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O ano de 1960 apre 
senta-se o das decisões 
políticas-eleitorais por 
excelência. A par da su
cessão nacional, o elei
tor terá que decidir so
bre problemas regionais 
e municipais, dentro de 
um sistema um tanto 
complicado para o elei
tor médio brasileiro, que 
é a cédula única. Nem 
para os partidos, e tão 
pouco para os cabos 
eleitorais, o processo da 
cédula única foi a- 
vanço. Hoje, o eleitor ao 
tomar o veículo do vo
to, possui uma listagem 
de nomes, cujas influên
cias desde a primeira 
colocação na chapa até 
ao nome mais bonito, 
mais sonante, mais har
mónio o, leva a sufragar 
o candidato. É um pro
cesso onde se afirma 
mais os candidatos aves
sos aos partidos, desa
parecendo paulatinamen
te a influência dos gran- 
ces núcleos nas áreas 
sub-alfabetizada.

Lott ou Jânio
Tanto o Marechal Lott 

como o sr. Jânio Qua
dros são candidatos a- 
lheios aos quadros dos 
partidos. As Legendas 
que os lançaram não os 
tinham registrados em 
suas fileiras, onde se 
conclui o falecimento aos 
poucos dos grandes par
tidos nacionais. O Mare
chal Lott a braços com 
um sério problema que é 
o da composição de 
forças que o deverá a- 
poiar, nota o retraimen 
to do PTB e um afasta
mento para maiores sal 
tos do PSP e PRP. Ago
ra mesmo, o sr. João 
Goulart ao se retirar 
para o Rio Grande do 
Sul, deixou transparecer 
o seu pouco interesse 
em disputar a vice na 
chapa do Marechal Mi
nistro da Guerra, trans
ferindo para outro no 
me, do seu ou de outro 
partido, aquela posição 
Êstes pormenores esva- 
siam a candidatura Lott 
nas áreas emínentemen- 
tes trabalhistas, pois sem 
um nome de proa do 

i(|  trabalhismo, a aliança 
PSD-PTB está fadada a 
um insucesso nas urnas.

Competirá ao Marechal 
nestes 30 dias iniciais do 
ano político, recompor 
a posição de fcrças de 
1959, e trazer o sr. João 
Goulart para o problema 
sucessório, sem perder 
ainda, os apoios dos srs. 
Ademar de Barros e Plí
nio Salgado.

Já o sr. Jânio Quadros 
teve seu nome relegado 
a um seguudo plano, ao 
retirar sua candidatura,

•; depois retirar a retirada, 
e continuaL onde esta- 

J va antes. Neste avanço 
e retrocesso, perdeu e- 
mulação de massa, en
tusiasmo partidário e 
deixou transparecer a 
sua pouca responsabili
dade de dirigir os des
tinos de um país em e- 
volução somai. Seu mai
or problema será o ue 
conter os dois candida 
tos a vice, sra. Leandro 
Maciel e Fernando Fer
rari na mesma órbita do 
seu nome, sem brigas, 
sem futricas, sem men
tiras e sem quebra do 
elo UDN-PDC-PTN e PL. 
É um candidato que es
tá nas ruas 'buscando 
conquistar eleitor, o que 
leva uma vantagem e- 
norme sôbre o seu com
petidor, o Marechal Lott, 
pelo fato do primeiro le
var a palavra da oposi
ção nestes tempos onde 
o Govêrno perde subs
tancialmente o apôio das 
massas pelo custo de vi
da.

Problema Estadual - 
Primeiro Celso

Candidato já lançado, 
fazendo inclusive cam
panha política, o sr. Cel 
so Ramos vai disputar 
o Govêrno do Estado 
numa posição ainda não 
muito delineada.

Contando até agora 
com o apôio do PRP e 
naturalmente do seu par 
tido, o PSD, p ecisaa in  
da o ilustre irmão do 
falecido Nereu Ramos, 

Ide maior substância po- 
jlítica e eleitoral para o 
seu nome. Se não con
tar com o apôio, pelo 
menos, do PTB, sua can
didatura não transpirará 
cuidado, pois pressumi- 
velraente será candida-
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to derrotado ante o olsi- 
to. Daí o seu esforço 
em manter o PTB den 
tro dos entendimentos, 
inclusive forçando a 
composição nacional pa
ra o apoiamento da co
ligação Lott Jango. Com 
isto o sr. Celso Ramos 
pensa levar - é de se 
pressumir por sequência 
dos acontecimentos o 
sr. Doutel de Andrade, 
presidente do PTB c ,ta- 
rinense, a se interessar 
mais pela sorte do seu 
chefe político, sr. João 
Goulart, e dar ao sr. 
Celso mais base no Es
tado. Se, assim puder 
contar cora o apôio do 
PTB - que é uma das 
várias hipóteses - pre
cisa pensar muito em 
quem será seu compa- 
üheiro de chaoa, pois 
um nome fraco, sem 
expressão, obscuro e 
que não some eleitoral- 
mente, será uma ajuda 
bastante forte para sua 
derrota.

Irineu é potencialmen
te forte

Para o atual senador 
udenista, somente uma 
hipótese o preocupa: o 
apôio do PTB ao sr. 
Celso Ramos. Mais den
tro do esquema político, 
esta é a terceira das 
posições e imaginais, po
dendo o PTB tanto a- 
poíar a UDN como mar-

( ar novameute com
«;i iidato próprio, o que 

ihe há de interessar, ou 
p lo menos, dar lhe me
nor sacrifício. Mesmo 
assim, dentro do apôio 
oo PTB ao PSD, o sr. 
Irineu Bornhausen pos- 
sue como ponta de lan
ça para quebrar essa 
í rça, apoios a candida
tos trabalhistas em di-
\ rsas Prefeituras, con- 
tr nomes do PSD, e a s
sim dividirá, bifurcará, 
seccionará a aliança, 
crescendo como candi
dato potencialmente for
te que é para conquis
tar o Govêrno do Esta 
do, novamente.

O sr. Heriberto Hulse 
diretamente interessado 
no sucesso do sr. Irineu 
Bornhausen - o Gover 
nador é candidato ao 
Senado em 1962 - em
preenderá luta tenaz, o- 
ferecendo ao candidato 
udenista grande penetra
ção eleitoral pelo traba
lho dinâmico, inteligente 
e proveitoso que vem 
realizando à frente dos 
destinos políticos admi
nistrativos de Santa Ca
tarina. Assim, o ex-go 
vernador Bornhausen po
derá alcançar o cetro 
estadual, mesmo numa 
composição de forças 
contrárias ao PSD e 
PTB, o que representa
rá o banimento no cam
po eleitoral desta alian

ça, qu 1 ser assim der- 
j rota ia pela segu u vez 
‘consecutiva

PTB espera p ira 
v-r

A chamada indepen
dência partidária do 
PTB é motivo de ascul- 
tamento eleitoral. * que 
deseja o deputado -ou 
tel de rtndr.ide é a coh- 
quista de posições mu
nicipais e nisto êle tem 

I verificado q ie a UDN 
oferece maio es chances 
ao PTB que o PSD.

Por isto, aguardará a 
solução do problema na
cional que v un se de

senrolando com possi
bilidades de deixá-lo li
vre para qualquer com
promisso. Mesmo assim, 
o deputado presidente 
do PTB catarinense diz 

inuenão receberá “or
dens de cima”, e tonii- 

| ra, no Estado o ca- 
uninho que melhor con
sultar os interesses do 
partido - d iíando de 
lado a hipótese da o- 
brigatoriedade de apôio 
ao PSD em caso de se 
afirmar a chapi Lott 
Jango. () PTB deverá 
eleger o Vice-Governador 
na comoosição das alian 
ças, e com candidato 
próprio — o que mais 
consulta aos interessts 
do grêmio trabalhista -

(Cont. na ultima pug.)

AM ANHÃ-Domingo - ás 4, 7 e 9,15 horas-no MARAJOARA
C melhor e mais belo filme Mexicano desta temporada, todo S 

filmado em magnificò Tecnicolor e ‘ Mexiscope”:

C I O L I T O  L Í N D O
Com os consagrados astros

Rosita Quintana e Luiz Aguilar: além de muitos outros artistas- ■
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Máscara de Beleza
O cansaço o regime irre

gular e as mudanças de tem 
peratura deixam traços bem 
visíveis em nossa pele. Para 
renovar o seu brilho e dar 
lhe mais vida, basta você 
dispôr de meia hora e de 
uma boa máscara, beleza. 
Utilize esta máscara, princi
palmente em dias especiais, 
em que queira que seus en
cantos se tornem realçantes, 
além de aplicá-la regular
mente uma vez por semana, 
para fortificar a epiderme e 
modificar as pequenas im
pe feições do rosto.

Na aplicação da máscara 
devem ser observados os se
guintes conselhos:

— Limpe bem o rosto ti 
rando toda a maquilagem.

— Prepare a máscara.
— Tome um banho vapor 

colocando o rosto sôbre uma 
vasilha contendo em ebuli 
ção uma infusão de alecrim 
ou rosmaninho.

— espalhe a 
rosto, formando 
bem espessa e 
pele em volta

Se sua pele é oleosa, pre
pare a base de ôvo e limão: 
bata uma clara de ôvo jun
tamente com uma colher- 
zinha de café de caldo de 
limão. Conserve a máscara 
no rosto durante 20 minutos 
e retire com água morna.

Se você tem pele normal, 
prepare sua máscara á base 
de mel e limão puro com 
uiu.t colherzinha de café de 
caldo de limão.
Aplique a máscara no rosto 
e deixe durante 15 minutos. 
Retire com água morna e 
junte se quiser algumas 

gotas de agua de ro 
sas. Você pode ainda pre
parar outro tipo de máscara 
cortando um tomate em ro
delas bem fininhas e espa
lhando as sôbre o rosto. 
Prenda com uma tira de 
gase. Essa máscara é muito 
refrescante e pode ser obti
da com facilidade em qual
quer estação do ano.

deve ser vestida como cri
ança, a pessoa idosa se ves
tirá com a discrir-ão conve- 
niento à sua idade.

As jovens devera vestir-se 
simplesmente e com tecidos 
de côres alegres.

É errado uma pessoa de 
poucas posses usar as mes
mas roupas de uma pessoa 
de maiores recursos. É um 
luxo que poderá acarretar 
grave transtornos.

dos olhos.
Deita-se então com os olhos 
fechados num lugar calmo e 
evite falar, agitar-se e mes 
mo pensar.

— Decorrido o tempo ne
cessário para a máscara agir i.  ̂
retire-a com o auxilio de 1 
um pouco de água morna à 
qual se pode juntar algumas 
gotas de água de rosas.

Agora que sabemos o se- 
grêdo de como aplicar

Empadas de legu
mes

30 gr. de lentilhas; 1 fatia 
de pão; 1/2 colher das do 
6opa de leite; 180 gr de car
ne de vaca crua, móida; 
fatia de presunto (gorduroso) 
1 colher das de chá de um 
môlho grosso (em vidros) ; 
migalhas de pão torradas.

Deixe as lentilhas embebi 
das em água por 1/2 hora 
ou mais antes de usá-las. 
Renove a crosta e corte o 
pão em pequenos cubos; em

Vestuário apropriado bebaí°8 n0 leite-
Se você moer a carne em

NOTAS EM ARQUIVO (N- 32a)
do Museu Histórico Particular THIAGODE 

CASTRO

Escreve- D- T. C.

Carnavais Lageanos
(Continuação do número anterior)

O Vae ou Racha de agora 
Deu forças ao Galiani 
Só liga gente de fora 
Deixou o João Floriani

Deus Momo é glorioso 
Faz pirraças a Satna 
Como nos também fazemos 
Pirraças ao Mario Grant.

máscara no Lembre se que o cuidado 
uma camada com sua peie nie garante 50 
evitando a p0r cento de beleza e en 

canto

casa a máscara de beleza 
restam-nos escolher que tipo 
de máscara serve para o 
rosto.

Isso depende muito do es
tado de sua pele. Os institu
tos de beleza já consegui
ram fabricar uma quantidade 
enorme de máscaras podem 
adaptar-se a todos os casos. 
— Você encontrará princi
palmente:

A Máscara Suavizante — 
que convém a todos os tipos 
de pele, pois descongestiona 
a mesma sem ressecá-la.
A Mascara Refrescante | 
que dá novamente à pele o 
seu aspecto aveludado. Ser
ve também para todos os ti
pos de pele, basta modificar 
o tempo de aplicações.

A Máscara de limpeza — 
que limpa os poros e apaga 
qualquer cansaço.

A Máscara Nutritiva — fei
ção à base de um embrião, 
convém principalmente às 
peles desitratadas. São pre
paradas como 06 coquetéis 
pela mistura de dois produ
tos.

Se você tem a pele sêca 
prepare sua máscara á base 
de óleo de ôvo.

Misture numa tigela duas 
gemas de ôvo e duas co
lheres de sopa de azeite de 
oliva. Aplique a máscara no 
rosto com o auxilio dos de 
dos e deixe ficar durante 15 
minutos. Retire com àgua 
morna.

Sabemos que a roupa não 
a pessoa mas influi na 

impressão que ela causa aos 
outros.

Devemos lembrar que ves
tir bem não é “gastar rios 

em de dinheiro” com roupa mas
a se 
me

sim vestir'se de modo 
:tornar atraente ou pelo 
! nos, agradável.

A simplicidade e a harmo
nia, são notas característis- 
ticas da arte de bem vestir.

O vestir-se apropriadamen
te, significa estar vestida 
corretamente para a ocasião,

Um vestido de noite pode 
ser muito bonito para um sa
lão de baile, porém ficaria 
impróprio se usado na rua, 
durante o dia.

Constitui, também um êrro 
frequente a escola ou o tra
balho, vestindo roupas de lu 
tos ou jóias caras.

A idade deve ser levada 
em consideração. A criança

casa, pois podemos usar uma 
carne melhor do que aquela 
que geralmente é posta na 
máquina do açougueiro. Se 
comprar carne já moida mis
ture-lhe a cebola finamente 
picada e o presunto e em 
seguida as lentilhas

Tempere com sal a mistu
ra da carne. Junte ovo ao 
pão e leite, Remexa com mô
lho (em vidro) e junte a car- 
ne Tempere com pimenta.

Unte a 6 a 9 forminhas pa
ra empadas e forre-as com 
migalhas torradas. Reparta 
a mistura de carne entre as 
forminhas e alise se a na 
parte de cima. Cosa em for
no moderadamente quente, 
por cêrca de 65 minutos, se 
é usada carne de boa quali 
dade. Quando prontas para 
ser servida, enforne as em
padas sôbre um prato quente. 
Guarneça com batatas e mais 
um legume e sirva com mo
lho, dá para 2 ou 3 porções.

A t e n ç ã o
IONAS J. BERNARDO, Eletrecista 

instalador desta cidade, avisa que se 
acha competente em instalações, como 
sejam. Casas, Oficinas, Fabricas. Flu- 
orecentes etc. etc. Atende a qualquer 
hora do dia pelo telefone 560, instalado 
na Rádio Cometa Ltda-, a casa que 
mais barato vende em Lajes, e tem em 
estoque todo e qualquer material eletrico.
LAfES — Santa Catarna

O ‘'Dominó-amarelo”, respondida pelo Correio de Lages:

Seu Quincas está bravo 
O Mauro não dá dinheiro 
Pois si der para o Cravo 
Não sobra para o «primeiro»

Oito pacotes vão custar 
É um gastar sem fim 
A “Gloria de Santo Amaro 
E a “Boa” de São Joaquim

Thiaguinho vai falar 
Em coisas de loteria 
No galpão do Vae ou Racha 
Já não ha mais arrelia

As sociedades tinham suas musicas de carnaval pró
prias e cada bloco, ensaiava outra musica, muito escondi
do, até em chacaras, pois si alguém da outra sociedade 
ouvisse, ensaiaria primeiro, o que seria um fracasso. Eram 
musicas belessimas, que hoje as grandes fabricas de dis 
cos, já estão reeditando-as. Letras bonitas sem o duplo 
sentido primando pela imorabilidade de certas letras de 
hoje.

Quem não se lembra ainda da:

Maria
Hoje é dia da folia
Cachópa
O teu pai é irmão da ópa.
Coisa boa neste muudo brasileiro.

Caninha verde-Arrasta a sandalia ahi 
Quando eu morrer-0 teu cabolo não néga.
OH! pé de anjo, pé de anjo.

Todo este mundão de coisas boas. foram arrastadas 
pelo tempo e pelos homens. Sei que neste assunto, dificil 

e ser resumido, apezar da boa vontade do proprietário 
tam - i n h r f fagean,° em dizer que eu posso abusar com 0 
eente notas- muita cousa não falei, porque o
" l ...... c , it entuslasmando de tal maneira e esquece qi*e
talvez os leitores nao gostem do assunto de hoje I

hoje Nouoo înH*?nt0 Cín que, estou encerrando as notas <je 
hino do YMp nu p1111!1 0 ao l° nKe os belíssimos acordes d'1 
S a  ma, „ A ? 0 8 ?ue’ de t5° b™ito - - - eu senti* 
vendo um troHm t0U í° 0 dever de dizer pois, transcre-
não respondirií n Carta que reccbi de Rio Negro, ainda nao respondida, o assunto de hoje serve para:

sados cuja atuacãc"e ^ °  °  esP‘r‘to patriótico de nossos antepaS 
sem rese L  f  l Ç °  r emOS ' ° d o S  ^ n h e c e r  indistintam«*-

e/car o c o ^  ^

sido^serádo0 codUo8 d0e -Yenceslau Muniz. Esta frase
Çõo dos assuntos que relemhr?®81* museu’ na apreí 5  coisas! I(-lembrein nossos homens e no-S»
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R O N D A  S O C I A L  - Socialin© comenta
Para o proximo dia 16, o 

Clube 14 de Junho promove 
rá o famoso Desfile Bangú, 
.juntamente com o cronista 
Social Zury Machado do nos
so confrade o Estado de Flo
rianópolis, o principal orga
nizador dessa modalidade de 
desfile em nosso Estado.

X X X

Este desfile Bangú, prome
te monopolizar os nossos 
meios sociais, uma vez que 
15 senhoritas de nossa elite, 
tomarão parte no referido 
desfile, ostentando os últimos 
modelos confeccionados por 
aquela importante industria 
carioca.

x x x  5 6 7 8 9 10

O S.C. Cruzeiro estará e 
fetivando amanhã cedo em 
sua sede social, a eleição de 
seu novo Presidente e vice 
presidente, o qual por sua 
vez depois de eleito nomea
rá os demais membros de 
sua diretoria.

X X X

Eleita as dez personalidades que 
mais se destacaram em 59

Jornalistas especializados em economia e finanças fizeram a elei

ção Renato Costa Lima, Juscelino Kubitschek, Carvalho Pin

to, Edmundo Barbosa da Silva, Horácio Lafer, Lucío Meira e outros
Os jornalistas especializa

dos em economia e finanças 
era eleição realizada no Mi 
nistério da Fazenda acabam 
de eleger as dez personali 
dades que atuaram mais des 
tacadamente no agitado pa
norama nacional de 1*59.

Do escrutinio final como 
mais votados com as razõ
es respectivas, sem critério 
de prioridade e em ordem 
alfabética, foram escolhidos 
os seguintes nomes:

1) Carlos Carvalho Pinto,
governador do Estado de São 
Paulo, em virtuie do Plano 
de Ação Governamental, com 
investimentos vultosos em 
todos os setores de atividade 
paulista. i

2) Celso Furtado, idealiza- 
dor da Operação Nordeste:

3) Edmundo Barbosa da 
Silva, negociador dos inte 
resses brasileiros no GATT, 
na Zona de Livre Comércio 
e do reatamento das relaçõ
es comerciais do Brasil com 
a União Soviética;

4) Edmundo Macedo Soa
res, pelo destaque de suas 
realizações no campo da si 
derurgia;

5) Horácio Lafer dado seu 
desempenho na Operação 
Pan-Americana, sua contri
buição em relação ao reata
mento do intercâmbio c omer- 
cial com a URSS e sua ati
vidade concernente à melho
ria de relações do comércio 
exterior brasileiro;

6) Juscelino Kubitschek, 
pelo prosseguimento do Pro
grama de Metas.

7) Lúcio Meira, impulsio 
nador das indústrias automo
bilísticas e de construção na
val e do Plano Rodoviário;

8) Renato Costa Lima, em 
razão do desenvolvimento 
de nossas vendas de café e 
expansão dos seus mercados 
consumidores, bem como da 
recuperação da lavoura ca- 
feeira;

9) Roberto Campos, a per
sonalidade mais controverti
da do mundo econômico e 
financeiro no ano findo;

10) Sebastião Paes de Al
meida, pela reforma cambial 
(Instrução 192 da SUMCC), 
por ha^er evitado o avilta
mento dos preços do café e 
pela tranquilidade que im
primiu a vida econômico-fi-

nanceira nacional.
Os fatos mais impor

tantes
Os fato3 mais importantes 

selecionados pelos jornalistas 
no setor econômico e finan
ceiros foram:

1) Criação do Conselho do 
Desenvolvimento do Nordeste;

2) Demissão do Gabinete 
Lucas Lopes;

3) Adiamento da criação 
de uma Zona de Comércio 
Livre;

4) Reatamento de relações 
comerciais com a URSS.

5) Intercâmbio intensifica 
do com a Polônia Iugoslávia 
e Alemanhã Oriental:

6) Atrito entre autoridades 
brasileiras e o Fundo Mone
tário Internacional.

7) Nível recorde alcançado 
pelo dólar no mercado livre 
— 218 cruzeiros;

8) Aumento recorde do 
custo de vida — 50 por cen
to em apenas um ano.

9) Prática do Acordo de 
Robore, sôbre o petróleo bo 
liviano;

10 Obras para construção 
da Usiminas e da Cosipa.

Aires Cruz e Alcides Stefani, 
já tem praticamente assegura 
da as suas eleições para os 
principais postos do estrela
do. Sabe-se que para o De
partamento Social, será no
meado o Sr. JoeL Sá um 
dos baluartes daquele clube, 
pois na gestão passada era 
diretor de Cultura.

x x x

Neste inicio de temporada 
as programações sociais nos 
clubes, com o excessão do 
Clube 14 de Junho que pro
moverá o desfile Bangú no 
dia 16, serão bastantes fracas, 
pois os mesmos estarão se 
reservando para os proximos 
festejos ■momisticos

x x x

Contrataram casamento no 
dia 2 do corrente, o jovem 
Jairo Mendes, filho da Vva. 
d. Ceei Mendes, com a dis
tinta srta Amélia Krebs, di
leta filha do Sr. e Sra. Jo
sé Krebs.

Enviamos ao jovem par, 
bem como aos seus pais as 
nossas felicitações.

x x x

Já estão sendo realizadas 
as primeiras reuniões para a 
fundação do Jockey Clube de 
Lajes, entidade social e es
portiva que será um legiti
mo orgulho para a nossa 
Princesa da Serra

Além de prado para corri
da de equinos, haverá can
chas para outras modalida
des de esportes, i ois gtan 
des clubes deverãa ,er cons
truídos, isto sem ü lar num 
pomposo restam tte anexo 
aos mesmos.

A construção do Jockey 
Clube de Lajes, será o pa
radigma para a projeção so
cial e esportiva de nossa ci
dade, no seio de outras ci
dades do sul do paíz.

x x x

Encontramos registrado ho
je no calendário da vida, a 
passagem de mais uma eíe- 
meride natalicia da Sra. d. 
Aida Paim Vieira do Ama
ral, digna esposa do sr. Nel
son Vieira do Amaral 
a c a t a  d o industrialista 
neste município, e pessoa de 
largo destaque em nossos 
meios sociais.

Apresentamos à d. Aida. 
as nossas felicitações.

Seria decretada por JK a 
intervenção federal no no
vo Estado da Guanabara

Divulga se que o presidente da República vai decre
tar intervenção federal no novo Estado da Guanabara no 
dia 21 de abril, simultaneamente com a mudança da Capi
tal Federal, deixando de ier essa condição pela mudança 
da séde do governo automáticamente transformando-se em 
Estado acéfalo, pois- não dispõe de governador eleito e dc 

C)3Stitdição promulgada.
Reconhecendo nos atuais vereadores condições legais 

para legislar, o govêrno manterá um interventor até que 
seja votada pela atual câmara de Vereadores, transforma
da em Assembléia Constituinte, a nova Carta Constitucio 
nal, que determinará a maneira de escolha do primeiro go
vernador e seu mandato.

Produtos Ipiranga
ORGULHO DE NOSSO  NACIONALISM O

Caro amigo consumidor
Você naturalmente já notou o rendimento e conservação do seu carro com óleos e gasolina IPIRAN

GA, mais octanas -  10 PONTOS MELHOR -  refinada ali no Rio Grande do Sul.
Continue assim a prestigiar esta marca. E o Serviço IPIRANGA que formará em você um novo ccn

ceifo sôbre a solicitude e a atenção com que costuma atender aos automobilistas de todo o Brasil.

IPIRANGAP O S T O
LAJESAVENIDA MAL. FLORIANO

O PIONEIRO EM SANTA CATARINA
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O n da  de desquites assum e propor
ções de ca lam idade

Rio, — A opinião de 
que o aumento alarman
te de desquites, que to
talizaram três mil tre
zentos e sessenta e oito 
em 1959 se deve princi
palmente, ao capitalismo 
liberal, que não aceita 
a elevação do povo a 
níveis de verdadeira ci
vilização, foi exposta pe
lo juiz Cristovão Breiner, 
titular da 2a Vara da F i- 
milia.

A declaração, feita a 
p opósito da elevação 
assustadora dos índices 
de desquites litigiosos 
ou amigáveis, acrescen
ta que a onda da desqui
tes no país é consequên
cia também, da falta de 
educação religiosa, pois 
sem tempo de pensarem 
Deus, o homem cai, fa 
talmente, na amoralida- 
de da vida.

Apontando o capitalis
mo liberal como um dos 
principais fatores para o 
crescimento do indice de 
desquites, o titular da 2a 
Vara de Familia, forne
ceu ainda a seguinte o- 
pinião a respeito: domi
nando a política e a ad
ministração do país, os

plutocratos impõem oo  
govêrn >, em tôdas as es
feras, federal, estadual e 
municipal, despesas e- 
normes para luxo e su- 
per-conforto da burgue
sia o não deixa recursos 
pari escolas e estabele
cimentos de eiueaçãoda 
iníàicia ibaniouada.
O povo, então, qu í já 
uáo giuhi para comer, 
fie i privado de educar 
seus filhoj. e prepará- 
ios convenience neu^ pa
ra a vida. Tal situação 
se reflete diretamente no 
problema dos desquites, 
aumento constante de 
casais desajustados, que 
chega hoje ao ponto de 
verdadeira calamidade.

O paganismo da vida 
— adiantou o juiz — oo- 
de ser indicado, também 
como outro fator impor- 
t.mte para explicar o fe
nômeno. Neste particu
lar, o cinema estrangei- 
o entra com a principal 

cota de responsabilidade 
oois é preparado propo
sitadamente para perver
ter moralmente o povo 
laqueies países que os 
orgulhosos “donos do 
mundo”, apelidaram de

sub-desenvolvidos” .
Finalizou o juiz Cris

tóvão Breiner, tecendo 
considerações à parte 
ponderável da imprensa 
qne através das chama
das “colunas sociais', 
engrandecem o concu
binato, num incentivo a- 
berto aos desquites. A 
imprensa, precisa cum 
prir suas finalidades e 
particularmente n i ques 
tão que está sendo fo
calizada. deveria vir pa
ra a primeira linha de 
combate à propagação 
dos desquites e das uni
ões ilícitas”.

Publicações
recebidas

Recebemos e agrade
cemos as seguintes pu
blicações: Folha do Po
vo, da c id iie  de Guaxu- 
pê no Estalo de Minas 
Gerais, que tem como 
diretor o jornalista Se
bastião de Sá; Noticiário 
de Tomb >s (Minas Ge
rais), dirigido pelo jor
nalista J. Baroni.

C o n v o c a ç ã o

= S l A N -
De ordem do snr. presidente convoco a As

sembléia geral ordinária dasS dad®raLaS dg! 
\ 11yi 1 io aos Necessitados - SLAIM paia ieunir-se 
em assembléia, no domingo 10 de janeiro d e 1960, 
á ?  10 horas para o fim de aprovar as comas e 
relatórios do exercício de 1959 apreçar outros 
assuntos de interesse da entidade no escritono do 
Cine Tamolo, á Rua Marechal Deodoro, nesta.

Lages, 26 de dezembro de 1959, 
Clovis Vilmar Silva 

Io secretário

50 ®
- - •• '

0 0 ®

Pino da
Manga do Eixo

COM A GARANTIA DA

ME2SCEE3ES-EERÍZ
P oro  seu cam inhão, e x ija  sem pre peças 
que tenham fu n d id a  a estré ia  de  3 pontas.

•  A  M ercedes-Benz do Brasil se responsab iliza  
in te iram en te  p e la  q u a lid a d e  dessas peçasl

Tôda peça com a  m arca fu n d id a  e num erada 
mm cód igo  já  passou p o r nossos la bo ra tó rios  
•  4 a p ro v a d a . Sem Isto, é peça fra c o , 
n&o serve. Para sua g a ra n tia , só com pra 
peças com a  m arca M ercedes-Benz I

Parafuso de 
cubo da  roda

Procure peça* M ERCEDES-BENZ legitima*. 
Concessionário Autorizado

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

End. Teleg. Vargas — LAJES — Santa Catarina

Chacara a venda
Vende-so una chacara de madeira com 8 

)eças. Barroteament > todo de imbuia, pintada à 
oleo por fora, completamsnte cercada, coma ine 
;ragem de 12x30 mts. Portas e ja ielas de madei
ra de lei. Galpão com foruo.

Localisação: Em frente ao escritono da Olaria
Melin.

Preço e informações cora
Danilo Thiago de Castro 

Agencia TAC ou na Rua Ercilio Luz 221

Notas de Ciência
Bateria que carrega sozinha

Uma nova bateria de lanterna, capaz de durar 15 ou 
20 anos está sendo produzida em massa pela “Sonotone 
Corporation’’ dos Estados Unidos. A bateria se regarrega a 
si própria quando colocada numa tomada comum de pare
de.

Novo pneu sem câmara
• A "Dayton Rubber Company, dos Estados Unidos, es 

tá trabalhando no aperfeiçoamento de um pneu de auto
móveis sem câmara de ar. Será eliminada completamentt 
a possibilidade de estouros e furos de pneumáticos.

Ruidos no Universo
Os cientistas norte-americanos que estão usando radio- 

telescópios para escutar os sons produzidos pelas onda' 
rádio enviadas pelas estrelas e outros corpos celestiais, 
dizem que o sol ruge com grandes explosões, a lua produ* 
um murmúrio suave e a via látea produz um sibilar cons
tante. Essas são informações da Sociedade Nacional Geo
gráfica doe Estados Unidos.

Moedas de Cuba e Brasil 
as_ mais fracas do mundo

O peso cubano e o cruzeiro brasileiro figd 
ram entre as unidades monetárias mais fracas 
do mundo, no ano que passou, segundo novo re 
latorio sobre a situação monetária mundial. Pu 
blicado poi uma revista especializada. O P ’̂ 
cubano, segundo a informarão, baixou em 28 por
vóní? hÕ ? ?ru êi.l,° 31 por cento. Someute * 
E  da j?«°nésia se mostrou mais fraca, co®
rn m.A inV  p0r Ĉ Qt0, 0  relatõrio também infor ma que entre as 17 moedas que checaram
eenílna8 Rnn“  eí? ?U8 histó m  estão Ss da g n ma, Bolívia, Cuba, Peru e Urutruai Os ^
Z i r  C o r i r T  ?,irmà"ia- I s là n Z  Índia, » 
PaautstÀo0  um d° N£ rte’ c °réia do Sul, MarroçJ
o s s s m í t s  pT„rc aen„tí,Fr  2 ?  u r *
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B R A S I L I A :  Marcha para oeste
José Luiz Andrade

Ninguém contesta a 
conveniência e a neces
sidade da construção de 
Brasília, nem mesmo 
seus mais acérrimos opo
sitores, que de um lado, 
se limitam a condenar o 
açodamento com que são 
realizadas as obras e a 
apontar certas irregula
ridades administrativas. 
Por outro lado, vêem 
nesse cometimento do 
Presidente Juscelino Ku- 
bitschek a origem de tô 
da a desorganização e- 
conômico financeira em 
que se debate a Nação.

Quanto a pressa que 
se imprime às obras da 
Nova Capital é ela ple 
namente justificável, u- 
ma vez que não existe 
ainda, neste País, regime 
de continuidade adminis
trativa no setor da ad 
ministração pública. Ca
da novo guvêrno traz 
um programa original de 
realizações, ao qual se 
dedica totalmente, dei
xando por isso, parali
sadas e relegadas a se
gundo plano as obras de 
seus antecessores. É em 
consequência dessa falta 
de continuidade adminis
trativa, no setor das o-

bras públicas no Brasil, 
que se compreende e se 
justifica o ritmo acele
rado aplicado aos servi
ços da Nova Capital.

No que concerne às 
irregularidades, aos es
cândalos administrativos 
que se supõe existirem 
na Novacap, mister se 
faz a sua apuração, a 
fim de que se constate 
se há fundamento e pro
cedência nas acusações. 
A sindicância não deve, 
entretanto, prejudicar o 
andamento das obras, 
como é o desejo e o de
sígnio de alguns.

Não se pode atribuir, 
exclusivamente, à cons
trução de Brasília a cul 
pa do estado caótico em 
que se encontram a e- 
conomia e as finanças 
nacionais, por isso que a 
situação de instabilidade 
económico-financeira ê 
muito anterior aos tra
balhos da Nova Capital. 
Nem se cogitava de Bra
sília e já sofríamos de 
inflação galopante e 
consequentemente, de 
todos os efeitos que ela 
traz em seu bôjo.

Brasília tampouco 
constitui um capricho do

senhor Juscelino Kubi- 
tschek, como muitos o 
querem que seja, mas 
apenas o cumprimento 
rigoroso de um disposi
tivo constitucional, o 
qual preceitua que a Ca
pital Federal deve loca- 
lizar-se no Planalto Cen
tral. Pois bem, foi dando 
execução a êsse dispo
sitivo constitucional que 
o Presidente Kubitschek 
se dispôs a transferir 
para aquela região, que 
é o coração topográfico 
do Brasil, a sede do Go- 
vêrno Federal.

se encararmos a inte- 
rionzação do Distrito Fe
deral somente sob o 
ponto de vista da trans
ferência da administra 
ção federal, pura e sim
plesmente, sem atentar
mos para as implicações 
que ela terá no desen
volvimento econômico 
do Brasil, evidentemente, 
Brasília não se constitui
ria numa obra prioritá
ria. Todavia, tendo em 
vista a sua importância 
e siguificação dentro da 
conjuntura sócio-econô- 
mico da Nação óbvia
mente, ela não só é pri
oritária senão inadiável.

Brasília significa o des
bravamento planejado do 
nosso “hinterland” e a 
integração de uma das 
áreas geo-económicas 
mais ricas e férteis den
tro do espaço geográfico 
brasileiro, tornando-o 
funcional, porquanto, per
mitirá o aproveitamento 
completo e integral do 
território nacional, atra
vés de um perfeito e 
bem entrosado sistema 
rodo ferroviário.

A rodovia Belém — 
Brasília é o --xemplo 
mais grandioso e convi- 

jcente dessa realidade era 
í marcha. Brasília consti- 
Uair-se-á, a partir de 21 
de abril de 1960, no ei
xo de onde se irradiará 
o mais completo sistema

de vias de comunicaçõ
es que ligará o Brasil em 
todos seus quadrantes. 
Enormes benefícios tudo 
isso trará à economia 
brasileira, podendo des
tacar se a expansão e 
ampliação do mercado 
interno, a maior facilida
de na circulação e dis
tribuição da produção, 
que assim poderá chegar 
aos grandes centros con
sumidores com maior ra
pidez e preços mais a- 
cessíveis. Brasília traduz, x
em síntese, a verdadei
ra unidade territorial do 
País. Brasília abrirá, in 
questionàvelmente, no
vos horizontes na vida 
econômico- administrati 
va da Nação.

Visita de Eisenhower
O Cerimonial do Itamarati iniciou estudos pre

liminares para a organização do programa da v i
sita do Presidedte Eisenhower ao nosso país. Con
tudo, assim que recebeu comunicação de Washin
gton, o Cerimonial pretende entrar em contato di
reto com os responsáveis da Embaixada ameri
cana, para dar forma concreta aos estudos que 
ora se estão elaborando.

%

I

1

As máquinas dc escrever Siemag possuem 
v" regulador de toque 
v régua de margmadores 
v- ajuste de fita em 4 posições 
v proteção de tipos 
v- apôio de papel
v- inserção regulável e automática do papel 
^  libertador de tipos 
v- mesa t papel 
v  estrutura blmdada monobloco

(2 o r? /? e ç ^  C //r*9

Porque dura mais! 
Porque custa menos' • 
Porque trabalha melhor!

Professores: 100,/°
Os professores do ensmo primário e médio do 

1 Rio iniciaram campanha de majoração salarial,
' reivindicação um aumento de 106% sobre os seus 
i vencimentos atuais. Os proprietários de colégios 
se reuniram com a comissão de professores que 
estuda o problema e recusaram em principio 
o indice pleiteado, embora reconhecesse justo 
alegando falta de recursos.

1 Locomovei Marshal 50 HP;
1 Locomovei Wolf 45 H.P.-
1 Locomovei RadeDia 45 HP -
1 Conjunto Caldeira e maquina tipo maritima

de 200 HP;

DSTRIBU1D0RES EXCLUSIVOS 

«Organização Hélio Lida.”'
Rua Cel. Córdova 108 — Caixa Postal 35

LAJBS SANTA CATARINA

X X X

Motores Diesel de diversos tipos e forças etc. etc. 
Vende-se pneus usados em bom estado 10.00x20, 
900x20 - 8,25x20 - 7,50x20 - 7,00x20 e 6,50x20

X X X
Tratar: EMPORIO DOS CARROS E MAQUINARIA U- 
SADA — Av. Farrapos N 1888 - Porto Alegre.

I
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Paralelamente ao escândalo 
que envolve a importação de 
feijão norte-americano, feita, 
segundo as conclusões da co
missão de inquérito, em con
dições altamente danosas aos 
interêsses nacionais a COFAP 
está sendo responsabilizada, 
também pela aquisição de 510 
mil latas de óleo de caroço de 
algodão para uso doméstico 
que foram consideradas impró
prias para o consumo e estão 
até hoje nos armazéns do Cais 
do Pôrto. A aquisição foi feita 
em maio e junho de 1958 por 
quase 26 milhões de cruzeiros 
A COFAP ainda pagou 1 mi
lhão e 300 mil cruzeiros de 
taxa de despacho. Depois de 
empregar todo êsse dinheiro 
numa transação ruinosa, de
sinteressou-se da carga mas 
ainda terá de pagar por ym 
ano e meio de armazenagem 
mais de 80 milhões de cruzei-
ros

Imprestável
A primeira remessa de 50 

mil latas chegou no dia 24 de 
maio pelo “Loide Argentina’’ e 
esta depositada no armazém' 5 
estão duas remessas do “Loi
de Haiti” de 110 mil latas, 
chegada a 18 de maio e outra 
do “Lóide São Domingos" de 
64.950 latas, chegsdas a 30*de

junho No armazém 7 estão 
110050 latas chegadas a 25 de 
junho pelo ‘ Mormacdowe”; no 
armazém 8, 50 mil latas, chega 
das pelo “Mormactide” e no 
armazém 11,125 mil latas che
gada a 17 de junho pelo ‘ Mor- 
macteal". Em julho de 1958 
um mês, por tanto depois da 
chegada da última remessa o 
óleo foi mandado para exame 
ao Laboratório Nacional de A- 
nalise, que o -considerou im
próprio para o consumo por a- 
presentar-se demasiadamente 
turvo “com os caracteres or- 
ganolépticos anormais” confor
me parecer da laboratorista 
Rachel ViskDr de 29 do mes
mo mes. Segundo opinião de 
técnicos embora impróprio pa
ra o consumo doméstico, o ó- 
leo poderia ser usado na In
dústria e sua venda para êsse 
fim naturalmente diminuiria 
os prejuízos causados pela 
transação. Nada se fêz no en
tanto deixando se ao contrário 
que o óleo continuassem arma 
zenado, agravando ela nada 
menos de 65 milhões de cru
zeiros os prejuízos causados 
pela transação desastrada feita 
como a importação do feijão 
na gestão do Coronel Frederi 
co Mindelo, e igualmente com 
o Sr. George Petrescu como 
intermediário.

Jornalistas ameaçados de morte por
policiais e ladroes. R

Brasil produzirá em 
1961 o urânio puro

Dentro de dois anos. ou mai» 
tardar, o Brasil estará produ
zindo urânio nudearmente pu
ro através das 3 usinas a se
rem instaladas em Poços de 
Caldas .

A usina número um produ

zirá uranato de sódio, a se 
gunda, urânio nuclearmente 
puro, e a terceira, cuidará da 
metalúrgica^do circônio, do pi- 
rocloro, extração de metais e 
do aproveitamento do urânio e 
do tório.

Recife, — Os profissi
onais que fazem a crô
nica policial dos jornais 
e emissoras desta capi 
tal, reunidos no Clube da 
Imprensa, analizaram a 
situação de insegurança 
em que se encontram, 
para o exercício da pro
fissão, em face das cons
tantes ameaças que in
dividual ou coletivamen
te vêem recebendo de 
certos policiais.

Em nota publicada nos 
jornais, dizem os jorna
listas que com a amplia
ção do quadro de repór
teres policiais, muitos f i 
tos são agora divulgados 
principalmente os liga
dos à extorsão, por par
te de policiais ajproprie 
tários de postíbulos e 
casas dejtolerância. Men
ciona, também, o “estou
ro” de uma fortaleza de 
jogos de Azar, que fun- 
cioua na rua lo de Mar
ço, onde vários policiais 
foram pilhados na práti
ca de jogos proibidos. 
Ressaltam que os jorna
listas não criam as notí
cias, e que elas são co
lhidas nas delegacias es
pecializadas ou devida
mente apuradas sem a 
colaboração policial. Por 
tudo isto, os policiais que 
se envolvem em des
mandos estão desconten
tes e as ameaças feitas 
veladameute agora são 
ostensivas, tendo havido, 
inclusive, atritos entre 
jornalistas e policiais, tu
do caminhando para uma

’fatosséria desavença.
Ao denunciar os 

às autoridades, apeiam 
os repórteres policiais 
para que não fiquem pi i-

vados de sua liberdade 
de noticiar os aconteci, 
mentos, pois é um direi
to assegurado pela prò- 
pria Constituição.

Seu Talão Vaie um Milhão
l Fxiia ao seu torcedor a Nota hiscai correspon

dente àT suas compras, equivalentes ou superiores ;a Crí
30,00 e participe do srande sorteio que o Estudo promove 
rá em 30 de junho de 1.960.

ti _ Para concorrer ao sorteio é necessário, simples-
mente, reunir as Notas Fiscais a.tngjr o tot.,1 de Cr, 
3 000,00 ou mais, e trocá-las por um C ERTIFI ADO nume
rado na Coletoria Estadual.

UI _  Não serão computadas, para efeito de trocas, 
as seguintes Notas:

a , _  As que contiverem emendas, razuras e outros 
vícios, que suscitem dúvidas quanto a sua legitimidade;

b) - -  As de compra de gasolina e combustível em geral;
c) — As de firpias estabelecidas em outros Estados;
di — As relativas à compra de livros;
e) _ As de prestação de serviço, consêrtos, lavagens

de roupa, transporte e outras;
f) As de mensalidades dos Colégios;
g) _ As de transações entre pessoas jurídicas;
h) — Os recibos da conta da luz, telegramas e servi

ços postais.
IV — Pelo fornecimento da Nota Fiscal, não pode o 

comerciante majorar o preço da mercadoria, sob pena de 
lhe serem aplicadas as sanções regulamentares.

V — São passíveis de MULTA todos os comerciantes 
que se negarem fornecer Notas Fiscais aos consumidores, 
cujas compras atinjam ao limite minimo estabelecido de 
Cr$ 30,00.

VI — É assegurado ao comprador 20% das multas que 
forem aplicadas aos comerciantes que 6e negarem ao for
necimento da Nota Fiscal, desde que seja formulada de 
núncia, por escrito a fiscalização.

VII — Para participação do primeiro sorteio, serão 
trocadas na Coletoria, todas as Notas Fiscais de comerei 
antes estabelecidos no Estado até 30 de maio do corrente 
ano .

VIII — A fim de evitar possíveis alterações nas Notas 
Fiscais, é aconselhável seja usado pelo comerciante carbo
no de duas faces nos seus blocos de Notas

Maiores informações poderão ser prestadas na lnspe- 
tona Regional de Fiscalização ou na Coletoria Estadual.

Estas
marcas Compre qual idade

A  PREÇO JUSTO. . .

Comprando PENNE
a boa roupa ponto por ponto

A roupa RENNER tem tudo que V. deseja; Belos padrões, talhe mo 
derno e a tradicional DURABILIDADE RENNER.

Casa RENNER Dispõe, ainda, de variado sortimento de camisas sports, cal.oaâ snorts p«ino
dos, chapéus. ‘ *  F ’ díça

RENNER -  veste o cavalheiro dos pés à cabeça com o máximo de qualidade e d’ f
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Amanhã
Grande

Amanhã em Porto Ale
gre, será disputado o e- 
gundo jogo da serie n- 
tre as seleções de fu'e- 
bol de Santa Catarin; e 
do Rio Grande do Sul.

Este jogo está desper
tando o máximo interes
se, não só entre a incha-

segundo 
do Sul

|da catarinense como a 
do Rio Grande do Sul, 
pois uni simples empate 
dará aos barrigas ver
des »; direito de se classi
ficarem para os futuros 
jogos do certame brasi 
leiro.

Os gaúchos entra âo á

jogo Santa Catarina x Rio
ca mpo disposto a enfren

tar os catarinenses com 
toda a sua garra, para 
ainda mais tarde ser 
disputado um terceiro 
jogo.

Por sua vez os catari
nenses estão confiantes 
em rubricar outra gran
de atuação como aquela

em que superaram os 
mesmos gaúchos doroin 
go ultimo em Florianó
polis por 4 á 2.

Os catarinenses deve
rão atuar com a mesma 
constituição do seu ulti
mo jogo ou seja: Gaiae- 
ti, Ivo 1 e Ivo II; Marre
co, Zilton e Valerio; Ga

lego, Teixeirinha, Nilo, 
Idezio e Almernido.

Quanto a esquadra do 
Rio Grande do Sul, está 
passivel de grandes alte
rações em sua estrutura, 
e sua constituição ofici
al só será dada a publi
cidade momentos antes 
de ser^iniciado o jogo.

Hoje eleição na LSD
Hoje d-verão ser processa

das as « ..ções na Liga Serra 
na de Desportos para Presi 
dente e V ce Presidente.

Um nome que reune as sim
patias gerais é o do Sr. Os
valdo Costa, atual vice presi

dente daquela entidade.
O Sr. Julio Nunes, por mo

tivos particulares não deverá 
concorrer a reeleição. Para a 
vice presidência há uma incó
gnita, porquanto não está em 
cogitações nenhum nome.

S. C. CRUZEIRO

Sem dúvida alguma o mês i próxima segunda feira a 
de Janeiro, tem sido pródigo I xemplo da Liga Serrana 
em modificações nos quadros 
administrativos de diversa-, 
entidade;- esportivas da cidade.

e i Colorado no aco de 1960.
de

Não sabemos até o momen
to, quais os nomes que estão 
na pauta, mas é bem possivel 

O S. C. Internacional, na dirigentes que comandarão o que surjam algum s reeleições.

desportos e do S.C. Cruzeiro, 
t mbóm estará realizando as 
sua> eleições para a escolha dos

Independente e Olinkraít amanhã em Cuíitibinjs
Um bom prélio está marca

do para amanhã a tarde na vi
zinha cidade de Curitibanos, 
quando o Independente A. C. 
local estará recebendo a visita

do Oliokraft de Igarras, num 
jogo que promete bom desen
rolar

Se não nos falha a memó

ria, esta é a primeira vez que 
Independente e Olinkraít sc 
defrontam em toda as suas 
historias esportivas.

Assembléia Geral Ordinaria
E D I T A L

Pelo presente, ficam convocados todos os senhores 
associados para uma Assembléia Geral Ordinaria, a reali- 
lizar-se no proximo dia 10 »domingo) às 9 horas da man- 
tal, em sua sede social, sita à Rua Cândido Ramos s/n°, 
para tratar da seguinte

ORDEM DO DIA

Eleiçào para presidente e vice presidente
A presente Assembleia Geral Ordinaria será realizada 

em primeira convocação às 9 horas, com a preseaça de 
2/3 dos associados ou meia hora após com qualquer nu
mero.

Lajes, 2 de Janeiro de 1960 
Névio Fernandes - Presidente

— 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,

O Cruzeiro também tará eleições amanhã
Também o S. C. Cruzeiro 

deverá efetivar eleições no dia 
de amanhã, para presidente e 
vice presidente.

Praticamente estão aclama
dos para dirigir os destinos do 
estrelado no ano de 1960, as 
figuras do Sr, Aires Cruz e

Alcides Stefani.
A posse dos mesmo-, deverá 

verificar-se na próxima terça 
feira, dia 12

O  trator agricola será 100°/° brasileiro
\  fim de ser assinado 

pelo Presidente Jusceli- 
no Kubitschek, encontra- 
se em fase de redação 
final, nu GEIA, o Decre
to que implantará a in
dústria de tratores no 
Brasil. Em declarações à 
imprensa, o deputado 
paulista Cunha Bueno 
informou que assinatura 
havia sido protelada era 
virtude do pedido do 
Gov. Carvalho Pinto pa
ra que fôssem incluídas, 
no seu texto, algumas 
das conclusões do Sim
pósio sôbre a matéria 
recentemente realizado 
naquêle Estado, lembran
do que, além da publi

cação dêsse diploma, 
serão necessárias medi
das de âmbito legislati
vo quanto aos problemas
cambial e fiscal. - “A- 
credito que dentro de

três anos o índice de 
nacionaiização dos pri
meiros tratores ja alcan 
çe a casa dos 100%” —
coucluiu o parlamentar 
bandeirante.

Para suas refeições
Usem massas "Izabela”, Azeite “Fanadol” 

e vinhos “São Julião"
Representante nesta praça:

Agilio R. Lima
Rua A  fonso Ribeiro, 13 — Fone 465

Otica e Joalheria Mondadori
Torna público que acaba de instalar um moderno laboratorio de otica, capacitado a executar qualquer serviço do ramo 

Mantem um grande estoque de todos os modelos de armação de oculos, ao alcance de todas as bolsas

"Óculos cientificamente perfeitos. . .
Esteticamente adaptados ao seu gosto. ..

Praça João Costa — Edifício Dr. Accacio — Lajes S. C ____________ _____
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Assassinado um motorista de praça
• José Joa-ico de lainurg.’ 'e io  a fale.

Rápida e brutal cena dei fissão de cho r de pr.iça motorista por causa de lim I topn.% V  u-a'íc achado cçr- cer naquele r f ': P°Q-^ ......... .. aMü/Ia trnm. nu «oia. nela auanti 1 1 nete v m m  , nn f|,.s co* minutos mais tarae. \
prisão < s dois cri ai ino.sr jj 
foi e feu id a  em flagrante

Rápida e brutal cena dei fissão de cho r de pr iça 
sangue ocorreu ontem, apro- nest i cidade. 
x'madamente as 8 horas da Conforme dados colhidos 
nnnhã, na Praça João Costajpela nos>;:i reportagem, Ger- 
" sultando a morte de Ari | cy Rois Vieira, casado e Jo-
Pranco de Camargo, solteio. 
filho de Elisiario Camargo re 
que há tempos exercia pro

sé .Joanete Vieira, ambos fi 
lhos de Dorval Vieira se de 
sentenderam com o malogrado

motorista por causa de um | tendo i ,n ^-gni,^ctiado cv*1 
troco, ou seja, pela quantia nete Ve > , .... ..»Ha no des
de vinte cruzeiros que este teira e mortal  ̂ acaaa 
último ficaria lhes devendo. I ditoso u" ° ‘ v  íjatamente 
Após algumas palavras tro- Cond^de m• J«a* 
cadas entre os três, Gercy para o s cm
Reis Vieira deu um soco em : nhora dos i ■ •  ̂ Bran. | ocorrência

111 ^  ■ ------  . ^
Se-1 pelo motorista de praça Ed- 

gar, que assistira a trágicaes

1960 ■ Ano d a s . . .
(Continuação da la. página)

poderá se afirmar como se- 
gu l ia força política Est idu il, 
d i i to grande av t iço p dítico.

O que mais preocupa o 
PTB são as eleições muniei 
pais. Registre-se para quem 
tiver interesse’ o PTB já tem 
lançado candidato próprio e n 
8 municípios, dos quais não 
abrirá mão. Vai imperar no 
trabalhismo o regime das 
conquistas municipais.

Eleições iVI jm 3ip ais
Dos 43 municípios c >m 

pleitos municipais, o P S D 
comanda em 23, a UDN em 
12, o PTB em 3 e 5 dos pe 
quenos partidos. Numa com
posição com o PTB, o P S D 
perderia nada menos que 12 
Prefeituras. Pergunta-se: isto 
interessaria ao grémio soci
al-democrático? Já a UDN a- 
poiando o PTB nos 15 prin
cipais municípios, perderia 
posição em apenas 4. o que 
representaria pouco, em com
paração à conquista do Go
verno do Estado,

Posição de Lajes
Lajes é um dos pontos vi

tais dos entendimentos. É a 
cabeça política do PSD, que 
se embebedou em 1953 com 
a presença do sr. Jorge La
cerda no dia do pleito. Po
derá, agora, se tornar o fó- 
co das discussões, com o 
lançamento de um nome de

oposição, coligando PTi-  
UDN-PDC-PL e PSP, contra 
o candidato do PSD. O PTB 

j já tem o candidato a Prefei 
, to de dentro das fileiras do 
próprio PSD sai um nome 
dissidente. A UDN consolida- 
o na luta, apoiando o. São 
ainda verdes demais tais con 
jecturas, mis se pode divi
sar que sairá arranhada as 
amizades do PTB com o 
PSD, de Lajes para o resto 
do Estado.

Outras Prefeituras
As demais Prefeituras que 

pela sua importância terão 
preferencias são as de Cam
pos Novos, Joaçaba, Chape 
có. Mafra, Canoinhas Join
ville, Itajaí, Blumenau, Brus 
que Rio do Sul, Laguna, Tu
barão, Crísaiuma, Urussanga, 
Orleães e Ibirama. De tudo 
isto, verifica-se que os pré
lios eleitorais serão transfor
mados em verdadeiras dis
putas de salvaçã) para al 
guns nomes e alguns parti- 
tidos. Será o “salve-se quem 
puder’’.

Que o povo, o regime, o 
bem estar social, da eman
cipação econômica, e os in
teresses da Pátria salvem se 
por sàbre os interesses de 
homens mal formados se 
quiosos apenas de poder de 
mando, sem razão e sem 
equilíbrio.

Sen Talão Vale Um

Avisamos aos Srs. PRODUTORES que esta 
mos recebendo TRIGO para implementação de 
nossas cotas e que estamos habilitados em forne
cer esclarecimentos sôbre a Portaria N’ 1.207, do 
Ministério da Agricultura, publicada no Diário 0- 
ficial de 28-12-59, a qual fixou o preço e as con
dições para a comercialização e a industrializa
ção do TRIGO EM GRÃO.

S.A. Moinho Cruzeiro, Indústria e Comércio 
Antigo Moinho Ipiranga

Rua Cel. Serafim de Moura, 176 a 202 
Lajes — Est. de Santa Catarina

Informa-nos a Inspeto- 
ri i Regional de Fiseali 
zaçlo, que de alguns 
di ts i esta parte, vena a 
Coletoria Estadual local 
proced rodo a troco de 
No is Fiscais por CER
TIFICADOS « que darão 
direito ao portador, à 
participação do primeiro 
grande sorteio do “ SEU 
TALA' > VALE UM MI
LHÃO”, a realizar-se, na 
Capital do Estado, no dia 
30 de junho uo corrente 
ano,

Grande tem sido a a- 
fluència de pessoas à- 
quel i Repartição e não 
menor é o entusiasmo 
que vem despertando no 
seio da classe consumi
dora à campanha do 
“$EU TALÃO VALE UM 
MILHÃO”.
Para mais de um milhar 
de CERTiFICADOS já fo
ram distribuídos pela 
Coletoria.

A troca de Notas Fis
cais vem sendo proces
sada dentro tio expedi-

Ademar iniciará breve 
a sua campanha pre 

sidencial
O Sr. Ademar de Barros de

verá dentro de mais alguns 
dias desincompatibilizar-se da 
Prefeitura de São Paulo, afim 
de iniciar a sua campanha 
com vistas ás próximas elei
ções presidenciais.

A campanha política do che • 
fe do PSP nacional deverá 
ser iniciada no Estado do Rio 
Grande do Sul.

Segundo declarações presta 
das pelo proprio Sr. Ademar 
de Barros, o seu companheiro 
de chapa veste “saia”.

ente normal a Coleto
ria, havendo para tal 
fim um íunci mário es
pecialmente destacado, 
o qual prestará aos in
teressados todos os in
formei solicitados, diri
mindo quaisquer dúvi
das a respeito. Assim, 
pois, dentro io horário 
habitual da Coletoria, se
rão atendidos todos os 
interessados, no menor 
espaço de tempo.

Não obstante o prazo

para troca de Notas se 
prolongar até fins de 
maio, aconselha a lnspe- 
toria que os portadores 
de Notas troquem-nas 
antes daquele pazo, a 
fim de evitar o natural 
atropelo dos últimos dias.

Podemo s divulgar aia- 
da. que pohsivelmeate 
dentro em poucos dias, 
será instalado nesta ci
dade um Pôsto especial
mente para trocas de No
tas .

i l i v  k n d £ n k !
LAJES, 9 de Janeiro de 33C0

Prestigioso poliíico  dei
xa o P. T. B.

Integra do oficio remetido ao PTB local 
Presidente e demais membros do PTB. 

Município de Lages,
Tem a presente a finalidade de comunicar-vos, que. 

por motivo de minha possível transferencia de residência, 
deixo nesta data em carater irrevogável a presidência do 
Partido Trabalhista Brasileiro do distrito de Celso Ramos.

Aproveito ainda esta oportunidade para, agradecer to
das as atenções que, me foram dispensadas durante minha 
gestão.

Quero ainda colocar-me ao dispor de meus amigos no 
que me seja possível, porem, sempre alheio as lides politi* 
cas, pois desejo retirar-me definitivamente da vida politi 
ca, razão pelo que estou comunicando este meu pedido de 
renuncia irrevogável ao vice-presidente da qual cie tomara 
as providencias que julgar necessárias Pois como ja frizei
n?nmileo«0c me data desligado definitivamente de compromissos partidanos.

Celso Ramos, 5 de Janeiro de 1960 
João Antonio Fabris

Abertura da temporada Social
Clube 14 de Junho — Dia 16 de Janeiro — Desfile Bcmaú

Mesas à venda às 14 horas do dia 10. (Amanhã)
Presente Zuri Machado, Cronista Social que escolherá Miss Elegante Bangu de Lajes Em sua comnanhi» t-.,

. , „ I anma Miss Elegante Bangu de Florian jpolis
30 modelos espetaculares com as seguintes senhoritas na Passarela: Carmem Souto Maior, Cremild i R h.

Mercedes Santos, Miriam Reuter, Neiva Bianchini, Neice Oliveira, Suzana Sbruzzi, Terezinha Daum Ver t r«.™ üleusa Ramos, Heloisa Schmid' 
Zilda Vieira e Yara Valente ' Kamos' Ve™ Marcia Fiúza, Zilda Maced°
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