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Dntera foi «ma data 
:tante sigrhcativa pa- 
todos nósiUe labutam 

sta casa, »jjj atingi- 
os o noss(21!  amver- 
rio de fuDaÇcio. 
Dotado dt ama posi- 
i«) de abs(Ut» critério 
Lonestidae- pautamos 
jt̂ s 21 an^ odos eles 
edieados fCoetividade, 
ois é nos° costume, 
uijtóír cot <areza e 
a51ita isQÇt) de âni-
ffiOi-pocuraios sempre, 

o u^soiascimen- 
ott imÊns lajeana, 
lUt pel» Piservi ção

dos bons costumes pú
blicos, em cuja linha 
sempre norteamos atra- 
vez de uma imprensa sa
dia e dentro dos reg i
mes democráticos que re
gem a liberdade de im
prensa no país.

É de nossa alçada, sem
pre respeitar os nossos 
co-irmãos, e igual trata
mento desejamos também 
receber dos mesmos, por
que é dentro de uma a 
mizade fidalga, que a im
prensa de nossa terra há 
de prosperar e batalhar 
pelo engrandecimento

sempre crescente de nos
so Município.

Atravez destas cclunas, 
o corpo diretor, redato
rial e funcionários deste 
bi semanario, ao ensejo 
de nosso 2 1° ano de lu 
tas, levamos de público 
o nosso sincero agrade
cimento, aos nossos assi
nantes e anunciantes, ao 
comercio e a industria, 
enfim a todos que direta 
ou indiretamente tem co 
laborado conosco, e as 
nossas portas continuam 
abertas ao inteiro dispor 
de todos aquêles que 
vêm bater à mesma.
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Jânio governe de Brasilia

Ferrari agradece
Dirijo-vos. neste ins

tante, da Capital do Rio 
Grande do Sul, onde al
cançamos uma cousagra- 
dora vitória sôbre aque
les que se julgavam os 
donos do poder e que 
por isso não reconhe
ciam no povo que go
vernam, a maior fôrça, 
essa mensagem, cujo; 
fim precipuo é convo
car-vos para continuarmos a luta. Não pa 
ramos com o resultado das urnas. Nossa cam
panha não pode parar. Iniciamos com o piei 
to de 3 de outubro a era da renovação. Con
cito-vos, por isso, a fdiar-vos ao Movimento 
Trabalhista Renovador, já estruturado em 
quase todos os Estados do Brasil e que é o 
verdadeiro intérprete da doutrina e dos ide
ais de Alberto Pasqualini.

Muito obrigado, Catarinenses e Gaúchos, 
pelo apôio que me destes e pelos entusias
mos que me despertais em lutar com todas as 
minhas forças para um Brasil novo, um Bra
sil feliz.

Em, 20 outubro de 1960 

Fernando Ferrari

Jtyrtiei d̂e asília infor 
deis d éd a 

les do sr. Jinio Quadros, 
se manifestou inteira 

te decidido a governar o 
lil de Brasíia, o comando 
ísta estuda fórmulas a 

submetias ao presi- 
eleito, iistigando-o a 

r as suas declarações, 
ns parlanentares da U 
na perspeitiva de influi- 
no novo governo ou 

lenam a nova capital ou 
lidersO qui ela provou 
>râticd nãopos8uir ainda 
ondÿôes hdispensáveis,

para o exercício do poder 
em tôda sua plenitude.

Q deputado Pedro Aleixo 
atribuiu-se uma fórmula que 
permitirá ao sr. Jânio Qua 
dros conciliar as suas ten
dências pessoais e as dos 
grupos “ jucelinistas” e “ mu 
dancistas” . A solução apon
tada consiste na manutenção 
de Brasília e no prossegui
mento das obras em ritmo 
compatível com a política fi
nanceira a ser posta em prá 
tica no futuro governo. Até 
que as condições da nova ca-

mio íos cigarros entrou em vigor
ffdo aunento do im- 

consumo, do cueto 
Iria prina, dossalarios 
ftros fatores que influ- 

Jirodução, as fabricas 
rarros conseguiram que 
ião de Rendas Internas 
inisterio da Fazenda 
lesse um aumento de 
'/o por maço.

A
n, dur^ite estes dias,

os cigarros que forem entre 
gue aos varejistas já apare
cerão com seus preços re
marcados. Aqueles que, cus
tavam 10 cruzeiros, passarão 
a 13; os de 15 cruzeiros irão 
para 18; os de 20, para 25 
cruzeiros; os de 25, para 3 * 
cruzeiros. Os tipos especiais, 
com filtro, passarão de 25 
para 32 e de 35 para 40 cru 
zeiros.

pitai preencham as exigências 
udenistas, o Brasil passaria a 
contar de fato, com duas ca 
pitais: Brasília, e Rio de Ja
neiro, uma capital de cúpula 
dirigente e outra de execu
ções .

O salario mínimo vai 
sofrer novo zonea—  

mento em todo o 
Brasil

O ministro do Trabalho, sr* 
Batista Ramos, anunciou pa 
ra dentro de breves dias 
um novo zoneamento das 55 
regiões em que se divide o 
Brasil, para os efeitos do 
novo salário rainimo. O Mi 
nistro do Trabalho disse 
que não houve disparidade 
na fixação dos novos níveis 
especialmente entre Rio e 
São Paulo, como alegam os 
industriais cariocas.. A fir
mou que a concordância de 
19 Estados para a excepcio- 
nalidade indicava o acerto 
do decreto do Presidente da 
República.

^arajoara apresenta amanhã ( domingo ) em duas
Bofetlf

los et
Che 
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jorrei 

gás, teMci 
priminov 

ítos, t
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irto ci

grandiosas sessões às 7 e 9,15 horas

go E n c a n t a d o
im Marianne Hold e Gerhard Riedmann**w I

: 'V  ' e 8 hor; s a película mexicana —  O C I R C O

Cada eleitor custou '■’ois 
cruzeiros à União

Segundo recentes cálculos, cada eleitor que 
votou nas últimas eleições de 3 de outubro, cus
tou aos cofres da União a quantia de Cr$ 2,(JÜ, 
considerada por muitos como irrisória.

ULE e ACL renovarão hoje e 
amanhã as suas D iretorias

Duas entidades de grande 
projeção , em nossos meios 
realizarão hoje e amanhã 
eleições para a reno
vação de seus quadros dire
tores para os pçoximos pe
ríodos administrativos.

Com efeito hoje, a União 
Lageana de Estudantes es
tará processando eleições 
afim de escolher os seus 
dirigentes para o biênio 1960- 
1961. Duas chapas concorre 
rão a êste pleito de nossa 
entidade estudantil —  a Liga 
Unida Estudantil ’encabeçada 
pelo estudante Joaquim Gou
lart Junior, e a Ala Progres
sista Estudantil que é lidera
da pelo estudante Walter Ca- 
sagrande.

Por sua vez, a Associação 
Comercial de Lajes, estaru 
efetuando amanhã às 10 ho
ras o seu escrutínio para e- 
leger os novos dirigentes pa
ra a temporada i960 1962

A chamada chapa oficial é 
liderada pelo sr. Bernardino 
N Gevaerd, pessoa larga
mente conhecida em nossos 
meios sociais e econômicos. 
Até o momento em que en
cerrávamos esta edição igno
rávamos os nomes dos com 
ponentes da chapa oposicio
nista .

Pelo que se acrtdita, tanto 
as eleições da ULE como a da 
ACL serão bastante renhi
das.

Jk Iíni dia 25 n  Santa Catarina
Na próxima terça feira, dia 25. o presidente 

Juscelino Kubstcheck deverá visitar o uosso Es 
tado, com o fito de inaugurar diversas obras em 
Itajaí, Joaçaba e Laguna.

Esta informação foi prestada pelo chefe da 
Casa Civil da presidência da República em tele 
cfvam i min iiin iou ao governador Heriberto Hülse.
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Reforma na C a s a

do Museu Histórico
'Thiago de ja,

Transcreve D.T. Castro

Precisando.de concer
tos, em 1792, o edifício 
do nobre senado (casa 
da Cantara) que era o 
principal da villa de N.S. 
dos Prazeres de Lages, 
não sendo, entretanto, 
assoalhado nem forrado, 
reuniram se, em se^ão 
extra-ordinaria. os vere i 
dores e resolveram, após 
ligeira discussão, que se 
fizesse o concerto «da 
casa da Carnara de ma
deira, sendo abaldrama- 
do e barroteado, como 
também assoalhado e for
rado, pondo se-lhe porta 
separada e mudando se 
a janella».

Era seguida, foi cha
mado e compareceu pe
rante os senhores do no
bre senado, Miguel Cor
rêa da Silva, que c(on-

tractou o fornecimento 
de toda a madeira ne
cessária, lavrada e pos
ta na villa, pela impor
tância de 12S240!

Em 1S(>S, dezesseis an- 
nos depois, o presidente 
do Conselho, em sessão 
fez ver aos vereadores e 
procurador que a parede 
do lado Este, do edifício, 
estava ainda, do meio 
para. baixo, sómente com 
o páu à pique, precisan
do ser ripada e barreada 
e posta em segurança 
para precaver qualquer 
furto que se quizesse fa
zer em papeis, não só da 
Fazenda Keal como da 
governança da Carnara, 
be.n como que o archi 
vo não tinha chave, por 
te la extraviado a Catna- 
ra passada, assim como

não tinha chave o alça 
pão da cadeia.

__ Assim também, o
presidente do Conselho 
levou ao conhecimento 
dos vereadores e procu
rador que, na enxovia es
tavam depositadas balas 
e polvora pertencentes a 
S. Alteza Real, precisan 
do-se saber por ordem 
de quem foramalli postas.

— Os senhores do no
bre senado, ouvida a ex
posição do presidente re
solveram: que se ripasse 
e barreasse a parede; 
que se mandasse fazer 
nova chave para o ar 
chivo, pagando o feitio 
quem a perdeu e quese- 
puzesse chave no alça
pão da cadeia.

Quanto às balas e pol
vora se deveria dar a

da C âm an
devida providencia por reei de Lags .

«me «o * P°lvoia e ’ L .  rtosessões do onsi 
camisa de beta 
nada, calçísie 
azul, calçadd de 
cos, sem nefe, I

va na enxovia, eomocri 
minosa, o juiz presiden
te a mandaria soltar, com
tanto que se havia de
metter em uma (pcÇ«1 de - X ’  ̂ n 
vinte e quatro, com uma chapéo levai, um?ros. 
bala adiante, etn distan- so basta ?olo insígnia 
cia de tres passos do Im- do catgo. 
perador dos Francezes, Entretanb, U arn a, 
com pontaria certa, e gum esPIl^ F  verea- 
que faça o seu costuma
do effeito, pelo muito que 
tem offendido ao nosso 
amavel Príncipe e Se
nhor), e sendo assim que 
saia solta e livre de a- 
gua .

No tempo em que se 
podia concertar, assoa
lhando e forrando um e- 
dificio que servia para 
as sessões da Carnara, 
por 12S240, os vereado-

dores de J-lS.kpesar d e i 
quasi analftatitos *

Soltar a olJva posta\  
na enxovia dl Lages 
com a concíã(*iQ em.’ 
purrar u m a ^ l! 
da em umateç]pni d)s 
tancia de tr, p^sos de I 
Napoleão 1 cdb p0n | 
taria certa <cof‘ 
effeito, é zer 
pirito engaifa( 
bora .

Literatura

m a i em n  a n i p  da ' uussei
Lançamento em novembro do poema de Homero

L l LL

Em novembro, as Edições 
Melhoramentos publicarão a 
«Odisséia», na impecável tra
dução de Carlos Alberto 
Nunes, membro da Academia 
Paulista de Letras e um dos 
maiores especialistas na 
“questão homérica.’’, que 

• há século e meio vem ali 
mentando polêmicas no mun 
do irrteiro e provocando con
trovérsias sòbre origem e 
autenticidade das obras de 
Homero.

Carlos Alberto Nunes tra
duziu em versos de 16 sílabas 
os vinte e quatro cantos da 
acidentada história do legen
dário rei de ítaca que agira 
com prudência e sagacidade 
durante o cêrco de Tróia. 
Depois de tomada a cidade 
pelos gregos, Ulisses {Odis 
seus) inicia a série de aven
turas enfrentando vicissitu 
des, e após vencer obstácu
los criados tanto pelo.: seres 

, humanos como pelos deuses 
consegue retornar à terra 
natal, onde ainda encontra à 
sua espera a esposa Penélo- 
pe, símbolo da fidelidade, e 
o filho Telêmaco.

Segundo o tradutor, que 
tem feito aprofundados- estu
dos sôbre a ‘‘Ilíada” e a “0- 
disséia ’, ambos os poemas 
firmam se em copioso mate
rial preexistente, como sa
gas, lendas e mitos. Diz êle: 
“ Ilíada’' é uma epopéia; a 

. “ Odisséia”, um romance. Isto 
é: na “ Ilíada ’ vamos encon
trar tradições militares das 
tribos do mundo helénico, 
em suas variadas etnias! 
com certa base histórica,

ainda que transfiguradas pe 
lo mito, ao passo que o te 
ma da “Odisséia” é um tema 
universal, que ocorre na 
literatura de muitos povos e 
cuja \ção se passa em tóda 
parte e em parte alguma" 
Todavia, c um tema fascinan
te e há três milênios a “ O 
disseia” é recitada e lida 
com sofreguidão, apesar de 
tôdas as polêmicàs no cam 
po da filologia clássica. O 
próprio Carlos Alberto Nu
nes referindo-se à unidade 
ou pluralidade de concepção 
dos poemas, reconhece que 
“ pouco importam as conclu 
sões contraditórias a que. 
por vêzes, chegam os inves
tigadores, sendo mesmo mui
to provável que, em virtude 
da complexidade e da natu 
reza dos problemas, nunca 
chegaremos a um resultado 
definitivo” .

De qualquer maneira, a

tradução da “Odisséia” , 
assim como da “Ilíada” , que 
também será lançada em no
vembro pelas Edições Melho
ramentos, representa valiosa' 
contribuição para os estudio
sos dos autores clássicos.

Para o grande público, o 
poema também é atraente, 
principalmente depois de a 
“Odisséia” ter inspirado Hol 
lyood na produção do mara
vilhoso filme em que Kirk 
Douglas interpretou o papel 
de Ulisses. > \

Assim como a “Ilíada” , a 
tradução da “ Odisséia’' vai 
ser apresentada num magni
fico volume em formato 
grande, numa edição de luxo, 
com 'capa em percalina e 
sobrecapa plastificada a cô 
res. O livro é ilustrado com 
91 gravuras de quadros e es
tátuas de cenas e persona
gens relacionados com o 
poema. v

- E i  i r i t a  de Castro bis -
Rela entre as mais belas 
É flôr ainda em botão,
É um escrínio de joias 
É um grande coração.

De um timbre oriental 
E de uma beleza natural 
Couquistou o cetro de rainha 
Em um grande festival

Há nela tanto encanto 
Tanto araôr, tanta pureza,
Que bem merece os afagos 
Da grande mãe natureza.

E assim como uma flôr 
V ive ela constantempnte.
Perfumando o lar materno 
Num afeto permanente.

Lages, outubro de 1960.
Indalicio Pires

í v

A t e n ç a o:
Você que mora no campo

ii Defenda a saúde de sua familia construindo 
uma instalaçao sanitaiia barata mais eficiente.

eça modelo ao Centro Agro Pecuário de Santa 
Catarina, rua Coronel Cordova 239, em Lages.

Façam seus anúncios neste jcrnal

A/r^jS-na e Comércio 
Madeiras Battistelia í

r .  Convocação
presa a hnf'de^P^ sen.hores acionistas <• 
e x tw o r d iX a  na S T * 1"-. em a*semb' 
chal Fio ri a no ’ 947 noder soc,aI sita a Al 
de Santa Lalarïna “ stï - e><la 'ie de Laje. 
31 (trinta e um) lo  (qu,nze) hora* 
tratar da seguinte C0I>rente mes e

de subscrição^1, conhecimenfòa  sôbre 0 1 

ric iaV  Üellberaçcão e aprovação do

‘««f ^  gïïff|
Lajes ln°rt aSSl'ntos de interesse so

Emílio Fe&m“b|.r0 d° 1-960- 
Eni° ««rio
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Novos rumos na política paulista ciasses produtoras c c  1-
A vitória de Jânio Quadros 

no Estado de São Paulo, pela 
sua alta expressão numérica, 
passará a ter decisiva im
portância no cenário politico 
do Estado.

O fortalecimento do co
mando do governador Car
valho Pinto passou a ser 
evidente, pois participando 
diretamente dos comícios 
políticos manteve condições 
para aquela maciça votação.

A Prefeitura da Capital 
paulista será o primeiro em
bate dificil para as forças 
situacionistas. As candidatu
ras Emílio Carlos e Faria Li 
ma dispqjam a preferência 
dos setores janistas, ao mes
mo tempo que os nomes de 
Cantídio Sampaio e Mário Be- 
ni têm merecido a preferên
cia dos quadros ademaristas. 
É certo que o P.T.B. e o P.S. 
D. terão candidato.

I Para a futura governança, 
porém, o quadro parece ser 
mais nítido. A votação obtida 
pelo sr. Jânio Quadros mostra 
claramente que o Professor 
Carvalho Pinto fará, tranqui
lamente, o seu sucessor. Es
sa circunstância e mais a v i
tória em São Paulo da can 
didatura Milton Campos', de 
fendida no Estado per grupos 
políticos ligados à U. D. N. e 
P.T.N., e alguns círculos do 
próprio P.D.C. veio fortalecer 
ainda mais a convicção, já 
antes dominante, de que se
rá mesmo candidato o atual 
secretário da Agricultura, sr. 
José Bonifácio Nogueira, que 
pelas suas vinculações pes
soais com o governador do 
Estado, pelas suas brilhantes 
qualidades de administrador 
confirmadas com a sua atua
ção na secretaria da Agri 
cultura e pelos serviços pres-

tados à candidatura Jânio j 
Quadros, não só unuá as for
ças do situacionismo, como 
ainda, poderá futuramente, 
dirigir no Estado os trabalhos 
de articulação política em, 
favor do sr. Carvalho Pinto 
para 1965.

Os prováveis opositores do 
sr. José Bonifácio serão o 
próprio sr. Ademar de Bar- 
ros, que disputará pela quar 
ta vez a posse do Palácio dos 
Campos Elíseos (além das 
duas vêzes que disputou a 
Presidência da República e 
mais os srs Ulysses Guima
rães (P.S.D.) e Renato Costa 
Lima (P.T B.) e Auro Moura 
Andrade

Sendo êsse o quadro polí
tico de São Paulo, não have
rá dificuldades para as for
ças situacionistas continua 
rem no comando do eleito
rado paulista.

ira o novo mínimo

Os mais "comilões'' do 
"mundo"

O campeonato de «comedo
res» da Sardenha foi ganho por 
Angelo Maria Ghitarru, de 52 
anos e 130 quilos, que venceu 
o «desafiante» seu filho Giu- 
seppe de 29 anos e 110 quilos, 
por 10 ovos, 12 perdizes assa
das, 3 quilos de tomates emeio 
carneiro.

O encontro teve lugar em 
Cagliari, capital da Sardenha, 
onde Giuseppe Ghitarru desa
fiou a seu pai, que havia ga

nho o titulo em um torneio de 
comedores realizado no inicio 
deste ano. Após uma partida 
rapida, Giuseppe foi alcançado 
e superou seu pai, cujo «dente», 
no dizer dos espectadores, era 
de uma regularidade admiravel.

Durante esta competição de 
mandíbulas, foram consumidos 
2 dúzias de perdizes, lã 1) ovos, 
2 carneiros, vários metros de 
salsichas, 50 quilos de tomate 
e 2 garrafas devinho

No Brasil

Mulheres vivem mais do 
que os homens

O IBuE realizou estu
dos de longevidade dos 
brasileiros e chegou à 
conclusão de que a mu
lher brasileira v ive em 
media mais 4 anos do 
que o homem. Em São 
Paulo e em Santa Cata
rina a mulher vive, em 
media, 51 anos. A cea
rense, morre, em média, 
aos 47. A pernambucana, 
aos 45. No Rio Grande 
do Norte as mulheres vi 
vem em media, até aos

45 anos e 6 meses. O in 
dice mais baixo é o das 
matogrossenses e ama
zonenses, que morrem, 
com 38 anos. E o indice 
mais alto de longevida
de, no Brasil é o da gau 
cha, que morre, em me
dia, lá pelos 55. Também 
o homem gaúcho, tem in 
dice. de vida mais dilata
do Em todos os Estados 
brasileiros, o homem vi 
ve em media 4 anos me
nos do que a mulher.

Novo Incêndio em Brasília
BRASÍLIA — Outro incêndio ocorreu aqui, desta vez 

nos escritórios centrais na Minas Gás, na “ cidade livre” .
Chegou a atingir o Banco do Estado de Goiás. As cha

mas não destruiram qualquer documento importante. Não 
ocorreu qualquer explosão, muito embora os bujões de 
gás, tenham sido encontrados abertos, indicio dç incêndio 
criminoso. As chamas tiveram início em dois pontos dis
tintos, ou seja, nas partes inferior e superior do prédio.

A versão de que o incêndio foi provocado por um 
curto circuito já está afastada, pois, no horário das cinco 
horos da manhã, não existe corrente elétrica na “ cidade
li\ i o” .

E d i t a i s

Lupercio de Oliveira Koe- 
che, Oficial do Registro Ci 
vil de Lages, Estado de 
Santa Catarina, na forma 
da Lei, etc.

Faz saber que pretendem 
casar boni José Kurtz, sol
teiro, nascido em Ituporanga. 
neste Estado, auxiliar de es
critório, filho de José Kurtz, 
e de dona Eulalia Maria Sens 
Kurtz, e Maria Rogeria Fa
rias, solteira, nascida em São 
Joaquim, neste Estado, de o- 
cupação doméstica, filha de 
Savaget Gonçalves de Farias, 
e de dona Maria dos Praze 
res Guedes.

Lajes, 18 de outubro de i960.

X X X

Faz saber que pretendem 
casar João Maria Corrêa da 
Silva, solteiro nascido em La
jes, lavrador, filho de Maria 
Sacramento Corrêa da Silva, 
e Vilma Teresinha Nunes dos 
Santos, solteira nascida em 
Lajes, de ocupação doméstica, 
filha de Marino André dos 
Santos, e de dona Maria de 
Lourdes Nunes.

Lajes, 19 de outubro de i960

X X X

Faz saber que pretendem 
casar Acacio Alves de Plau- 
da, solteiro, nascido em La
jes, operário, filho de José 
Lelis de Plauda, e de dona 
Jandira Alves de Plauda, e 
Delicia Nascimento de Sousa, 
solteira, nascida em Lajes, 
de ocupação doméstica, filha 
de Francisco Nascimento de 
Sousa, e de dona Edite Jo 
ves de Oliveira.

Lajes, 20 de outubro de 1960.

Vidros — Espelhos 
Molduras

Vidraçaria 
Almirante Soares

Rua Marechal Deodoro 251 
fone 376

«O Conselho Superior 
das Classes Produtoras 
(CONCLAP), que engloba 
entidades civis represen
tativas de empregadores 
e de empregados, reco
nhece a necessidade pre
mente da decretação de 
novos níveis de salário- 
mínimo, mas, ao mesmo 
tempo, acha que os rea
justamentos devem ser 
técnicamente bem orien
tados, de modo a per
mitir, dentro de um cli
ma de paz social, a ex 
pansão da produção dos 
bens e serviços u tiliza
dos pela coletividade». 
—  É o qúe afirma o Con
selho Diretor daquela en
tidade, ao se pronunciar 
sôbre, o assunto.

Declara, ainda, que 
sòmente, «dentro dêste 
critério, o aumento do 
saláTio-mínimo pode re
presentar melhoria real 
do poder aquisitivo exis
tente para os que se en
contram na escala inicial 
da remuneração do tra
balho .

E prossegue o parecer 
do CONCLAP sôbre o as

sunto: «Entretanto, ; re
cente medida gove >a- 
mentul que fixa no os 
níveis salariais, e?tá des
tituída dos necessários 
fundamentos técnicos e 
estabelece discriminações 
danosas contra determi
nadas regiões, como con
sequência de tratamento 
uniforme de áreas em 
ritmo desigual de desen
volvimento .

Demais verificou-se fla 
grante violação do pro
cesso legal que rege a 
matéria.

Daí resultarão, notada- 
mente nas regiões preju 
dicadas de maneira par
ticular, obstáculos à pro
dução, constragidas a re
duzir seu volume, o que 
acarretará lamentável 
e inevitàvelmente despe
dida de grande parte de 
empregados.

Em face destas razões, 
protesta êste Conselho 
contra a transgressão 
das normas legais e téc
nicas, observadas na f i 
xação dos novos níveis 
de salário-mínimo” .

Vice Presidente das Filipinas hoje no Rio
Está sendo esperado hoje no Rio de Janeiro, o vice 

presidente da Republica das Filipinas, sr. Disodado Maca- 
pagal, que se faz acompanhar de sua esposa, na viagem 
que realiza pela América do Sul.

O ilustre visitante permanecerá no Brasil até na pró
xima quinta feira, devendo visitar também Brasilia e São 
Paulo.

CONVITE - MISSA
A familia do inesquecível

Sebastião Fernandes
convidara a todos os seus parentes e pessoas 

de suas relações, para assistirem a Santa Missa 
do seu 3o aniversario de falecimento, que mandam 
celebrar no próximo dia 3 de Novembro, às 7 ho
ras no altar do Sagrado Coração de Maria, na Ca
tedral Diocesana.

A todos, que comparecerem a êste ato de reli
gião e amizade, desde já antecipam os seus pro
fundos agradecimentos. • •

Lajes, Outubro de 1960.
_______________________ j----------------------------------------

Curso Gratúito de Taquigrafia
Por Correspondência

Acham-se abertas as matriculas para os cursos de ta
quigrafia por correspondência do Instituto Brasileiro de 
Taquigrafia, orgão fundado em 1944 e reconhecido de Uti
lidade Pública. O curso compõe-se de apenas 12 lições, a- 
pós o que serão conferidos Diplomas aos alunos aprovados 
cm Exame Final, também por correspondência Os interes
sados deverão escrever dando nome e enderêço para a 
Caixa Postal n' 8934, São Paulo.
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S e c c ã o  F e m i n i n a  Dire<?ã0 de cia

Em que consiste aquela 
particular atração que os 
franceses chamam “charme”? 
A palavra na verdade é in
traduzível. mas supõe fascí
nio, algo de tentador diabóli
co. Na Itália, a palavra “gra- 
zia', exprime uma atitude fi 
sica, exterior, mas o “char-, 
me” compõe se de matizes i 
misteriosos e pode manifes-,' 
tar-se na voz, na maneira d e ! 
rir, na intensidade ou na do
çura de um olhar, na elegàn 
cia ao caminhar, muitas ve
zes numa particular posição 
das mãos. Não é fácil mes 
mo sendo muito bela, ter 
‘ charme’'. A h-leza. sem fas
cínio e sem feminilidade, é 
uma dádiva incompleta da 
natureza, porque só ipode im
pressionar pela sua perfei 
ção exterior. A participação 
nos dias atuais da mulher 
moderna à vida social, a e-

Sopa de cascas de le 
gumes

Eu faço sempre esta 
sopa, pois além de ser 
muito boa, aproveita-se 
a maior parte da vitam* 
na dos legumes.

Lave muito bem, 1 na
bo, 1 cenoura, 1 batata 
doce, 1 batata inglêsa e 
1 pedaço de abóbora. Ti 
re os pontinhos pretos 
se os houver. Faça ura 
caldo com um pedaço de 
carne, e todos os tem
peros que desejar. Ponha 
as cascas para cosinhar 
neste caldo. Deixe amo
lecer bem Passe o caldo 
na peneira e amasse bem 
as cascas, engrossando 
mais o caldo. Ponha sal 
e se gostar, couve par
tida bem miúda e mas
sa de sopa. Se preferir 
em lugar de massa, po
nha arroz, aveia ou uma 
gema.

Bananas em calda
Cozinhe com casca 12 

bananas prata. Faça u 
ma calda com 250 gra
mas de açúcar mascavo 
e 1 xícara dágua. Des
casque as bananasejun
te as à calda, acrescen
tando uma colher de 
manteiga e um cálice de 
vinho do Pôrto. Deixe a 
calda engrossar bem 
despeje o dôce num pra
to que vá ao forno, pol 
vilhe com canela e leve 
ao forno para tostar.

mancipação e a independên
cia econômica deram-lhe pos
sibilidade de sucesso mas ti 
raram lhe um pouco de sua 
feminilidade. As mulheres 
venceram, não há dúvida, 
mas quantas delas conserva
ram o "charme”? Falar sem 

;gesticular, mover-se sem sei 
agitar, controlar os gestos, a* 
purar a voz para que se tor
ne agradável e harmoniosa, 
saber ouvir, demonstrar inte
resse pelas pessoas, transfor

mar-se er.fim num ser cepaz 
de doçur i de elegância, de 
discrição e de Feminilidade e 
de sutis qualidades íntimas e 
espirituais, é realmente ter 
"charme".

Porte e elegância
Porte é rWtilhe que tôda 

mulher eh ante não deve 
descuidar Embora fazendo 
ginástica, pura corrigir êsse 
ou aquele d- feito, muitas são 
as senhor - que se descui-

andar, o modo correu» ~~ 
sentar-6e. Por essa razão, ás 
vêzes, notamos moças que 
se preocupara com a sua a- 
parência, adquirem vestidos 
caros e de bom gôsto, rnas 
esquecem uma das principais 
fórmulas da beleza: o porte. 
Existem muitos exercícios a- 
propriados para a correção 
da maneira de andar, como 
andar e como sentar, mas a 
base dessa correção é um a 
grande fôrça de vontade e ' 
uma constante vigilância em 
não sentar-se curvando o  
tronco para a frente, numa 
atitude de desânimo.

Ser bonita não importa ne- 
cessàriamente em possuir um 
perfil clássico ou os contor
nos esculturais de Yenus. Onos esculturais de . —  
que realmente encanta e 
trai numa pessoa são as 
versas características que 
constituem a personalidade. 
Sem espírito e graça, sem 
doçura e jovialidade, as mais 
belas feições permanecem 
inexpressivas e frias. Esta a 
razão pela qual, muitas vê
zes, um rosto embora de 
feições bonitas nos deixam 
indiferentes depois de alguns 
momentos de contemplação.

^  \\

~i'v‘

8

Compre agora 
sua nova
ROUPA

SB
do

GRANDE CONCURSO

C AU TELA 
MILIONÁRIA

NA roa — - — - -_t __
n a  b o a  COM PRA e s t á  s u a  b o a  SORTE I

I S;ot°vCau,:,a‘
Cautela Milionário | Pré“Í0‘

* *  °  do Rádio Bondoi,

TRES SORTEIOS
30 de julho - 28 de setembro - 

31 de dezembro ^

Conf e no sua boa estrê 
comprando no Revenaec 
Renner desto odode

►iront#, S. A r<*orta pot#nt# 335

3o t °
Jo de r : lê sr 0 FEDDERs

V 30 £ ° MlRAL 196-,
30 MAqtTo« t."9 VlSORAMIC 

600 r0ljpas RENNER>S*Ura RENNER

AVISO IMPORTANTE:

A s u a  Coutelo Milionária 
mesmo prem.odo num sor- 
leio, continua valendo oa- 
ra os sorteios segumtes

R e v e n d e d o r R n n r-n - « "  /  '  ”
Il p ii °*e n n e r n e s la  c id a d e :

Hélios Moreira Cesar &
Ce’. Cordova

.
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O Internacional defenderá a co-li- 
derança da 3a. Zona

Tendo por local o Es
tádio Municipal da Pon
te Grande, teremos ama
nhã a efetivação do pré
lio entre as representa 
ções do Internacional lo 
cal e do Bancario daci 
dade de Rio do Sul, em 
cumprimento à 3a roda
da da' chave n* 3 do 
campeonato estadual.

Para êste prélio, o In
ternacional esta1 á defen
dendo a co-liderança in

victa da tabela, justa 
mente num compromisso 
ondeo seu adversário tu
do fará para reabilitar se 
dos seus dois insucessos 
deste campeonato.

Como se sabe o Ban
cário é o lanterna desta 
chave, e para tanto, de
verá lutar com todas as 
suas energias para der
rubar o colorado era 
seus próprios domínios, 
alim de tentar a sua

classificação nos demais 
jogos do estadual.

Uma viPuãa do Inter
nacional no dia de ama
nhã, será um passo a 
mais paia os seus obje
tivos de concorrer poste 
riormente nos jogos da 
chave Mafru-Cauoinhas. 
Embora o futebol tenha 
os seus caprichos, consi 
ramos o Internacional 
como o provável ganha
dor desta porfia.

l e i !  cartada terá o GE1ARANY
Sério compromisso te

rá o G.A. Guarany ama
nhã em Rio do Sul, 
quando terá pela frente 
o Quinze de Novembro 
local, em jogo corres- 
p< idente à mais uma ro- 
d; da do certame estadual.

•) Guarany é um dos 
lid *res da 3 v zona ao la 
tí' do Internacional,, e o

Quinze de Novembro en 
contra-se situado no se
gundo posto, apenas 1 
ponto de diferença do
bugre.

Atuando em seus pró
prios domínios ao calor 
de sua torcida e com 
outros fatores a seu fa
vor. o Quinze de Novem
bro se constituirá em um

sério rival para o Gua 
rahy, que terá de dupli
car as suas energias, a- 
fim de voltar com uma 
vitoria e consequente
mente com a mauuten- 
ção de sua previlegiada 
posição na tabela de pon
tos perdidos.

A Varzea em foco
Classificação

Após a rodada de domingo, a classificação 
dos clubes concorrentes ao .cetro máximo de 
1960, ficou sendo a seguiute:

1- Tupy 1 pp
2. Princesa * - 2 pp
3. Olaria, Botafogô, Brusquense e America 3 pp
4. Coral 5 pp
5. Centenário 7 pp
6. Figueirense, Arco íris e Avenida 9 pp
7. Frei Rogério e Satélite lOpp

Será arbitro deste 
go o sr. José Reali.

•l°j

BOM COTEJO NA PRELIMINAR
Int
rio
se
no

a preliminar do jogo! 
rnacional x Banca- 
de Rio do Sul, quel 
i  realizado amanhã] 

Estádio tylunicipal, 
estarão cotejando as 
equipes aspirantes do 
S. C. internacional e o 
titular do S. C. Pinheiros.

Êste jogo que está 
sendo aguardado com 
invulgar interesse, faz

parte da 3a. rodada do| 
Torneia Centenário de!
Lajes.

(3 aspirante cio rubro 
em seu jogo de  ̂ estreia 
empatou cora o Cruzei’ 
ro em< dois tentos, e o 
onze alvi verde foi fra- 
gorosamente derrotado 
ante o Guarany pelo es
core de 5 á 1.

Portanto, será um jo 
go de vida e morte ^pa- 
ra ambos que desejam 
colher um born resulta
do para: as suas cores.

Cofno se sabe ao cam
peão do Torneio Cente
nário de Lajes, será o fe 
recido uma belíssima ta
ça, brinde do Vereador 
Ladír Cherubini.

O Arco-íris em Igaras
O quadro do-Arco íris, de o atual campeonato * R. Oljnkraft. Para êste

um dos integrantes do 
Departamento Varzeano

do nosso peboL . menor 
estará jogando amanhã

de Futebol, aproveitando a tarde na localidade 
a folga que lhe couce- de Igaras contra a S. E.

jôgo o Arco li is deverá 
contar com a . sua força 
máxiuui.

J *

Taça eficiência

N a Taça eficiência a posição dos clubes é a 
seguinte:

1. AmeGca
2. Olaria
3. Princesa
4. Brusquense
5. Botafogo e Tupy
6. Arco Íris e Coral
7. Centenário e Avenida
8. Frei Rogério
9. Figueirense
10. Sateiite

13.5 pontos
12.5 10
9.5
H,n ,,
3.5 „
1
0,n „
0 -

Seleção da rodada

De acordo com a atuação de todos os joga 
dores que intervieram na 8a. rodada do turno do
certame varzeano, escalamos a seguinte seleção 
da rodada;

Uzair (Tupy), José (Centenário), Romeu (Cen 
tenario) e Plzzeta (Coral); Joaquim (Princesa) e 
Nei (Olaria); Vilmar (Princesa), Pedro (Olaria), Fo- 
gagnole (Tupy), Peracio (Princesa) e ^zidoro (a r 
co íris).

Como o crack da 8a. rodada destacamos o 
crack Fogagnole do Tupy, com uma estupenda 
atuação no prélio contra o Coral.

Próxima rodada

A próxima rodada constará dos seguintes jogos: 
Frei Rogério x Avenida, coral x Botafogo, Brus
quense x Olaria, Princesa x Figueirense e Tupy 

-x Centenário.
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Para seus Impressos: Papelaria em geral:
PROCURE A MAIOR E MAIS COMPLETA LIVRARIA E TIPOGRAFIA OA CIDADE
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Motas e Patos Políticos
Era novas e 

declarações prestadas á im
prensa, o sr. Jânio Quadros 
realizou o seu segundo pro
nunciamento político à nação 
depois de sua eleição à pre 
sidència da Republica.

Disse o sr. Jânio Quadros 
que o seu Ministério só se 
rá formado na segunda quin 
zena de Janeiro, por políti 
cos ou grupos politicos par 
tida rios que o apoiaram. A fir
mou ainda em relação ao 
seu Ministério que certas 
pa.-iíss serão preenchidas por 
técnicos.

Continuando em suas de 
clarações. disse o novo che
fe da nação: «Que depois de 
eleito não distinguia entre 
Governadores que o apoia 
ram ou hostilizaram, indo 
tratar igualmente todos os 
Estados». Esperava a colabo
ração dos que o combateram 
ou injuriaram Finalizando 
disse o homem da vassoura, 
que o seu govêrno será de 
vencedores e vencidos.

Um caso bastante pitores 
co verificou-se nas recentes 
eleições para a Constituinte 
do Estado da Guanabara, on
de um candidato do Partido 
de Representação Popular 
de nome Honor Frank, con
seguiu apenas 3 votos.

E um fato muito raro, pois 
êste candidato não obteve 
nem os votos dos amigos 
e dos familiares 

Provavelmente um dos 3 
votos tenha sido o seu. . .

A Secretaria Geral do PTB 
nacional iniciou minuciosos 
levantamentos do plêlto em 
todo o país, em obediências 
especificas do sr. João Gou
lart Pretende o chefe do tra- 
balhismo nacional reorgani
zar o partido em vários Es
tados, tendo em vista o re
sultado das urnas.

Tais providências na opi
nião de alguns observadores 
politicos, indicam que o sr 
João Goulart está disposto a 
participar de um movimento 
de oposição ao novo chefe 
do govêrno nacional.

Falando há dias a impren
sa gaúcha, o sr. Fernando 
Ferrari, declarou que ainda 
se considera membro do PTB 
porquanto êste partido até 
hoje. desconta religiosamen
te a contribuição mensal e- 
xigida dos deputados. O fato 
é bastante curioso, pois sefa 
lou na expulsão do homem 
das mãos limpas das fileiras 
trabalhistas e até hoje tal a- 
titude não foi tomada.

O sr. Ademar de Barro6 
será candidato a governador 
do Estado de São Paulo nas 
próximas eleições de 1962.

É esta a quarta vez que o 
sr. Ademar de Barros con 
corre’ao Palacio dos Cam 
pos Eliseos. afóra as duas em 
que concorreu à presidência

sensacionais da Republica onde conheceu
duas fragorosas derrotas.

Na cidade de Estréia, no 
hinterland mineiro, houve 
quebra quebra político por 
ocasião de manifestações po
pulares realizadas naquela 
comuna. Os fatos tiveram o- 
rigem, quando chegou àque- 
lu localidade uma caravana 
de elementos da UDN da re
gião, festejando a vitoria de 
Magalhães Pinto, promoven
do em seguida, grande pas
seata nas ruas de Estrela, 
cujo prefeito, Fortunqto Sil
va, foi eleito pela legenda do 
PSD. Outros despachos acres
centam que o prefeito tinha 
revidado estas manifestações 
com tiros, inclusive, balean-

repudiados pelo eleitorado, 
vinham se batendo pela re
contagem na possibilidade de 
tumultuar o pleito, mas o l i  t' 
da Guanabara soube manter 
o pronunciamento uas urnas. 
Enquanto isso, os integralis
tas pediram que fossem com
putados os votos assinalados 
com tinta vermelha e que io- 
ram rejeitados por^ algumas 
juntas apuradoras. fO curioso 
no recurso é que os verdes, 
como são chamados os peer- 
repistas. pensam beneficiar- 
se com o vermelho

X X X

O deputado Camerino de 
Arruda do PSP do Ceará a- 
nunciou à imprensa para os 
próximos dias, a apresenta 
ção, em Brasilia de um proje

do dois dêles, que tiveram de to de lei destinado a estabele
ser operados no município de 
Dores de lndaiá.

O prefeito sanguinário foi 
preso e recolhido ao xadrez.

X X X

Segundo informações de e- 
b mentos ligados ao sr. Jânio 
Quadros, o presidente eleito 
não está interessado nas con
versas atinentes à reformula
ção partidária, com a consti
tuição de um novo partido 
político que reuna as forças 
janistas .

Por sua vez os setores u- 
denisfas mais responsáveis 
não acolheram bem a idéia 
de vez que pensam fortale
cer o partido, aproveitando a 
grande vitória eleitoral de seu 
cundidato à presidência da 
República. Êste é o ponto 
de vista também dos gover
nadores eleitos na legenda 
da eterna vigilância, com ex- 
cessão do sr. Carlos Lacerda.

cer a coincidência de man
datos. O antigo ‘defensor do 
mandato-tampão”, para al

cançar o mesmo objetivo, 
reaparece com outra fórmu 
la: prorrogação de todos os 
mandatos parlamentares que 
se extinguirão em 1960 de 
modo que possam coincidir 
com o do presidente da Re
pública.

Importante portaria baixa
da pela Diretoria do Ensino 

Comercial
Dispensa de exame oral para alunos dos 

cursos comerciais

As Escolas Técnicas de Comercio so des-ja- 
rem poderão agora, ainda êste ano, conceder 
dispensa da prestação de provas oiais nn dib 
cipíinas em que o aluno já tenha alcançado a 
média mínima de aprovação exigida p j la Lei 
0 ,gânica d6 Ensino Comercial, desde que proce- 
da a alteração do seu regimento interno enca- minhando ao órgão competente ate 31 do cor
p0 n to

Desta forma, desde que entendam as direções 
das Escolas Técnicas de Comercio, poderá ser 
concedido ao aluno que até a segunda prova 
parcial tiver obtido média igual ou superior a 4 
pootos, a dispensa da prova oral. No caso, o 
divisor dos pontos alcançados será 7 e não 10.

A portaria rr Ü89. da Diretoria do Ensino 
Comercial, do Ministério da Educação, foi assina
da pelo Professor Lafayete Belfort Garcia, que 
regulamenta a matéria.

CORREIO LAGEANO
Lages, 22 de Outubro de 1960

A Assembleia Legislativa 
de nosso Estado continua rea
lizando sucessivas sessões 
afim de aprovar diversos 
projetos de leis, neste cre
púsculo de govêrno do sr. 
Heriberto Hulse.

Sabe-se que é pensamento 
dos deputados governistas e 
que compõem a maioria na 
Assembleia Estadual apresen 
tar projetos que venham efe
tivar todos os ocupantes de 
cargos de confiança em nos
so Estado, tais como sejam: 
delegados de ensino, fiscais 
de fazendas, serventes esco 
lares etc. Embora todos os 
cartuchos estejam sendo 
queimados pelos componentes 
do PSD e PTB para a não 
aprovação destas efetivações, 
o certo é que os deputados 
da UDN e seus aliados da 
dissidência levarão a melhor 
neste páreo.

O Tribunal Regional Elei 
toral do Estado da Guanaba
ra, rejeitou todos os recur
sos interpostos pelos candi 
datos derrotados no último 
pleito, visando à recontagem 
de votos. Os candidatos à 
Constituinte daquele Estado, 
srs. Geraldo Moreira, Edgard

Continuam os fuzila
mentos em Cuba

Mais dois norte-ame: 
ricanos foram fuzilados 
há dias por um pelotão 
do exercito cubano, após 
ura julgamento sumário 
por tentativa de derru 
bar o govêrno do sr. 
Fidel Castro.

A execução ocorreu 
no mesmo local perto 
de Santiago de Cuba, 
onde na quinta feira 
transata tinham sido 
executados sete cuba 
nos e outros norte-ame 
ricanos, acusados do 
mesmo crime. Todos 
pertenciam a um grupo 
expedicionário qu e 
t i n h a  desembarcado 
na costa oriental de Cu 
ba a 5 do corrente, 
procedente da Flórida.

Em Paranaguá o povo está 
carne de jacaré

adquirindo

Carvalho Talarico e outros, prensa.

Anistia aos rebeldes 
de Aragarças

Informa-se em fontes 
autorizadas, que em 
maio ou junho do pró 
ximo ano. em plena vi 
gência do govêrno do 
sr. Jânio Quadros, será 
apresentado um projeto 
de lei no Congresso anis
tiando os revoltosos de 
Aragarças.
Ao que se sabe a inicia
tiva partiria de um de
putado do Estado da 
Guanabara, cujo nome 
nao foi revelado à im-

Conforme despachos 
procedentes da cidade 
de Paranaguá, famoso 
porto maritimo do Esta 
do do Paraná, informam 
que diversos açougues 
começaram a vender

carne de jacaré a 
cruzeiros o quilo.

cem

Informa-se ainda que 
o povo deixou de com 
prar carne, bovina, de
vido ao seu alto preço.

Juizo de Direito da 2a. Vara da Comarca 
de Lajes —  Estado de Santa Catarina

Edital de Citação
O Doutor José Pedro Mendes de Almeida. Juiz de Di
reito da 2a. Vara da Comarca de Lajes, Estado de 
Santa Catarina, na forma da Lei, etc.

FAZ saber aos que interessar possa, conhecimento 
deste tiverem, com o prazo de quize (15) dias, contados da 
data de sua publicação, que a êste Juizo pelo Doutor Pro-

OSNY SCbHUMArHPRVhra’ !°- oíerecido denúncia contra Uàm  SCHUMACHER, brasileiro, maior, comerciário resi-
dente em lugar ignorado, como incurso nas penas do arti- 
go 121 do Codigo Penal, no processo em que é vitime Ar- 
gemiro Vieira Borges. 4 uma Ar

E, porque, em cumprimento ao mandado de citecão 
do referido réu tenha o Oficial de Justiça encarregado ? 
diligencia, certificado não se encontrar nestí* „jh i .** 
Lajes, estando em lugar ineerto”b não « a h l  Cldade de 
denúnciado, passou o presente edital em trei« °- re êndo 
para ser publicada na imprensa local Vla8‘ unm
xada ao local de coalume^ lS a d o  a in Z  c d o ^ ”  6er a,i- 
respectivos e por meios do nnoi «  8 ?òPla nos autos
OSNY SCHUMACHKR oara C,tado 0 referido
ra e local na sala de audiênciasa^ lcer n°  mesmo d*a, bo
te citação, com a pena de RFVFI f P quant0 durar a presen- 
zer. Dado e passado neste cidade £  f  ,ntimado não o f i 
do mês de outubro do ano de mil noJ"aJe8l 808 vinte dias 
(20-10-1960). Eu, Agnelo Neves A r n r a « e£ent08 e sessenta 
e Anexos ,ue „  datUogralel, s u b s e r e v o ^ S ê m ^ . a u í f '

Jtl/Zr0D S ed8atÂ ^‘
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