
L e a n d r o renunciará a vice
Segundo se comentai sua candidatura á vice 

nas altas esteias politi- presidência da Renubli- 
cas, o Sr. Leandro Maciel, ca. 1 un

nar a situação, não há 
mais duvidas de que o 
Sr. Leandro Maciel acandidato udenista na Embora tod,i« hr‘ Leanf!10 Maciel a-

chapa doSr. JanioQ ur forc.i , i , ? , .  a os es-1 Presentara _ ainda hoje achapa do Sr. Janio Qui 
dros, deverá renunciar a forços estejam sendo 

dispaadidos para contor- sua renuncia de candi
dato á vice presidência

da Republica.
Já ontem, o Sr. Lean

dro Maciel não acom
panhou o Sr. Janio Qua 
dros na viagem que o 
mesmo empreeudeu ao

Estado de Minas Gerais.
Com isto ficou criado, 

uma grande crise no seio 
da UDN, cujos dirigentes 
tentarão contorná-la nes
tes proximos dias.

c
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Surpresa nos meios polí
ticos de Santa Catarina
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Afinidade entre a candidatura e a 
atuação do dep. Antônio Edú Vieira

Segundo conseguimos apu
rar, grandes surpresas deve
rão se verificar nos quadros 
politicos de Santa Catarina, 

i com vistas às próximas elei
ções de 3 de Outubro.

Sabe-se que o Sr. Irineu 
Bornhausen antes de partir 
para -a Europa cuja via 
gem está marcada para bre
ves dias, já teria deixado 
constituído virtualmente o 
nome de seu companheiro 
de chapa, que seria o Sr. 
Jade Magalhães do PRP.

Eleito que foi para a As
sembléia Legislativa do Es 
tado, com expressiva soma 
de votos, o deputado Antonio 
Edú Vieira desde cedo re
velou um parlamentar bri 
lhante, dinâmico, consciente 
dos seus deveres e das suas 
responsabilidades perante o 
povo barriga-verde.

Como um dos primeiros 
deputados a defender os i- 
deais nacionalistas no Legis
lativo catarinense, o deputa- 
co Antônio Edú Vieira con
quistou, por isso, o respeito 
a simpatia e a admiração dos 
seus pares, sendo o primeiro 
deputado a se manifestar 
de maneira categórica em 
favor do marechal Lott quan
do ainda existia muita inde
cisão em tôrno da candida 
tura do ex-ministro da Guerra.

Defensor intransigente da 
referida candidatura, tanto 
nas colunas de um jornal

que tão brilhantemente diri
ge, como na tribuna da As 
sembléia Legislativa do Es
tado, existe uma perfeita a- 
finidade entre a candidatura 
Lott e o deputado Antônio 
Edú Vieira pela bandeira 
que ambos empunham e que 
é a bandeira do nacionalismo.

Em virtude dos seus ideais 
e da luta que sustenta em 
prol do nacionalismo é pro
vável que o elevado número 
de pessoas que comungam as 
suas idéias se congreguem, 
elegendo o deputado Antônio 
Edú Vieira, futuramente, pa 
ra postos executivos ou le
gislativos tanto em nosso mu 
nicipio, como .no Estado pois 
capacidade, dinamismo e ou
tras qualidades de lider, de 
representante do povo ou de 
administrador não lhe faltam.

Delinia-se um possível apoio do PTB ao 
PSD no setor estadual

Na area do PSD estadual 
i candidatura do Sr. Celso 
itamos está com robustas pos
sibilidades de unificar o 
jartido. Os observadores po- 
iticos estaduais não acredi- 
;am venha a ser uma reali 
lade a anunciada dissidência 
chefiada pelo Sr. Osmar 
Cunha, até porque ela teria 
possibilidades de exito na 
hipótese do seu apoio a um

candidato do PTB ao gover
no do Estado, e isto não se 
enquadra em seus planos-

Quanto ao PTB, permane
ce em posição de indepen
dência, embora se acredite 
venha a firmar aliança com 
o Sr. Celso Ramos, dando o 
candidato á vice governança.

Para essa investidura co 
gita-se do nome do deputado 
Doutel de Andrade, que não

deseja todavia lançar-se ao 
pleito. Assim, com essa nega
tiva do presidente do traba- 
lhismo catarinense, aparecem 
outros nomes, entre eles o 
Sr. Carlos Gomes de Oliveira 
e do deputado estadual 
Walmor de Oliveira, mas a 
decisão final caberá somente 
a Convenção do partido, ain
da não convocada.

O Cine Tamoio, apresenta sábado em Avant Premiere as 
22 horas e domingo ás 16, 19 e 21 horas

A terceira pelicula de uma serie que 
encantou a todos e a mais divertida e

deslumbrante!

Sissi e seu destino
Com Romy Schneider e Karlheins Boehm

Isto vem causar grande 
confusão nos meios políti
cos estaduais, pcrquanto no 
pleito para Senador, realiza
do em 1958, o PRP concorreu 
ao lado do Sr. Celso Ramos, 
com o Sr. Jade Magalhães, 
como seu candidato à su
plente de Senador.

O que teria havido no seio 
do PRP ?

Em nossas próximas edi
ções daremos melhores de
talhes a respeito

Fal-

Ademar escolhe seu candidato a vice
Era recentes declara-1 o chefe do poder Execu

ções feitas em Kecife, o ! tivo alagoano que a esco
lha do ministro Ma
rio Pinoíi é, agora, do 
próprio presidente do 
PSP, sr. Ademar de Bar- 
ros, candidato do seu 
partido á presidência da 
República.

legenda
governador Muniz 
cão, eleito pela 
do PSP em Alagoas afir
mou que o ministro Ma
rio Pinoti será o candi
dato a vice-presidente 
na chapa do s r  Ade
mar de Barros. Acentuou

Novo aumento da gazolina e do Oleo
Mais um aumento, pa

ra não fugir a rotina, 
surge no cenário econo 
mico do Brasil, desta 
vez trazendo alvoroço 
aos motoristas em geral 
e proprietários de veí
culos. Trata-se do au 
mento que foi decretado 
nos preços da gazolina

e oleo diesel.
De acordo com a no 

va tabela, a gazolina 
passou de cr$ 9,24 para 
cr$ 9,64 para o tipo co
mum e de cr$ 11,6S pa
ra cr$ 12,20 para o tipo 
azul. O oleo diesel pas
sou a custar cr$ 6,68.

A PEDIDO
Lages, 5 de Março de 1960

limo. Snr.
José Baggio
D. Diretor do jornal “CORREIO LAGEANO”
Nesta: *
Prezado Senhor:
Para bem da verdade, solicitamos a Va. Sa. a publi 

cação em s/conceituado jornal do seguinte:
Para que o publico não venha a interpretar de outra 

maneira, uma noticia estampada nesta data. num sernanario 
local, sobre o inquérito policial em curso, nesta cidade, 
damos abaixo os informes prestados pelo titular desta a- 
gencia, hoje, ás 15,3'), perante o representante da D.O.P.S.

“que, a reserva da viagem do passageiro de nome h 
Shimada, foi feita pelo Danúbio Hotel, como de costum» . 
na tarde de 28-1-1960, viajando o mesmo no outro dia (29) 
para Curitiba, pelo n/vôo n" 402

Que o referido passageiro, Já tinha o bilhete de passagci  
pois a numeração da passagem, pertence á agencia da Cru
zeiro do Sul em Curitiba, onde foi comprado o bilhete de i- 
da e volta, Curitiba Lages-Curitiba e que, o passageiro, foi 
levado para o aeroporto em condução fornecida pela a-

k 1 Agradecidos antecipadamente pela acolhida da pro- 
sente, firmamo-nos com a maior estima e consideração 

Atenciosamente.
P. Transportes Aereos Catarinense S A 

Agencia de Lages

Danilo Thiago de Castro 
Gerente
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C o n s e l h o
Do Museu Histórico

_  Escrtve-D.T. C AS TR O

• TH1AGO DE CASTPo

u n i c i p a l :
Acta da Secção ex 

traordiaaria de 1t de 
Dezembro de 1899.

Presidência do sr. Jo
ão J. Th. da Costa.

Aos quatorze dias do 
mez de Dezembro de 
1899, à hora regimental, 
presentes na salla 'do 
conselho municipal os 
srs. conselheiros João 
Costa, Azambuja Cidade, 
Emiliano Ramos, Rami- 
ro Gomes e Thiago de 
Castro e os supplentes 
Lourenço Dias Baptista 
Junior e Antonio Jose 
Henriques, extraordina
riamente convocados pe

la imprensa, em edital 
de V do corrente e por 
curtas officiaes, para em 
sessão de hoje elegerem 
os membros das mesas 
eleitorais das sete sec- 
ções em que se acha di
vidido o município, foi 
aberta a sessão por ha
ver numero legal.

'Fendo o sr. presidente 
convidado aos demais 
inemoros a votarem ca 
da u u em 4 nomes de 
eleitores do município 
para cada secção, e re
colhidas as cédulas, pro 
cedeu-se a respectiva a- 
puração, que deu em 
resultado o seguinte, de

Clube Recreativo Juvenil
Edital de Convocação

De acordo com os estatutos desta sociedade, ficam convocados to
dos os senhores socios, para umi reunião de Assembléia Geral Ordi
nária a realizar-se á 20 do corrente mês, afim de eleger a nova direto
ria e conselho fiscal.

Fica convocada a primeira reunião para ás 14 horas.
Não havendo número legal na primeira reunião, fica convocada 

para segunda e terceira 30 minutos consecutivamente, sendo esta ulti
ma com qualquer numero de socios,

Lajes, 4 de Março de 1960 
A DIRETORIA

Madeirense do Brasil S/A
Industria e Exportação de Madeiras' 

AVISO AOS ACIONISTAS
Acham-se á disposição dos senhores acionistas, em 

nossa séde social, na cidade de Lajes, Estado de S. Cata
rina, os documentos a que se referem o art. 99 do Decre
to-Lei 2.627 de 28 setembro de 1940, referentes ao exer
cício de 1959.

Rio de Janeiro, 22 de Janeiro de 1960 
Amadeu A. Ferreira - Diretor

i acordo com § 3‘ do art. 
12’ das Instrucções para 
eleição federal:

la. Secção, mesarios - 
Vidal José de Oliveira 
Ramos Junior, João de 
('astro Nunes Ju
nior, Pedro Antonio Cân
dido, João Luiz Vieira 
Junior e Hermilino Ri 
beiro da Silva: supplen
tes, Jose Dias de Azani- 
buja Cidade, Rodolpho 
Schmidt e Antonio Ke- 
che ..

2a. Secção, mesarios
— Manoel Thiago de 
Castro, Manoel Jose Ni- 
collely, Henrique Carlos 
Christiano Carsteu, Ma
noel Jose Godinho e Ma
noel de Oliveira Ramos; 
Supplentes, Joaquim Ro
drigues de Athayde, Lou
renço Dias Baptista Ju
nior e Antonio Jose Jrien- 
riques.

8a Secção, mesarios,
— Moysés da Silva Fur
tado, Claudiano Luiz Vi
eira, Honorato de Oli
veira Ramos, Cândido 
Domingues Viera e João 
Jose Godinho; supplen
tes, Oliverio Thomaz de 
Moura Ramos, Benarrdi- 
no da Silva Furtado e 
Belisario Ramos.

4a Secção, mesarios, - 
Caetano Vieira da Cos
ta, Leandro Vieira de 
Camargo, Ramiro Perei
ra Gomes, Jose Serafim 
Antunes e Jose Antunes 
de Lima Cardoso; sup

plentes, Jose Luis Viei
ra Lourenço José I heo 
doro Waltrick e Jose Pa- 
lhano Martins.

5a Secção, mesarios, 
— Emiliano de Oliveira 
Ramos, João Lins de 
Cordova, Damaso Xavi
er Leite. Victor Alves de 
Brito e Jose Maria An
tunes Ramos; supplentes, 
Antonio da Silva Furta
do, Jose Xavier Leite e 
João da Silva Ramos.

ba Secção mesarios, 
Ijose Antunes Lima de 
Jesus, Francisco Lins de 
Cordova; Manoel da Sil
va Ramos, Felisberto Jo
se Corrêa e Honorio C- 
sorio de Santa Clara; 
supplentes, Jose Xavier 
Leite, Julio da Silva Ra
mos e Jeronyrno Xavier 
Leite Junior.

7a Secção, mesarios, 
Marcos Madruga de Cor
dova, Eusebio Baptista de 
Almeida, Jose Lucas Di
as, João Bernardino da 
Silva e Luiz Manoel Da- 
masceno; supplentes, Luiz

Puce, Nicolau Granato* 
Antonio Manoel de Led« 

Terminada a apuracã) 
dos votos recolhidos i! 
presidente mandou 
fosse publicado, por 2* 
tal, o resultado obuda 
communicando se p0r 
carta aos eleitos, ü n0r 
nada mais haver a tra
tar se foi encerrada u 
sessão, da qual, para 
constar, lavrou-se esta 
acta que vai por todos 
assignada, inclusive o 
supplente João Uibeiro 
dos Santos que compa 
receu depois de aberta 
a sessão .

O Presidente João .Jo 
se Tkeodoro da Costa.

O secretario Manoei 
Thiago de Castro. 

Emiliano de Oliveira 
Ramos 

Jose Dias de Azambuja 
Cidade 

Lourenço Dias Baptista 
Junior 

Ramiro Pereira Gomes 
Antonio Jose Henriques 
João Ribeiro dos Santos

Momo carioci queria mesmo um remo
Ari Bahia, Rei Momo deposto no Carnaval de 19C 

não recebera, como foi noticiado, 20 milhões de cruzeiros 
da Prefeitura carioca, em virtude da ação por perdas e 
danos proposta contra a municipalidade. O juiz Jorge Sa 
lomão, ao lhe dar ganho de causa, determinou o paga 
mento referente a 34 dias que esteve como Rei Momo e 
deixou de os receber. O quantum será calculado na base 
do salário mínimo vigente, isto é, CrS 7.800.00. Poderá, no 
entanto surgir acréscimo, mas jamais atingirá a milhões a 
indenização.

íSR
ÍÍ%4a'íCXJi^=c‘

A  P R E Ç O  J U S T O .  . .
Comprando

A boci
A roupa RENNER tem tudo que V. deseja: Belos p irõ e s

demo e a tradicional DURAB1LIDA RENNER ’ * he ruo-
C asa RENNER dispõe, ainda, de variado sortimento ce camisas snm-tc i

dos, chapéus. P ’ ca!ças sPorts, calça ___
D U M A I U D  Qualidade e d is t in ç ã o

n i L l N l N J L n  -  veste o cavalheiro dos pés à  cabeça com o mávi™
lm° de 'Wahdade .  distinção!
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Se você, leitor amigo, pertence à industria, ao comércio 
e a outros ramos de atividades que necessite consertar | 

qualquer tipo de viatura GUARDE BEM NA
MEMÓRIA êsse nome:

CrV.'Z;.... \
Kt I

1

A U T O  PEÇAS POSTO
C O R A L  LTDA.

73

retífica_de_m otor^

Auto Peças Posto Coral Lida

serviço 

28 gar

“SERViR BEM PARA SERVIR SEMPRE”, por QUEM SABE SERVIR, eis o lema da AUTO 
PEÇAS POSTO CORAL LTDA. sita à Avenida Presidente Vargas (esquina 

3 de outubro), em Lajes — Santa Catarina — Fone 265

Completa loja de peças de todos os tipos
como sejam: Pistões, Aneis, Bronzinas, Rolamentos, etc.

das mais afamadas procedências.

Oferta especial de nossa firma aos nossos distintos freguezes:
Velas para caminhões e automóveis

Bosch: — alemã legitima a 130,00
pal; _procedência europeia a 106,00

Absolutamente novas e com garantia

« i i W

Hbi

f t

B

§ 5;
i\'J r

■2^
TÍ
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S e c c á o  F e m i n i n a Direção de CICI

Alguns consdhos uteís sobre etiqueta
— QUANDO nos dirigim >8 

a um balconista sempre o 
cumprimentamos, com «boa 
tarde, «bom dia». Quando to
mamos um taxi devemos pro 
ceder da mesma maneira?

— Claro! O motorista de 
carro de aluguel não é al
go mecanizado. A etiqueta 
nos manda cumprimentá-lo, 
logo que chamamos para que 
utilizemos os seus serviços, 
como condutor do veículo 
que vamos ocupar. Portanto, 
quando um carro de praça é 
solicitado para nos servir, 
devemos saudar o motorista 
(de maneira formal natural 
mente), com um «bom dia», 
«boa tarde» ou «boa noite», 
antes que lhe indiquemos o 
destino por nós desejado.

— Quando se pretende fu

mar, e se um homem se a- 
apressa a ascender nos o ci
garro, devemos ir de encon
tro ao fósforo aceso ou ao 
isqueiro oferecido?

Não. A mulher (sentada ou 
de pé) deve aguardar sere
namente que o cavalheiro 
chegue o fósforo (ou chama 
do isqueiro) ao seu cigarro, 
que só deverá ser posto en
tre os lábios no momento 
preciso de ser acendido. Na
da de fazer menção para ir 
de encontro ao * fogo”. Este 
é que deve ir de encontro 
ao cigarro feminino.

— Ao entregar-se um car
tão de visita a alguém deve- 
se quebrar uma das pontas, 
como muita gente faz?

— De modo algum a eti

queta moderna condena to 
talraente essa deselegante 
forma de agir. Sabe por que 
Fernandinha Silva? Porque o 
cartão quebrado ao meio ou 
em um dos cantos, demons
tra desconfiança de quem 
dá o cartão, ou seja: um 
cartão de visita assim mar
cado jamais poderia ser uti
lizado, indevidamente, por 
quem o recebe. . . Portanto, 
só devemos oferecer um car
tão de visita a quem for dig
no de recebê-lo intato.

— O cartão (a não ser co
mercial ou profissional), de
ve conter “apenas” o nome 
de quem o oferece. O ende
reço e telefone deverão set 
postos a tinta no momento 
em que é oferecido a alguém.

Pequenos conselhos
As bolsas de couro ama 

relo e as pastas que ficaram 
6ujas podem ser limpas com 
uma escova macia embebida 
do seguinte preparado: álco
ol a 30°. misturado com gli
cerina (dois volumes de ál
cool por um de glicerina).

Secar bem, e em seguida 
passar um pouco de cêra 
escovar com escôva limpa, 
passar rapidamente um pano 
úmido e dar brilho com uma 
flanela.

X X X

Para tirar manchas de sa
patos amarelos, esfregá-los 
com casca de bananas pelo 
lado interno.

X X X
Seu frango ou seu pato, 

assado, será mais gostoso

menos ressecado, se lem
brar-se de cozer as partes 
cortadas, após tê-las tempe
rado.

XXX

O rosbife e tôdas as carnes 
vermelhas devem ser postas 
em forno muito quente para 
que prenda, logo, mesmo 
quando se deseja mal «pas
sada», convém deixa-la no 
forno até que o calor pene
tre ao centro da carne.

Para experimentar se já 
está ao ponto, use uma agu 
lha grossa, de tricô, espete 
a agulha na carne; se, ao 
retirá-la, ela estiver quente 
o rosbife já estará pronto 
para os que gostam «mal 
passado».

Dr. Elisiárío de Ca
margo Branco

Regressou do Morro dos 
Conventos, acompanhado de 
sua familia, nosso particular 
amigo Dr Camargo Branco, 
provécto advogado de nos
sa Comarca e DD. Promotor 
Adjunto das duas varas.

Aumento de 5%  nos 
combustíveis 

Conforme portaria 
baixada pelo Conselho 
Nacional de Petroleo e 
publicada no Diário Ofi
cial da União de 27 de 
fevereiro ultimo, os 
combustíveis e deriva
dos do petroleo tiveram 
seus preços aumentados 
em 5%.

O USO prolongado dos sa
patos acaba por deformá-los.

Para evitar, ou pelo menos 
para diminuir o mais Poss* 
vel esse inconveniente, e ne 
cessário manter os 
com fôrmas apropriadas, que 
podem ser de madeiras ou 
de plástico, para as sandá
lias e os sapatos de noite,

podem-se usar 8am,inhft. 
recheados de algodão, 
de fazer em casa. I'ara ,<Co!,* 
rigir» um par de sapata* 
muito deformados será bem 
não calça-los por uma J  
mana ou duas: nésse mpj,' 
tempo euché-los com fôrma. 
adequadas ou com papel <i„ 
sêda bem socado.

Construtora Imobiliária 
Catarinense S /A .
"C O IM C A  S /A ".

A V I S O

Acham-se a disposição dos senhores acionistas eu 
nossa séde social, à rua Marechal Deodoro, nr. 155, Edifício 
Gamborgi, sala nr. 2, na cidade de Lajes, Estado de Santa 
Catarina os documentos a que se refere o artigo 99, do 
decreto-lei nr. 2 627, de 26 de setembro de 1940.

Assembléia Geral Ordinária 
la  C onvocação

Ficam os senhores acionistas convocados para a reu 
nião de assembléia geral ordinária, a realizar-se, na séde 
social à rua Marechal Deodoro, nr. 155 Edifício Gamborgi. 
sala nr. 2, na cidade de Lajes, Estado de Santa Catarina, 
no dia 12 de março do corrente ano, às 15 horas, para tra
tar da seguinte

Ordem  do d ia
lo) Deliberar sôbre o relatório da diretoria, conta de 

lucros e perdas, balanço geral e parecer do conselho fis
cal, relativos ao exercício financeiro, encerrado em 31 de 
dezembro de 1959.

2o) Estudo e aprovação das contas e atos da diretoria 
relativos ao mesmo período.

3o) Assuntos do interesse social.

Lajes, 2» de fevereiro de 1960

Celso Ramos - Dir. Pres.
Dr. Newton Ramos - Dir. Supete.

Produtos Ipiranga
ORGULHO DE NOSSO NACIONALISMO

Caro amigo consumidor
Você naturalm ente já notou o rendim ento e conservação do seu

GA, m ais octanas -  10 PONTOS MELHOR -  refinada ali no Rio G rande do S u l '"  $ 6 9aS° 1Ína IP1RA”
Continue assim  a  prestigiar esta m arca. E' o Serviço IPIRANGA a {

ceito sôbre a  solicitude e a  atenção com que costum a atender aos auto«T u -v ™ ™  V° Cê Um n ° V° ^

P R O D U T O S  I P I R A N G AAVENIDA MAL. FLORIANO > W l A &
LAJES

O PIONEIRO EM SANTA CATARINA
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0 Estádio Municipal terá
A Liga Serrana de 

Desportos iniciou á dias 
uma grande campanha, 
para a remodelação dos 
pavilhões no Estádio 
Municipal da Ponte 
Grande.

Mal foi iniciada a mes
ma, e já recebeu a ade
são da Prefeitura Muni
cipal e de vários madei
reiros, que se prontifi
caram doar madeiras e

mão de obra inteiramen- 
te grátis.

L uma iniciativa que 
vem causan io repercus
são das mais favoráveis 
em nossos meios ospor 
tivos, porquanto a re
construção daqueles pa
vilhões era uma medida 
que se impunha desde á 
algam tempo.

A Prefeitura Municipal 
doou a mão de obra dos

novos pavilhões
pavilhões, e colocou a 
disposição da LSD vá
rios operários que se en
carregarão de construi- 
rem aquela obra.

As firmas Battistella, 
Oscar Schweitzer e ou
tras, se prontificaram a 
doar a madeira sem 
qualquer ouus para a 
LSD, e este gesto vem 
recebendo louvores de 
todos os esportistas la-

jeanos.
Conseguimos ainda a- 

pürar junto ao Sr. Os
valdo Costa, presidente 
da LSD que oentro de 
alguns dias, serão inici
ados os serviços de re
construção do amura- 
mento que fica colocado 
na parte interna da en 
trada do portão princi
pal do Estádio, e que ha

via caido naquele cele
bre tufão de 14 de Agos
to do ano passado.

Portanto estão de p i- 
rabens os esportistas da 
Princesa ca Serra, com 
a construção deinro em 
breve destas magníficas 
obras, que irão dar um 
melhor aspecto a nossa 
principal praça ue es
portes.

Foi disputado no dia 28 de 
fevereiro p.p., na vizinha ci
dade de São Joaquim, o jo
go decisivo pelo campeonato 
daquela cidade, entre as e 
quipes do Grêmio e do Ne
vada. tradicionais rivais do 
futebol da Suiça Catarinense.

Depois de um cotejo, on
de predominou a técnica e 
a disciplina entre os vinte e 
dois jogadores em campo, o 
Grêmio saiu vencedor pelo 
escore de 2 á 1.

Rogério Vieira e Helvio 
marcaram os tentos do Grê
mio, ao passo que Quico co
brando uma penalidade ma- 
xiraa. anotou o gol de honra 
do Nevada.

As duas equipes atuaram 
com as seguintes composi
ções: Grêmio: Rogério. Joa
quim, Domingos e Darlan; 
Ziaimermann e Clovis; Nilton, 
Inácio, Rogério Vieira, Hei 
vio e Quinzo.

Nevada: Tarcísio, Caica e 
Egidio; Assis, Choro e Salim; 
Provenzani, Laurides, Lean
dro, Daia e Quico.

Na arbitragem deste en
contro esteve o Sr Hilário 
Lourival de Souza, da cidade 
de Lajes, com uma boa atu
ação.

Com este resultado o Grê
mio sagrou se campeão de 
São Joaquim, do campeonato 
realizado naquela cidade.

Adiada a roda
da do Estadual

Tendo em vista as fortes 
chuvas, que enormes danos 
causaram na zona iitoranea 
do nosso Estado, a Federa
ção Catarinense de Futebol 
adiou para o proximo do
mingo, dia 13, o reinicio do 
do certame estadual, agora 
em sua primeira rodada do 
recurno.

Como se sabe os jogos 
marcados eram os seguintes: 
Em Curitibanos: Independen
te x Paula Ramos; Em Joa- 
çaba: Comercial x Atlético 
Operário; Em Joinville: A 
merica x Carlos Renaux; Em 
Tubarão: Hercilio Luz x Ca 
xias .

9 ® 0
4

® ® s

P h o da
M an ga  do Eixo

COM A GARANTIA DA 

I S S E E C E D E S  - B E I W Z
Faro  seu cam inhão, ex ija  sempre peças 
que tenham fund ida  a estré ia de 3 pontas.
A  M ercede t-B en : do  Brasil «• responsabiliza 
inte iram ente pe la  q ua lida d e  dessas peçasl

Tôda peço com a marca fund ido  e numerada 
em cód igo  |ó passou p or nossos labora tórios 
•  6 a p ro v a d a . Sem isto, é peça fraca , 
não  serve. Para sua g a ra n tia , só compr#
peças com a marca Mercedes-Benz I ___  t

Procur® peças M E R C E D E S - B E N Z  kglkm*.

Parafuso do 
cubo da roda

Concessionário Autorizado

ercantii Delia Rocca, Broenng S/A.
a  M anoel T. de C astr°^ _ fg ‘*nta C atarina
EndTeleg. V arg as  -  ________

Derrotado o Internacio
nal em Caçador

Excursionando domingo ul- daquela cidade pela escora 
timo á cidade de Caçador, o Ide 2 á 0, após um jogo dos 
S.C. Internacional foi derro-lmais disputadissinjr s. 
tado ante o Vasco da Gama 1

Mais uma goleada do Olaria
Enfrentando domingo de 

manhã a equipe do Avaí F.
. de Ponte Alta do Sul, no 

Estádio Municipal da Ponte 
Grande, o Olaria goleou o 
implacàvelmente por 9 ten
tos a 3.

Foi um verdadeiro baile 
que o Leão do Coral ofere
ceu ao seu adversário, pois 
o placard dispensa mais co
mentários.

Mesmo começando desnor
teado, sofrendo logo de ini
cio um gol, o Olaria não de
sanimou, empatando logo em 
seguida, para três minutos a 
pós o empate, aumenta- o 
placard e marcar nada me
nos de 5 gols no primeiro 
tempo.

Entre os muitos torcedores 
lá esteve o sr. Osvaldo Cos
ta, Presidente da Liga Serra
na de Desportos que também 
torceu para o Azul e Branco 
do Bairro Coral, ao qual o 
Olaria por intermédio de seu 
presidente agradece a hon

rosa presença.
O G.E. Olaria venceu por 

9 tentos a 3, não deixando 
dúvida alguma, pois o Avai 
tem bons valores mas lhe 
falta conjunto, o essencial 
para uma boa equipe de fu
tebol.

Já o Olaria não tem gran
des craques mas tem um 
bom conjunto, pois há vários 
anos que joga com os mes- 
mis jogadores.

O vencedor formou com: 
Lauri, João Pedro (Arraial) 
e Lite (Neri) Justino e Ney. 
Dionisio, Arnaldo, Mareio, Ir- 
to e Carbonera.

Seus gols foram marcados 
por Mareio 3 lrto 2 Arnald-', 
Carbonera, Justino e Tito 
(contra)

A equipe do Avaí formou 
com: Jango. Contim e Tu \ 
Bide. Zé e Luis, Osni, Dor 
co, Arizinho, Alfredo e Pi
nheiro

üs gols do Avaí íor .m 
marcados por Arizinho, Al
fredo e Dorico.

A CCS venceu  o Cruzeiro 
no sabodo

Foi realizado sábado á tar
de no Estádio do 2o Batalhão 
Rodoviário, o cotejo amisto 
so entre as equipes da CCS 
daquela unidade militar e o 
S. C. Cruzeiro.

Este jogo finalizou com a 
vitoria da CCS pelo escore

de 4á2, um marcador injusto 
para o Cruzeiro, que foi es 
bulhado nêsse jogo pelaíue- 
ciosa arbitragem do Arbitro 
Sargento Roque. O marcador 
ideal para esse jogo seria 
um empate de 3 á 3.

GUARANI 6 X NACIONAL 3
Domingo a tarde foi joga 

do no Estádio Municipal da 
Ponte Grande, o prelio arnisto- 
soentre as equipes do Guara

ni e do Nacional o qual íi 
rahzou com a justa vitoria 
c!o Guarani por 6 á 3.

De Porto Alegre a Brasília a pé
Transitaram na ultima sex 

ta feira por esta cidade, os 
andarilhos Eugênio Feijó Fra
ga e Otacilio Machado da 
Silveira, que estão realizan
do um raid pedestre de Por

to Alegre á Brasília.
Este raid, está sendo pa 

trocinado pela Cia Jornal fi 
tioa Caldas Junior Ltd i do 
Porto Alegre.
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Novo concessionário da International em Lajes
*4 ' i- • Ri Pia Ltda. conc9Ssionaria da 

Nomeada a tradicional firma desta praça D‘ Agostini, Ferran
International Harvester M aquinas o /

freguesia, velha .praxe de peças, . . » ? « < >  • *
adotada uão sómente 
pelos responsáveis pela

Situada no bairro Co
ral. uma das mais pro
gressistas partes da ci
dade. a firma D'Agosti- 
ni. Ferrari <& Cia. Ltda. 
desde o seu inicio vem 
se salientando tanto pe
la excelencia dos pro
dutos que distribui co
mo pela capacidade pro
fissional, e o cavalhei

rismo dos seus proprie
tários e empregados.

Dispondo de uma com
pleta oficina, com tôrno 
mecânico, com serviços 
de solda à oxigênio e 
elétrica, chapeação e 
pintura de veículos - em 
geral, a firma em refe
rencia está capacitada a 
bem servir sua distinta

firma como também por 
seus funcionários e pro
fissionais em geral. Além 
da referida oficina me
cânica, a firma D Agos- 
tini, Ferrari & Cia- 
Ltda. mantém á venda 
um estoque permanente

lamentos, baterias, pneus, 
molas e uma infinidade 
de outras peças para
caminhões e automóveis, 
confirmando o seu le
ma que é o de bem ser
vir a todos, indistinta - 
mente, sempre dentro do 
mais absoluto critério 
comercial.

ser-

DIA E NOITE.. 
POR 

TODO 
O BRASIL

t

Baolmenfa, oor iuo  potênelo, «olldez, rendlmonto •  eficiéncio, o novo 
caminhão N-184 . fabricado  no Brasil cela In ternational Harvester nôo 

•em r iv a l. ..  ( 4 o  herdeiro natural do preferência granjeoda pelos 

afom adoi caminhões In ternational nos estradas do pois. Em trabalho 

pesado... nas rotos do progresso, V. pode contar sempre com o N-184 1

•%x  ■.
í " i .

•  M oto r a gaso lina  de 137 H. P. 
Características do m u  International N-184 •  D istância «n tre -e ixos- 167 po l

•  Poso bruto carregado: TOt.
I

.  40AS4
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CONCESSIONÁRIO EM LAJES:]

0’AGOSTINI, FERRARI & CIA. LTDA.
A v e n ^ S  de Outubro - M areem  E g ^ d e » ,

Ademar no dia 26 em Blumenau
No proximo dia 26, o Sr. 

Ademar de Barros um dos 
candidatos á presidência da 
Republica, deverá visitar a 
cidade de Blumenau, neste

Estado, onde irá lançar a 
candidatura do Deputado Plí
nio Salgado ao governo de 
Santa Catarina.

Com o lançamento da can-

atividades, visando 
vir cada vez mais eme 
lhor sua elevada fregUP 
sia, a firma D'Ag06tW 
Ferrari & Cia. Ltda a 
caba de ser nomeada 
concessionária da lnte,“
national Harvester Má
qu inas S/A, com fj)ja| 
em Porto Alegre e ativi
dades em todo o pajs 
firma essa que destruL 
de elevado e merecido 
conceito entre suas con 
generes pela sua ido 
neidade absoluta q exce
lencia dos artigos que* 
vende e distribui, e tam- 
bem pela sua intensa li 
nha de produtos, como 
sejam caminhões, camio
netas, tratores, e uma 
completa linha de ma
quinaria agrícola.

Com a finalidade de 
organizar a nova con 
cessionária da Interna 
tional Harvester Máqui 
nas S/A, em nossa cida 
de, encontram se em La 
jes os srs. J. V. de A 
raujo, chefe do Departa 
mento de Vendas, e Hans 
Mühe, inspetor de zona 
da referida firma, estan 
do ambos prestando uma 
assistência direta a sua 
novel representante na 
Princesa da Serra e ca 
pacitando a para que 
possa eficientemente ser
vir sua freguesia em su
as novas atividades ini
ciadas a Io do corrente 
mes.

Registrando o aconte
cimento, destas colunas 
enviamos os nossos cum
primentos aos dirigentes 
da conceituada firma D 
A gostini, Ferrari <& Cia 
Ltda. almejando lhes ple
no exito em suas novas 
atividades, extensivos a 
todos aqueles que direta 
ou indiretamente prestam 
sua valiosa colaboração 
à casa, 1 ornando-a uma 
das mais preferidas no 
genero em nossa cidade 
A todos, pois, patrões e 
empregados, as nossas 
sinceras felicitações p°r 
mais essa vitória alcao 
çada em seu ramo co 

’ mercial.

didatura do Sr. Plinio Salga
do apoiado pelo Sr. Ade
mar de Barroe, somariam á 
três o numero de candida
tos ao governo estadual

O caso d a ^ e íe ^ a c ^ 0! ^ 0-inquerito policial 
amplos detalhp-Pc \d ie&lonal de Policia, dai 
imparcial e criteriosa6 ° raesrao> nuraa divuI
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