefeitura Mi nicioal de Lages, em 23 i» m
* »i»*4« • fu S S ?  d* 1957

Prefeito Mu.ncU,t,|
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M anísfestaçâo contra o dep. C .  Lacerda Intensificação do alistamento eleitoral
A propósito das referên-,

Car"loa ° ÍD qU? °carlos Lacerda procurou a-
tinglr o cardeal iMota. arce- 
b.spo de SAo Paulo, e o pos
terior pronunciamento do 
ilustre prelado, declarou Don 
Fernando Gomes, arcebispo 
de Qoiania:

— Com relaçflo ao pronun
ciamento do exmo. Cardeal 
Mota. arcebispo de São Pau
lo, sôbre o artigo do deputa
do C arlos Lacerda, censu
rando as cerimônias na pri
meira missa celebrada em

Brasília, temos, antes de tu
do, que lamentar, profunda
mente. as expressões daque
le deputado. Estamos plena 
mente solidários com o emi
nente cardeal de Sáo Paulo, 
presidente da Conferência 
Nacional dos Bispos do Bra
sil e um dos mais expressi
vos valores do episcopado. 
A palavra precisa e carinho
sa do Cardeal Mota servirá 
de advertência oportuna aos 
que têm o dever de respei
tar as autoridades constituí

das e ponderar suas palavras. 
O Brasil precisa, nesta hora, 
de equilíbrio e bom senso, 
de harmonia e concordia, se
gurança de conceito e firme
za de atitudes, para que pos
sa cumprir sua destinação. 
Felicitamos, por isso, o emi
nentíssimo Cardeal Mota pe 
la prontidão e firmeza com 
que se pronunciou no caso 
em foco».

A maioria escolhe o FO R D  
«600» poque é feito para ren - 

der mais

O Tribunal Superior Eleito 
ral vem de aprovar impor
tante indicação visando faci
litar a todos os brasileiros de
vidamente qualificados o exer- 
cicio do direito do voto.

Depois de Considerar que o 
alistamento é obrigatório e 
que o eleitor que deixar de 
votrr incorre em multa e não 
Dode praticar vários atos da 
vida civil, e - que, finalmente, 
os títulos do antigo alistamen
to perdem a Validade em 31 
de dezembro do corrente ano, 
a mais alta côrte eleitoral re
comenda, entre outras, as se

guintes medidas: solicitar is 
autoridades que diligenciem 
no sentido de que haja mais 
presteza no alistamento, faci
litando aos Servidores um pô«- 
to para mais rápida obtenção 
de fotografias; intensificar pe
lo rádio e pela imprensa a 
propaganda do novo alista
mento, recomendar «os Tribu
nais Regionais Eleitorais que 
obtenham o máximo de cola
boração nos respectivos Esta 
des, e manifestar a conlia c > 
do Tribunal Superior na efe 
tivação do novo alistam ío 
em condições satisfatórias.

PHILIPS Tenha mais um radio
EM SUA CASA. . .

. . . E QUE SEJA PHILIPS !

Fernandes & Cia.
COM. E REPR.

Distribuidores PHILIPS para esta cidade apresentam sensacional oferta ven
dendo rádios PHILIPS com apenas

CR$ 590,00 mensais
Com os receptores «PHILIPS» V. terá mais sonoridade em seu lar, maior satisfação

pelo bom emprego do seu dinheiro

V I S I T E

F e r n a n d e s  & Cia. 0

/£?■■ 'w- "a/ y ***** — r-ii-A

'4 ®

COM. REPR.

III

II mftri

E com pre ag o ra  m esm o o seu novo aparelho

P H I L I P S !

RÁDIO

PH ILIPS
DE BATERÍA
BR 346-V
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Dinastia (jaulidade B R A S T E M P
Adquiram agora com grandes facilidades de pagamento vosso 

refrigerador BRASTEMP em trêis tamanhos diferentes
I M P E R A D O RC O N Q U I S T A D O R

ftü np.s 10,5 pés

Brastemp Conquistador, tamanho mé- 
1 dio, foi projetado e executado com todos 

os detalhes aperfeiçoadissimos que fize
ram da Brasmotor uma das indústrias 
mais altamente especializadas do país.

O Brastemp Conquistador é um autênti
co prodígio de aproveitamento de espa
ço interior, com linhas externas do mais 
impecável bom gôsto.

BRASTEMP IMPERADOR

Atende, com requisitos máximos de & 
beleza, luxo. espaço e utilidade.

Permite conserver.em tempera
tura ideal, uma quantidade 
muito maior de alimentos, com 
distribuição adequada.

E uma autêntica jóia que será o or
gulho do seu lar.

Quem adquire um Brastemp IMPERADOR, CONQUISTADOR ou j 
PRÍNCIPE, adquire o mais moderno e perfeito refrigerador fabricado í

no Brasil

Façam uma visita e verifiquem em nossa loja os insuperáveis refrigeradores BRASTEMP,
absoluta garantia em vossos lares

------Concessionários exclusivos nesta p r a ç a ______

Mercantil Delia Rocca, Broering S. A
Rua Cel. Manoel Thiago de Castro 156 - Fone, 253 - Caixa Postal 27 - LAJES, S.C
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O Pinheiros dará combate ao lanterninha O Lajes disposto a manter 
a liderança de juvenisCom a realização de duas 

partidas, terá sequencia a- 
manhã a tarde no Estádio 
Municipal da Ponte Grande 0 
Torneio Ettimulo da Liga Ser
rana de Desportos.

N« match preliminar, o 
Pinheiros atual lider invicto 
da tabela, irá dar combate ao 
S.C, Cruzeiro lanterninha da 
presente competição.

Para este cotejo, o quadro 
de Julio Nunes é franco favo
rito na porcentagem de 90%.

Dificilmente o estrelado de 
Nevio Fernandes, deverá por 
resistência, já que sua equipe 
sendo uma das mais fracas do 
certame, atuará sensivelmen
te desfalcada de alguns de 
seus melhores jogadores.

Provavelmente as duas es
quadras atuem assim forma
das: Pinheiros: Willi. Polenta 
e Pocai; Moisee, Pedrinho e 
Wilton; Eloir Dezinho, Zeca, 
Negrinho e Pão de Milho.

Cruzeiro: Deco, José e Ju- 
Itão; Haroldo, Darci e Moacir; 
Reinaldo. Dida, Aires, Lan- 
Chão e Tulio.

No prelio principal desta 
jornada, teremos o encontro 
entre os conjuntos do Interna
cional e do Palmeims. oum 
choque que s** ant-cipa de 
contornes sensacionais.

Para este prelio o onze co
lorado se apresentará com as 
honras do favoritismo, tendo 
em vista as ultimas más jor
nadas dos periquitos.

Salvo qualquer al eração de 
ultima hora, os ms quadros 
adentrarão o Fortim da Ponte 
Grande, assim constituídos:

Internacional: Remi, Tide e 
Zèquiuha; Áureo, Cardeal e 
Lin<>; Jango, Plínio, Pinto, 
Teimo e MGegari.

Palmeiris: Juarez, Moacir e 
Rogério; Mauro, Geli e Car
los; Pilila, Alfredo, Rui, Adil
son e W nderlei.

Tendo por local o Estádio 
Velho de Copacabana, tera 
prosseguimente amanhã cedo, 
o Torneio Estimulo da cate
goria de juvenis, com a efe
tivação de duas partidas.

No primeiro encontro, atua
rão os quadros do Lajes e do 
Flamengo, enquanto qu# no

1 - Segundo conseguimos a- 
purar, os dirigentes do Depar
tamento Varzeano de Futebol, 
estão estudando a possibilida
de da filiação daquela entida
de na Liga Serrana de Des
portos, permanecendo porem 
a sua autonomia perante os 
esportes locais.

2 - Grande ressonância te
ve a decisão da LSD em re-

Eu, CÉLIO BATISTA DE 
CASTRO, Oficial de Pro
testos em Geral, da Co
marca de Lajes, E»tado de 
Santa Catarina, na fôrma 
da lei, etc.
FAZ saber que está era 

seu Cartório, para ser pro
testada por falta de pagamen
to uma Nota Promissória, 
vencida em 24 2 1957, na im
portância de Cr$ 50.000,00 
emitida pelo Sr. ROMUS 
MACHURA contra o senhor 
CELSO RODR1GUPS e . seu 
avalista Senhor HERMÍNlO 
COELHO DOS SANTOS. E a 
presentada à êste Cartório 
pelo Sónhor Dr. Rômulo Mat 
t06 .

Pelo presente intimo os 
senhores CELSO RODRIGUES 
e HF.RMÍNIO COELHO DOS 
SANTOS, à comparecerem 
>*m meu Cartório, afim de 
pagarem o valor da mesma, 
ou darem as razões de re
cusa, notificando-os desde 
já do protesto caso não 
compareçam no prazo legal
Lajes, 27 de junho de 1957
(a! Célio Batista de Castro 

Oficial de Protestos

prelio de fundo jogando os 
quadros do Internacional e do 
Aliados.

Caso o mirim do Lajes F.C. 
conquiste uma vitoria na jor
nada de amanhã, terá pratica
mente assegurado o cetro má
ximo do Torneio Estimulo.

construir o Velho Estádio de 
Copacabana, pois a mesma 
obteve amplo apoio dos nos
sos Madeireiros na campanha 
da madeira.

Na próxima semana serão 
tomadas as primeiras provi
dencias na reestruturação da
quele tradicional campo de 
futebol, o qual foi palco de 
jornadas inesqueciveis.

Lupercio de Oliveira Kõeche, Ofi
cial do Registro Civil e Escrivão 
de Paz do primeiro distrito, mu
nicípio e comarca de Lajes, Es
tado de Santa Catarina, ua lor- 
ma da lei etc.
Faz saber que pretendem casar 

VALMOR DA ROCHA, solteiro, n as
cido em Saco dos Limões, Floria
nópolis, criador, filho de André 
Martimiano da Rocha, e de dona 
Wally Strickstrack da Rocha, e 
MARIA GU10.MAR DE OLIVEIRA, 
solteira, nascida em Florianópolis, 
de ocupação doméstica, filha de 
Pedro Joaquim de Oliveira, e de 
dona Guiomar Rita de Oliveira.

Lajes, 26 de junho de 1957.

Faz saber que pretendem casar 
JOSÉ MARIA PEREIRA DA SILVA, 
solteiro, nascido em Lajes, lavra
dor, filho de Francelizio Pereira da 
Silva, e de dona Julia Batista da 
Silva, e HILDA TERESA DA LUZ, 
solteira, nascida em Lajes, de 
ocupação doméstica, filha de José 
Manoel da Luz, e de dona Balbina 
Muniz de Lemos.

Lajes, 27 de junho de 1957.

Para seu carro
use peças 

legítimas FORD

\ Fam osa pela  sua pureza  
desde
1836

• Faz sabão
econômicamsnte!

ke  o r e  sen  io n n

SEVERO SIMÕES 
Caixa Fcstal, 104
FLORIANÓPOLIS

. . . com pequena entrada,
. . . e por mês quase nada 1

«
Rádios de mêsa 1

Rádios de cabeceira !
Rádios a luz, bateria e bateria e luz 1 

Eletrolas de mêsa 1
Eletrolas de alta fidelidade! (High fidelity)

. . das mais afamadas marcas, em finos móveis, de embuia, marfim,
mogno e outros mais !

General Electric - Philips - Telefunken - Astoria - Telespark
Eis o que lhe oferece neste mês de Junho

F E R N A N D E S  &
Comércio e Representações 

Quintino Bocaiuva 80

I A.

VENDEMOS SEMPRE O MELHOR E FACILITAMOS O
PAGAMENTO 1

A s ultim as d i  esperte lajeano

Edilal EDITAIS

JUNHO

Estas
marcas

ALTA QUALIDADE 
E DISTINÇÃO

Mês da boa compra
C A S A

(Secção de senhoras)

Casacos - Blusas de lã - Tailleurs

Todo o estoque com descontos
, VISITE-NOS E VEJA NOSSOS PREÇOS.
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Declara Tuscelino:

»« lio  ttatnrót tom os rtslrpes ? s o i s ln p  le Brasília
Será mantido o ministério e não haverá reforma cambial — Uma 
constante do governo a idéia da pacificação — Apoio a Portugal

na questão do Goa
Em entrevista coletiva à im

prensa, concedida em Brasília, 
declarou o sr. Jusoelino Kubi- 
tschek, inicialmente:

«Não concordo com as res
trições feitas à construção de 
Brasília. Aqueles que nos a- 
cusam de estar praticando 
uma leviandade ignoram por 
certo, que as Constituições de 
1891, 1934 e 1946 estabelecem 
a disposição que obrigava o 
govêrno a transferir a Capi
tal. Mais que isto. Em lei vo
tada em 1956. o Congresso 
dava ao atual govêrno recur
sos e instrumentos que possi
bilitavam tornar realidade uma 
aspiração consagrada por to
das as constituições brasilei
ras»,
AS VIAGENS PRESIDENCIAIS

E prosseguiu, relativamente 
aos comentários de alguns 
jornais contra as suas ausên
cias do Catete.

— Não compreendo que se 
fale na ausência do presiden
te da sede do govêrno. Apro
veitei apenas o fim de sema
na, após a visita do geDeral 
Craveiro Lopas, para repousar 
e pôr em dia o expediente. 
Nâo se explica, a não ser por 
espirito de oposição a critica 
a êsse respeito».

NÃO HAVERÁ REFORMA 
C a m b ia l

Frisou que a situação polí
tica é normal, nada havendo 
que justilique as apreensões 
ou conjeturas, dizendo, adian
te, que nâo tem o propósito 
de alterar o ministério. E 
prosseguiu:-

=  Não pretendo fazer uma

reforma. Há um ano e quatro 
meses venho dizendo isto e 
até agora não mudei de pro
pósitos. O ministro José Ma
ria Alkmim, com o cuidado 
que põe no estudo dêsse pro
blema, já proclamou, muitas 
vezes, ^ssa posição. Quanto à 
reforma tarifária, está sufi- 
cientemente esclarecida e de- 
vidarnente estudada pelos ór
gãos técnicos da fazenda e 
das comissões encarregadas 
de estudar a matéria na Câ
mara e Senado. A aprovação 
das novas tarifas, que desd* 
o Império nio sofriam modifi
cações, virá possibilitar uma 
coisa essencial ao país: o e- 
quilíbrio orçamentário em 
1958».

AUXILIO AMERICANO 
Interpelado sôbre ce fscilida- 

des de natureza econômica 
para o nosso desenvolvimento 
econômico, solicitadas pelo 
Brasil por ocasião do acôrdo 
relativo à ba6e pr.ra foguetes 
teleguiados em Fernando No
ronha, estavam sendo conce

didas. respondeu afira.ativa- 
mente, detalhando:

— Tôdas as medidas solici- 
ladas ai s Estados Unidos por 
intermédio do Banco Mundial 
e do Banco de Exportação 
têm sido atendidas pelo go
vêrno norte-americano».

Quanto â possibilidade do 
Brasil reabrir as negociações 
comerciais com os países do 
leste da Europa e a China co
munista, afirmou o sr. Jusce- 
l:no Kubitschek:

— Mantemos com várias 
dessas nações relações diolo- 
máticas. através das quais pro
curam incentivar a exporta
ção ile suas mercadorias».

APOIO A PORTUGAL
Indagado, em seguida, se o 

tratado de amizade com Por
tugal implica apoio à politica 
lusitana d« manutenção dos 
seus domínios territoriais, obje
to do litígio em Goa, retru
cou:

Este tem sido e será a 
orientação do govêrno brasi
leiro.

Dizendo que eguard* noti
cias dos entendimentos em 
tôrno do petróleo da Bolívia, 
expressou sua esperança em 
que a missão brasileira alcan
çará pleno êxito em La Paz.

Concluiu abordando o tema 
da pacificação:

— Tem sido uma constante 
na minha atividade política a 
preparação da paz. Quero o 
entendimento entre todos os 
brasileiros. Minha atuação tu
do fará nessa direção. O Bra
sil, politico e administrativo, 
tem vários pontos para cuja 
solução poderia convergir a a- 
luação dos partidos».

P r o g r a m a  - C o n v i t e
A Diretoria do Clube Io de Julho tem a grata satisfação de con

vidar os Sars. Sócios e Exmas. famílias para os Bailes que fará reali
zar nos seus salões, em comemoração ao seu 61' aniversário, nos das 
6 e 7 de Julho.

Dia 6, sabado, Baile de Gala.
Dia 7, domingo, soirée.

Para abrilhantar as festividades, a Diretoria contratou uma das 
mais afamadas Orquestras Espetáculos, em tournée artística pela Ame
rica do Sul.

«SUSPIROS DE ESPANHA» e «Breno Sauer»
TRAJES:- Dia 6 - De Gala - Dia 7 - Passeio

MESAS: - As mesas para o Baile de Gala estarão a venda na 
Alfaiataria Brascher, a partir do dia 17 de Junho 
e para a Soirée à partir do 1 de Julho.
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Quarta-feira próxima:

Interpretada em Lajes 
Mãos de Eurídice» por 

consagrado

«As
ator

Jober Teixeira é natural de 
Jaguarão, Estado do Rio G ran
de do Sul. Lutando, desde o 
principio com um a série de di
ficuldades, e sentindo uma ir
resistível vocação para o tea
tro, sem ter sentado em ban
cos universitários foi abrindo 
caminho na vida, a custa dos 
seus próprios esforços e sacri
fícios, conquistando hoje no 
teatro  gaúcho um lugar desta
cado como se pode facilmente 
com provar pela consagração 
que recebeu da critica do Es
tado sulino e, tem os certeza, 
há de receber nas m uitas cidades 
e capitais que pretende visitar 
durante sua «tournée» pelo 
Brasil inteiro.

M agistral in térp re te  da fa 
mosa peça de ,P ed ro  Bloch, in 
titulada As Mãos de Eurídice, 
Jober Teixeira apresentou-se 
para quasi todas a platéias do 
Rio G. do Sul, tendo no tra 
dicional Teatro São Pedro, de 
Porto Alegre, recebido uma 
das maiores consagrações que 
um artista  pode almejar: a cul
ta platéia daquela casa de di
versões, acostum ada com tan 
tos artistas de fama nacional 
e mundial, aplaudiu-o de pc e 
frenéticam ente, dando provas 
assim de sua qualidade e do 
seu indiscutível valor. Para 
comprovação do que ora esta
mos afirmando, transcrevem os 
nestas colunas um artigo p u 
blicado em A Hora, de Porto 
Alegre, em sua edição de 29

de maio do ano corrente, da la
vra da conceituada doutora 
C arm en de A lencar de A n tu 
nes M iranda, médica do IAPC 
da capital gaúcha, e cujo teor 
é o seguinte:

«Não é nosso próposito, d u 
ran te este breve com entário, 
criticar o trabalho  artístico  de 
um dos m uitos in té rp re tes  de 
As Mãos de Eurídice. Intencio- 
namos, apenas, dizer do que 
nos foi possível observar, no 
tocante à m aneira com que o 
sr. Jober Teixeira viveu o difí
cil papel de simulação de lou
cura. Efetivam ente, o ato r ja - 
guarense deu-nos a nítida im 
pressão de estarm os assistindo 
ao desenrolar de um a au ten ti
ca psicopatia. Os diferen tes 
mecanismos patológicos, ex te- 
riorizados por G um ercindo T a
vares, (principal personagem  
desta peça sui-generis), foram, 
ao nosso ver, bem  concretiza
dos pela atuação de Jober Tei
xeira. Desde sua descuidada a- 
parencia física, (barba e cabe
los crescidos), até os m enores 
gestos, sentim os, de começo ao 
fim do espetáculo, a n a tu ra li
dade com que o ator ev iden
ciava o com portam ento psicó
tico de G um ercindo Tavares. 
Para nós, médicos, fam iliariza
dos com atitudes de doentes 
mentais, não foi dificil no tar a 
espontaneidade do trabalho 
deste in térp re te , que surgiu 
para o público do Rio G rande 
do Sul».

Festa do dia 12 de Maio de 1957 
Leilões e Donativos Cp 90.556.00 

Nota: Todas as despesas para realização da festa, foram 
pagas pelo festeiros

Lajes, 20 de Maio de 1957
A COMISSÃO

D Adélia Ramc-6 Costa, D. Lídia Vieira Ramos, D. Ca- 
rolina Blayer Waltrick; D. Carmen Blayer Ramos; D. Nair 
-íamos Lisboa; D. Nadir Waltrick Goss; D. Zaira Paes Mar 
tins.

Auxiliar de escritório
Precisa-se um (a) que seja firme em cál

culos e tenha conhecimentos gerais de escri
tório.

Dirigir-se para Caixa Postal 321 - LAGES.

Hoje sábado às 4 e 8 horas o cine Marajoara
VAI APRESENTAR

jTintH e u meus
com: JOHNNY WEYSMMULLER

Amanhã, domingo às 4, 7 e 9,15 horas no

M A R A J O A R A  - T™ ad°0 ' Ü " ls

1 H i s t ó r i a  ó t  Dm t u o r
com: LIBERTAD LAMARQUE e EMÍLIO TUERO 

A canção que todos cantam, no filme que todos esperavam
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