
Encontra-se desde ontem 
-ni nossa cidade o sr. Eucli- 
L  Granzotto ex-prefeito de 

jes e um dos mais pres- 
jofos políticos de nosso

\lunicípi°- 
• Em palestra que mantive
mos com SS., intorraou-nos fue aqui veio, para alem de 
•tender seus inúmeros nego- 

,Si também participar dos 
entendimentos políticos que «tão se processando para a 
jollia do futuro mandata 

L^de nosso muiicipio, na 
eleição de 3 de Outubro.

Esses entendimíntos com

d e ^ a p a r t fé ^ ?  polític^  
*«ndo êleruemédno fUnr0ai; pois
raaior cogitação para ® ^  
1er o sr. Vidnl Pr a suce' 

' Prefeitura Mun?ciDSam“ !  “  
condições í>1p • ’ Dessas 
Jar oa p r i± rò .q“i  Vein
">™  d í ZumJ PasZ S „el“
isso representa ., m <lue 
maxlmoP pòr " tae,„U”  '“'areaae

i r i  5  e«eveP08e sabe perteitamente asponsab 1id(ldes quete i(J o
sará em seus ombros P

t id o s ^ í? 1̂  al" uraa °s Partidos políticos tanto da si

tuação como da oposição 
nessa hora em que se a- 
proxima uma das campanhas 
talvez de maior envergadu
ra em iosso Estado, procu
ram por todos os meios fa
zer um achegamento mesmo, 
esquecendo velhas rixas, 
pois é hora de somar a sua 
participação, a favor de um 
ou contra o outro, decidin- 

ido em grande parte os des
tinos de nosso Muoicipio e 
com um reflexo de real im
portância para a política es
tadual.

PTB se reunirá hoje

8 5*TTP* *

\\ í l i t f lO  L í â G i i
°RCÁO INDEPENDENTE F NOTICIOSO

Ano XX I m s f  p ^ i r r m  í REDAT0R CHEFE j >«1acâo e Oficina I| JO SE F. BAGGIO } NEVIO FERNANDES Kua Mimch 1 ORoion 294 | Fone 897

Cr® 5,00 LAGES, 8 da Junho de 1980 | \ N. 57

I  l e n l a r á  c o n q u i s t a r  a P r e f e i t u r a
A fim de traçar, em con

junto, os rumos da politica 
pedecista na serra e no Vale do Rio do Peixe, estiveram reunidos, domingo últi
mo os diretórios municipais fio PDC de São Joaquim, 

Retiro, Campos Novos, 
Crubici, Curitibanos, Caça
dor. Videira, Tangará e Rio 
:* * ** Antas, tendo, na oportu 
‘'dade, sido firmado um 
ponto de vista a ser defen
dido na próxima convenção 
estadual do partido, a rea
lizar-se no proximo mês.
A proposito, nossa reportagem procurou o dr. Rubens 

fN&zarsno Neves, apontado 
tomo um dos possíveis can

didatos da referida agremia 
ção politica tendo o mesmo 
declarado que até o momen 
to a posição do PDC, tanto 
de Lajes como de Santa 
Catarina, é de independencia 
não tendo compromissos 
com nenhum partido político 
apesar de estar sendo con
sultado para estudar uma for
mula de apresentar um can 
dídato em conjunto com ou
tras agremiações partidárias

Sem mencionar que seu 
nome foi cogitado, o dr. Ru
bens Nazareno Neves afir
mou que o Partido Democra
ta Cristão está trabalhando 
por uma candidatura própria

NORBERTO GEHR
Seguiu hoje com destino 

aos Estados Unidos, onde 
lra fazer um curso de en- 
f̂lharia de petróleo num 

"tabelecimento de ensino 
PPecializado no Estado da 
jtaufornia, o jovem Norberto 

filho do sr. Léo Gehr
*de sua esposa da. Francis-
** Gonçalves Gehr.
Movem culto e dotado de 
piadas qualidades morais 
I Jovem Norberto Gehr des

fruta de largo circulo de 
amizades em nossos meios 
motivo por que sua partida 
deixará uma lacuna na clas
se estudantil da «Princesa
da Serra». . .

Destas colunas, registrando 
o acontecimento. fazemos

; r  & ££*•S ,
nencia na terra « «

á sucessão do sr. Vidal 
Ramos Junior, frizando mais 
adiante que êsses compromis
sos assumidos no município 
sejam extensivos ao âmbito 
estadual.

Apesar de aqui na serra 
estar sendo consultado pelos 
srs. Irineu Bornhausen e 
Celso Ramos, para entendi
mentos futuros o PDC só 
se pronunciará através do 
seu orgão máximo que é a 
convenção estadual do par
tido que se realizará no 
proximo mes, enquanto isso 
ficará em cima do arame.

Deputado 
Evilasio Caon
De uma viagem pelo 

oeste de nosso Estado 
chegou ontem a noite a 
nossa cidade, o deputado 
Evilasio Caon lider do 
PTB na Assembléia Le
gislativa.

SS. aqui veio, afim de 
participar das demar- 
ches políticas e mesmo 
presidir a uma reunião 
do PTB.

A fira de tomar pé 
nos últimos acontecimen
tos locais, deverá reu
nir-se hoje o Diretório 
Municipal do Pl'B. Acre
dita-se que um dos prin
cipais motivos dessa 
reunião será examinar 
os acontecimentos em 
tôrno do apoio ao seu 
candidato, tendo em vis
ta as últimas demarches 
com o PSD, para que ês- 
te viesse dar o seu a- 
poio ao candidato tra
balhista.

Ocorre, porém, que em 
seu último pronuncia
mento político, através 
de pessoas credenciadas, 
o partido majoritário a- 
firraou que o candidato 
à sucessão do sr. Vidal 
Ramos Júnior só pode
ría sair dos quadros 
partidários, embora, ês- 
se pronunciamento não 
tivesse citado nomes.

< om esta tomada de 
posição por parte do PSD 
ficou em estaca zero a 
pretenção do PTB, que 
era de ver seu candida
to apoiado maciçamente 
pelos comandados do sr. 
Vidal Ramos Júnior, e

cujas demarches teriam 
chegado ao ponto de al
gumas ameaças caso não 
obtivessem êsse apoio, 
tendo afirmado mesmo 
os trabalhistas que es
tudariam a candidatura 
Celso Ramos.

Ao nosso ver, isso te
rá que se normalizar de 
uma vez. pois se consti
tui em uma faca de dois 
gumes; de um lado os 
trabalhistas desejosos de 
cristiauizar o sr. celso 
tíamos, e de outro, os 
mesmos trabalhistas te
mendo que também o 
seu chefe incontestável 
sr. João Goulart 
também é candidato) so- 
fra as mesmas sa s.

Como a campanha do 
candidato trabalhista já 
se encontra pela cidade 
e já repetida por diver
sas vezes, vamos ficar 
de camarote para ver o 
"estouro” , tudo depen
dendo dos resultados da 
reunião marcada para 
hoje na sede do PTB lo
cai e cujo trabalho po
derá alterar os quadros 
da política municipal.

Plinio na chapa ds Ademar
Segundo fontes oficiais 

o deputado Plinio Salga
do seria o companheiro 
de chapa do sr. Ademar 
de Barros nas próximas 
eleições de 3 de outu
bro.

Estes entendimentos 
estão se processando 
favoravelmente entre 
pessepistas e peerrepisias 
e é bem provável que 
surja a dobradinha Ade- 
ma-Plinio.

SYRTH EM LAGES
Vindo do oeste cata

rinense encontra-se em 
nossa cidade o sr. Syrth 
Nicoieli atual delegado 
do IAPC era S. Catarina 
e alto procer do P T B

na capital do Estado, on
de preside com capaci
dade e dedicação o di
retório municipal de Flo
rianópolis.

Jornalistas cariocas contra Janio
Segundo despachos que 

nos chegam do Rio, os 
jornalistas cariocas es
tão revoltados com o 
sr. Janio Quadros, de
vido a uma declaração 
que o mesmo fez ádias, 
que certos jornais se

vendem com molho gor
do.

Sabe-se que está ha
vendo um manifesto dos 
jornalistas cariocas ex i
gindo retratação publica 
do candidato á presi
dência da Republica.

A T L A S "  S/A.Indústria e C o m é r c i o  Metalúrgica 
m a u s in a  •  d o  c , m e n l 0  „R,0  b r a n c o .» -  «r io  d o  o u r o ».

 ̂ t das as bitolas — Sanitários - Azulejos — Ladrilhos — Tintas
Cal Hidratada -  Ferro redondo _  Material para construção em geral________

SUCURSAL DE CURITIBA
Rua Joso Negrão, I-S*

Curitiba - Paraná

um
M

Chapas

FILIAL DE LAJES
LOJA E DEPÓSITO 

Rua Correia Pinto, 125 
Fone 550

F.nd. Telegráfico “METATLAS”
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Da “ REGIÃO SER-
RANA” de 21 de Janei-
ra de 1900 transcrevemos 
o seguinte:

C h ega d a
Chegaram de Porto

do museu historico particular ‘THIAGO d e  c a s tr o

Alegre os nossos arai-

Diversas de
gos srs. Joaquim Caeta
no de < diveira, e Vicen
te Gamborgi, que trou-

Construtora Imobiliária Catarinense S/A.
n  í~% - jr* / m n

v ^ o i m c a  5 /  A

Assembléia Geral Ordinária
1» EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convidam-se os senhores acionistas da CONSTRIJ TDR V 
IMOBILIÁRIA CATARINENSE S/A. - «Counca S. A »  -, para 
participarem la r e n i l )  l í  issem léia ' i r i l  orlinãria, a 
realizar-se no proximo dia 16 de junho, corrente, con ini
cio ás 15 horas, n i sede social sita a rua Marechal Deo- 
doro nr.155, sala S, nesta cidade, para deliberare n sòbre 
a seguinte

Ordem do Dia
1 - Eleição da diretoria da sociedade para a gestão

do exercício social compreendido pelo periodo de 
li) de junho de a 10 de junho de 1931

2 - Eleição dos membros do conselho fiscal para o
mesmo periodo;

3 - Tomada, estudo e aprovação das contas da dire
toria em exercício até 10 de junho de 1 >60 (ba
lanço porcial até 31-5-60, demonstração da conta 
lucros e perdas respectiva e demais contas e re
latórios auxiliares);

4 - parecer do conselho fiscal sòbre as contas, ba
lanço parcial e operações da sociedade até 10 
de junho de 1960;

5 - Assuntos de interêsse social.
Lages, 4 de junho de 1960

Celso Ramos Newton Ramos
Diretor-Presidente Dir.-Superintendente

xeram um variado e es
colhido sortiraento para 
as suas casas comercia- 
es, nas ruas 15 de No
vembro e Coronel 
dova.

Cor-

Melhoras
Felizmente tem se ma

nifestado sensíveis e 
grandes melhoras na 
moléstia que ha bastan 
te tempo tem feito guar
dar o leito, o nosso a- 
migo alferes Manoel Fur 
tado, cuja assistência 
medica está entregue aos 
cuidados do Dr. C. Mo
reira.

Mercado
Foram estes os preços 

dos generos abaixo na 
semana passada: Aguar
dente, med. 2SÜ00; Alho, 
restea $500; Amendoim, 
alq. 4S000; Arroz, ar. 7$ 
Assucar, 12$; Banha, 16$; 
Café 20$; Carne verde, 
S800; carne de porco, $800

Cebolas, restea, 1$. fan* 
nha de mandioca. /®buu, 
de milho, 6$, de trigo/#,
feijão, 8$, frangos $801), 
fumo, 12$, Gallinhas, 
1$.')00, Herva-matte,
2$500, milho 4$, ovos, dz. 
Polvilho, 10$, Queijo, k. 
1$, Salame, ar. 18$, tou
cinho, ar. 10$. vinho na 
cional. 2o$, xarque, lo$.

Club 1* de Julho
Convido a todos os 

Srs. Socios para a par
tida mensal que terá lo- 
gar no sabbado, 7 do 
corrente, no edifício do 

lub, devendo começar 
as 8 horas da noite.

Lages, — 19— 1— 1900.

O Secretario 
F.A. de Athayde

A  Pedido
A ’ PRAÇA

Abilio Pedro de Oli
veira Carvalho e Jorge

DomingUHS de Arruda 
communicam que nê ta 
data dissolveram amj. 
gavelmente a sociedade 
que tinham nesta praça 
sobre a firma üe Olivei
ra v arvalho & Arruda; 
retirando se satisfeito o 
socio Jorge Arruda com 
seu capital de lucros, fj. 
cando o activo e passi 
vo a cargo do socio A- 
bilio tarvalho.

Outrosim, pedimos aos 
devedores da exiincta 
firma virem saldar .-eus 
débitos no iii îis ctirio 
praso possível.

Lages — 18— 1—1900

Abilio Pedro de Oliveira 
Carvalho

Jorge Domingues de Ar
ruda.

Novo Ministro 
da Agricultura

Ontem ás 17 horas no Pala- 
cio do Planalto em Brasilia, 
deu-se a solene posse do Se
nador Barros de Carvalho, 
como Ministro da Agricultu
ra.

O novo Ministro de Estado 
pertence ao PTB de Pernam
buco.

A G O R A !
r i  la. k

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

SEGUNDAS. QUARTAS

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

B

(4

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

DE LAGES. ESCALANDO EM FLORIANOPOLIS - SÃO PAULO E RIO DE IANEIRO — T - Fio
rianopolis em DC3 e Fpolis. - S. Paulo e Rio, nos rápidos, luxuosos e confortáveis AVIÕES CONV/UR^f

VOLTA: — TERÇAS-QUINTAS E SABADOS!
NOS MESMOS DIAS ACIMA, SE V. S. PREFERIR, Apresentamos o seguinte PLANO/LAGES
PARTINDO DE LAGES, Com escalas em FLORIANOPOLIS - ITAJAI - JOINVILLE - CURITIB V SÃO PA C I O

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

AGENCIA TAC CRUZEIRO DO SUL — Rua Presidente Nereu 
Ramos (logo abaixo do Cine Teatro Marajoara)

TELEFONES . . .  das 8 ás 18 horas . . .  214 - das 18 ás 24 horas 237
------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------11|

8
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COPRpto  T. A GE A NO

— Para

I sr João Goulart, o presiden 
da Republica sr. Jusceli- 

| „0 Kubitscliek manteve há 
poucos dias, longa confe
rência com o proprio candi
dato à Presidência da Re
publica, o presidente do PSD, 
jf Amaral Peixoto e o mi-

telvino Lins, no sentido de 
que seja imediatamente or 
ganizado, em cada Estado, 
um Comitê Central da Cam-

P° em que isso “«^ r r i » ” 111' I pan!1a Lott Jang0 á frente do 
Comitê Internartirl mín a’\i °|qual e6tarão o governador e 
cional da C a m S íl? \  Na‘ ™e-governador e o prefeito
Jnngo, em nota P0& i  cn datC,W ’ 8empre que tais ■»» —- Cla1, co* autoridades pertencerem a

qualquer dos partidos coli
gados para a campanha.

DE LOTT Jardins do Pcdacio doCaleíe serão postos em 
suas formas antigas

municava, entre outras reso 
luçoes, a_ de haver aprovado 

sugestão do deputado E

Reune-se a Comissão do P óx
Acaba de reunir-se no Rio nará a onerní»3 «  . x

# Comissão Censitária Na- ~ ° P.eraçào censitari
I cjonal. órgão de cúpula do 
sistema censitário brasileiro, 
constituída de representantes

Censo

de todos os Ministérios e ór- 
f gãos filiados ao I. B. G. E. 
|0 objetivo da reunião foi de- 
| bater o projeto de regula- 
[ mento do VII Recenseamento 
Geral, a ser realizado este 
ano .

A referida regulamentação 
I trata, entre outros aspectos 
ligados a realização do Re
censeamento. da inviolabili- 

i dade de sigilo das informa 
! ções prestadas aos recensea 

| dores. conforme principio 
consagrado na legislação 
censitória.

I Ainda segundo aquele re
gulamento, o Serviço Nacio
nal de Recenseamento exe
cutará a operação censitária 
utilizando ampla rede da co
leta estatística existente no 

| país. Na capital de cada U- 
nidade Federada o inspetor 
regional de Estatística será 
investido das funções de De
legado Censitário e coorde-

ía
a cargo da Agencia .'e Es
tatística em cada município 
de seu Estado ou Território, 
Comissões Censitárias Re
gionais serão instaladas nas 
capitais de todas as Unida
des da Fedeiação e Comis

imo
sões Censitárias Municipais 
em todos os munícipios bra
sileiros com a atribuição de 
construir a propaganda de 
Recenseamento e colaborar 
com as autoridades censitá
rias para o bom andamento 
dos trabalhos.

Edital de Convocação
De acordo cora o que dispõe o artigo 35,§ I o, 

dos estatutos sociais, convido os senhores sócios 
do Clube Primeiro de Julho, para tomarem parte 
na assembléia geral ordinária que será realizada 
na séde social dêste Clube, as 10,00 horas do dia 
12 de junho próximo, para deliberarem sôbre a 
seguinte

Ordem do Dia
I o - Eleição da nova diretoria e conselho fis

cal para o biênio 1 de julho de 1960 a 30 de 
junho de 1962.

2o - Assuntos de interêsse da sociedade 
Lages. 31 de maio de 1960 

Hugo de Castro Brascher 
presidente

Entre as diversas pro
videncias que começam 
a ser tomadas para dar 
ao Palacio do Cateteseu 
aspecto antigo está a de 
colocar seus jardins em 
uova situação, de modo 
que os mesmos passem 
a ser dos grandes atra
tivos para os visitantes 
do Museu da Republica, 
cuja inauguração deverá 
dar-se dentro de pouco 
tempo, de acordo com as 
medidas que vem to
nando o acadêmico Jo- 
.ué Montello, designado 
pelo presidente da He 
publica para organizá-lo.

Nesta parte, foi escla
recido de que será re
colocada a estatua de 
Cristovão Colombo (a u- 
nica existente no Estado 
da Guanabara) em novo 
local nos proprios jar
dins, de maneira a tor

nada mais conhecida do 
grande publico que visi
tará a ex-sede do Gover
no brasileiro, com todo 
o seu séquito de elemen
tos históricos. Noticias 
vindas de Brasiiia dão 
conta que o ministro 
Clovis Salgado se mos
tra muito interessado ein 
saber a respeito do an
damento dos trabalhos 
de recomposição do Pa
lacio que, por 70 anos, 
abrigou a administração 
republicana. Assim, en
tre as primeiras provi
dencias que tomou logo 
após a transferencia da 
capital, foi ordenar ao 
diretor da Divisão de O 
bras do MEC que inici
asse os trabalhos, ali, 
para que o Museu da 
Republica so tornasse 
realidade o quanto antes.

D i a  d a  V  Q V Ó
Ápós as mais acaloradas 

polêmicas, alimentadas por 
jornalistas, radialistas, comer
ciantes, políticos e figuras 
de real prestigio nos círcu
los eclesiásticos, ficou ofici
alizado, para sempre como 
DIA DA VOVÓ, a partir do 
corrente ano, o 2o. Domin
go do mês de Julho, sempre 
em homenagem a Nossa

Senhora Santana, Avó do 
Menino Jesus, da Radio Mun
dial: autora do feliz lança 
mento, Vem, assim, coroados 
de exito os seus esforços no 
sentido de oficializar a sua 
oportuna idéia muito bem 
aproveitada pelo radialista 
Alziro Zarur, diretor-presi- 
dente da PRA/3

Jl/rOS

As máquinas de escrever Sicmag possuem:
v  regulador de toque 
v régua de marginadores 
v  ajuste de fita em 4 posições 
v proteção de tipos 
v  apòio de papel
v  inserção regulável c automática do pape 
v  libertador de tipos 
v" mesa d papel 
v  estrutura bhndada monobloco

c//r&

Calarinense 8/1.

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

• *■«*"*■*

distribuidores exclusivos

"Organização Hélio Ltda
___________- _ /->  D rto fo l 35
Rua Cel. Córdova 108

GES

C aixa  Postal 35

SANTA CATARINA

"COIMCA S/A
Assembléia Geral Extraordinária

Io Edital de Convocação
Convidamos os senhores acionistas da Construtora 

Imobiliária Catarinense S.A. - “ Coimca S A.” , para se reu
nirem em assembléia geral extraordinária, na sede social, 
sita a rua Marechal Deodoro nr. 155, sala 8, nesta cidade, 
ás 14 horas do dia 15 de junho corrente, afim de deli
berarem sôbre a seguinte

Ordem do Dia
I o - Reforma dos Estatutos Sociais:

a) - Alteração do nome da sociedade (art. I o);
b) - Modificação do artigo 2' - objetivo social.

2o) - Assuntos do interêsse social.
Lajes, 4 de junho de 1960

Celso Ramos 
Diretor-Presidente

Newton Ramos 
Diretor-Superintcndente.

fabrica de Cal Santo Antonío
— S E R R L —

Dispõe para pronta entrega, nas construções 
para qualquer quantia.

Depósito em Serril
Representante nesta cidade: Lírio Campos — 
Rua João de Castro, 525,
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Q ando bem passada 
a ferro, a roupa interior 
e os vestidos adquirem 
aparência de novos. 
Constitui, também, o pas
sar a roupa, um comple
mento da lavagem, per 
mitindo guardar a roupa 
era ordem.

Qual é o material ne
cessário para a passa
gem da roupa?

Precisamos de uma me
sa ou prancha revestida 
com um pauo grosso e 
recoberta com um pano 
branco.

Essa mesa ou tábua 
de passar roupa deve 
ser bastante grande de 
modo a receber as pe
ças usuais em todo seu 
comprimento e de altura 
suficiente para permitir 
um trabalho sem cansa
ço. É aconselhável um 
tamborete alto que per
mitirá realizar o traba
lho sentado.

O ferro usado pode 
ser elétrico ou a carvão.

Deve-se usar uma ti
gela com água. ou uma 
pequena garrafa com 
tampa perfurada e um 
pano fino para retirar as 
dobras dos tecidos.

É conveniente forrar a 
mesa com um pano bran
co para passar a ferro 
tecidos de lã, e um pa
no grosso para passar 
bordados, monogramas e 
rendas.

As partes trabalhadas, 
tais como rendas ou bor 
dados em relêv>», devem 
s r passadas pelo aves
so; as partes duplas co
mo, por exemplo, golas, 
punhos e cintos, devem 
ser passadas nos dois 
lados.

Devemos segurar o 
ferro com a mão direita 
e guiar o trabalho, con
tínuamente, com a mão 
esquerda.

O ferro deve ser a- 
quecido a uma tempera
tura de acordo cora o te
cido a passar.

COMO FAZER TA- 
LHARIM EM CASA

500 gramas de farinha 
de trigo.

A ’gua morna, o sufi
ciente para obter a raas 
sa liga ia

5 gramas de sal (1 co
lher de chá).

3 ovos.

Método de preparar

1. Juntar todos os in
gredientes e amassar 
bem.

Polvilhar uma tábua 
ou uma mesa de már- 
íore com farinha de 
•igo.
... Estender a massa 

om uai rolo de pastel.
4. Cortar na máquina 

(faca ou aparelho pro-
prio).

5. Secar, em lugar a- 
rejado, porém fora de 
sol.

OBSERVAÇÕES: Fa
zendo quantidade maior 
que a necessária para 
consumo imediato, guar- 
dar em lati s, caixas de 
papelão, ou sacos de 
papel.

C O N S E L H O S
É necessário que todas as pessoas cuidem a-

tentamente da própria au' <\
O uso indevido de medicamentos, a interpre

tação de sintomas por pessoas leigas no assunto, 
o pouco cuidado no tratamento de pequenos feri- 
raentos e resfriados, tudo isto pode acarretar sé
rios p rigos para a saúde e até mesmo conse
quências fatais.

O médico deve ser consultaoo sempre que sô 
apresente algum caso de moléstia, mvsmo de apa
rência pouco assustadora.

Às vêzes uma simples cólica é sintoma de 
apendicite.

a  observação do próprio pêso é um bom 
meio para verificação do estado de saúde. •

O exame médico periodico é uma prática 
muito aconselhável, e mesmo necessária, para a 
conservação ou recuperação da saúde.

A G E M

e ® ® ® 0 ®

Pino cia
Mango do Eixo

COM A GARANTIA DA

KflEJSCEDES-
Paro «eu caminhão, exija sempre peças 
que tenham fu n d d a  a estréia de 3 pontas.
A Mercedes-Benz do Bra:il se responsabiliza 
inteiramente pela qua lidade dessas peçasl

Tôdo peça com a marca fundida e numerada 
•m  código já passou por nossos laboratórios 
•  é aprovada. Sem isto, é peço fraca, 
não serve. Paro sua garantia , só compre 
peças com o marca Mercedes-Benz I

Parafvto do 
cubo da rode

i • Procure peças M E R C E D E S - B E f i J Z  legítimas. 
Concessionário Autorizado

Mercantil Delia Rocca, Broering S/A.
Rua Manoel T. de Castro, 23 — Caixa Postal, 27 — 
End. Teleg. Vargas — LAJES — Santa Catarina

Jayme de Faria Gces

- Sigo longa viagem, adeus! . ..
• • • ■ • • • • • • • •  •

- Mas, para onde?
- Para milhões, milhões de anos luz.
Vou percorrer o infinito,
aonde chegar o éco do meu grito, 
ver estréias. . . galáxias, nebulosas. . . 
Espirais em movimento, 
caprichosas. . .
Serei parcela ínfima de poeira cósmica 
girando ao léu, 
entregue ao tempo 
e ao vento. . .
Andarei de déu em déu, 
de ccu em céu,
onde siquer alcança o pensamento. . .

- Mas isso é destino de foguete 
percorrendo, curioso, o universo!
Eu sou apenas o joguete
do meu verso.

\
- Já sei. . . Satélite artificial. . .
- Minha fantasia é o satelite que gravita 
pelo mundo sideral.

- E. . . voltará?
- Mais tarde. . . mais cedo. . . 
eu sempre volto, algum dia.

- Não tem medo?
Na minha rota vadia 

Não me molestara as estrelas 
nem a lua 
nem os ástros 
e o apóz-ástros. . .
D medo a mim não me afeta.

- Você é feliz!
- FeLz? Talvez. . . 
oou poeta! .

(Inédito do poeta (acima) residente no Estado da Guanabara)
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Lajes é a
CORREIO LAGEANO 5.a página

Como parte dos fes
tos comemorativos doo Centenário de Lajes, 
oidispntado no último sà- 
ado e domingo em nos- 
a cidade, o campeona- 
3 estadual de ciclismo, 
ue teve o patrocínio do 
(ajes Moto Clube e a 
apervisão da Federação 
atlética Catarinense, 
que este ano contou 

om a participação das

Ciclismo
L, aies eme. Na tarde de sàba- 

“  RR J 1-6,0110 asfaltado
, 2 Lajes-Curitiba,

nn 'S?utad0 a P™v‘* 1 .')°0 mts contra relo-
a qual foi vencida

r Í °  - coT e(lor Antonio
nubela d°  L̂ eS Moto 

No domingo pela ma
nha foi disputada apro
va de resistência num

total de 60 kls, atra vez 
de várias ruas da cida
de, nela tomando parte 
6 ciclistas, sendo 4 do 
Lajes Moto Clube e 2 da 
União Ciclistica Palmei
ras de Joinville.

Esta prova foi vencida 
com grandes méritos por 
Carlos Schulz da União 
Ciclistica Palmeiras de 
•Joinville, seguido de Re- 
ni da Silva, Salvio dos

Santos, Antonio Correia 
e Alaor Cordova todos 
do Lajes Moto Clube.

O corredor lí o 1 f 
Klemcke da União Ci
clistica Palmeiras foi des
classificado da prova, 
devido a um acidente no 
transcorrer da corrida.

Coletivamente o Lajes 
Moto Clube sagrou-se 
campeão estadual de ci
clismo conquistando 14

pontos contra 6 da União 
Ciclistica Palmeiras que 
se sagrou vice campeão.

Nossos parabéns aos 
dirigentes e ciclistas do 
Lajes Moto Clube pelo 
galardão conquistado, 
dando assim a nossa ci
dade a honra de figurar 
como a campeã estadual 
de ciclismo da tempora
da de 1960.

Sem duvida alguma o 
dependente de Curiti- 
inos não está através- 
ado um periodo favo- 
vel neste campeonato, 
iis jogando domingo 
limo contra o Guarany 
i derrotado em seus 
oprios domínios por 
á 3.
Foi uma façanha ex- 
ordinaria do Bugre, 
s vencer os canari- 
>s em seus domínios 
arefadas mais arduas. 
Ja etapa inicial o Gua- 
ly vencia por 3 á 2, 
n tentos de Johanaos 
s aos 15’ e Zeca aos 
enquanto que para 
Independente Irineu 
8’ e Feio aos 25’, 
caram os seus ten- 
nêsse periodo. 
a fase final, Padilha 
tou o gol da vitoria

os

para o Guarany aos 41’ 
e Feio descontou de oe- 
nalti para o Independen 
te aos 44’.

As duas esquadras jo
garam com as seguintes 
formações: Guarany: Lu- 
lu. Nereu e Florisvaldo 
(Silvio); Nazareno, Car- 
litos e Gozo; Padilha, 
Zeca, Johan, Evaldo e

Ivonildo.
Independente: Álvaro, 

Bolivar (Alcebiades) e 
Romeu; Fauth, Eri e Au- 
ri; Toco, Irineu, Walter, 
Feio e Goia.

Na arbitragem funcio
nou o sr. Artenis Freitas.

A renda em Curitiba- 
nos foi das melhores, 
pois passou pelas bilhe
terias do Estádio Muni
cipal daquela cidade a 
cifra de Cr$ 5.370,00.

ESTA’ FUNCIONANDO A TABE 
LINHA DO INTERNACIONAL

V E N - S E

O Internacional está ruman
do de vento em popa rumo ao 
titulo máximo, ao conquistar 
domingo ultimo mais uma vi
toria no atual campeonato.

O rubro vencendo o Pinhei
ros por 3á 0, conseguiu a sua 
tradicional tabelinha de 3 
gols por partida, o que cre
dencia o Colorado como um 
dos prováveis á conquistar o 
titulo de 19(50.

No primeiro periodo o In 
ternacional já vencia por 2 á 
0, oom tentos assinalados por 
intermédio de Aldori aos 15’ 
e 35’ .

No periodo derradeiro Ha-

Derrotada a 
Portuguesa

Domingo a tarde com as 
dependencias do estádio de 
Copacabana completamente 
superlotado, foi disputado o 
match amistoso entre as e 
quipes da Portuguesa de 
nossa cidade e do Juventus 
de São José do Cerrito.

milton, atual artilheiro deste 
certame anotou o ultimo ten
to do Internacional aos 34'.

Os dois quadros jogaram 
com as seguintes constitui 
ções: Internacional: Maga
lhães, Etevaldo e Boanerges; 
Eustalio, Pedrinho e Gico; 
Pilila. Lino, Nicodemus, 
Hamilton e Aldori.

Pinheiros: Adilio, Zé Otávio 
e Madureira; Valcanaia, Ivo e 
Dezinho; Zequinha, Eloir, 
Wilson, Pinto e Salvio (Alci
des)

Foi juiz da partida o Sr. 
Jorge Siqueira de Mello com 
boa atuação.

A renda somou a quantia 
de CrS 4.050,uo.

0

Depois de um prelio dos
Uma loia com reeular estoque situadanaRua Marechal mais disputadissimos o qua- uma íoja com reguiai dr0 do mterior saiu vence

dor pelo escore de 3 á 2.
Na preliminar houve um 

empate de 1 gol.
O motivo da venda é a mudança de ramo. 

Para maiores informações queiram dirigir-se n 
Gamborgi n- 155 ao lado da Casa Cristal.

r. Nilson Biavatt i
CLINICA E CIRURGIA

\parelho Digestivo s Vias Biliares

mago - Ié é o  ■ Heinorroiilfis ■ Visicula
0RARI0S DAS 14 AS ;17,30 HORAS
U  Fone 441 (Frente ao Hospital)
s, Rua Hercilio Luz rv « > ^  _  £ 3Q8

Rea.: Rua João de Ca8,ro '
ATENDE DIA E NOITE

Tem sido dos mais e 
logiaveis o modo como 
vem se conduzindo a 
Junta Disciplinar Des
portiva da Liga Serrana 
ds Desportos, na atual 
gestão.

Pois os homens que 
compõe a mesma, o pre
sidente sr. Ernani Rosa 
e os juizes Dr. Salvador 
Pucci Sobrinho. Dr. João 
Preto de Oliveira, Sr. 
Jonas Ramos e Ivandel 
Rodrigues de Souza, Vem 
se coQduzindo plena
mente nos trabalhos em 
pauta e desta maneira 
estão cooperando deci

sivamente para uma 
completa moralização 
em nosso setor futebo
lístico.

Uma das escolhas a- 
certadas para secretari
ar os trabalhos da JDD 
foi a que tomou aquele 
colendo orgão, com a 
nomeação do sr. João 
Carlos Leão Filho, que 
também acumula as fun
ções de Secretario geral 
da LSD.

Nossos parabéns á JDD 
e que os seus trabalhos 
sejam sempre uteis para 
a moralização do nosso 
futebol.

Internacional ainda na 
liderança

Derrotando o Pinheiros domingo ultimo, o In 
ternacional manteve-se na honrosa posição de li- 
der invicto do certame do Centenário.

É a seguinte a classificação dos clubes con
correntes ao titulo de 1960:

r  Internacional 
2' Guarany 
3' Independente 
4* Cruzeiro e Pinheiros

0 pp 
2 pp
4 pp
6 pp

Próxima rodada
No sábado será iniciado o returno do campeonato ofi

cial da LSI) com o jogo entre o Internacional e o Cruzei
ro. No domingo jogarão Pinheiros e Guarany.
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Crise:

O indivíduo Waldemar 
de tal, que atende pelo 
pseudo “ Waldemar Pin
tor", residente no Morro 
do Posto, quiz a tod > 
“ pano” levar mercado
rias a fiado em um bo
tequim situado naquela 
zona. O proprietário quiz 
topar a “ parada”  dizen
do que fiado nunca; W al
demar Pintor arrazou 
com as prateleiras e o 
proprietário meio “ infun- 
chado” procurou a Poli
cia e esta "armazenou’ 
Waldemar que pintou o 
sete.

Desaparecido:

Desapareceu da resi
dência do Sr. José V. 
Lemos o menor Moacvr 
dos Santos, tendo sido 
registrada a queixa nes
ta DRP afim de serem 
tomadas as medidas ne
cessárias.

Roubo:
Eraclides Piu Almeida, 

queixou-se de que lhe 
furtaram um pneu na 
Oficina Expresso Curiti
ba Lajes, marca Firesto- 
ne 8 x 25, número N- 
522/77/596.

Furto:
Laerte Silva Leite, foi 

visitado pelos amigos do 
alheio, furtando do inte
rior do seu Bar um re 
volver marca Tauros. 
calibre 38 A queixa foi 
registrada.

Ameaça:

Mauro Sell, residente 
em Lajes, queixou-se de 
que o individuo Juarez 
Melo ameaçou-o de mor
te por motivos futeis. A 
Policia intimou Juarez 
“ malhando” suas manhas. 
Desacato e desordens:

Os “ bossa nova” Celio 
Co*ta e Aristiliano Mo

raes, quando empurra
vam os corpos já “ mo
les” pela zona do baixo 
meretrício um tanto azi- 
nabrados, foram chama
dos a atenção pelo sol
dado Joaquim M. dos 
Santos, momento em que 
resolveram virar a ho
mem tentando agredir o
referido Policial. Mas o 
praça Joaquim cerenou 
os ânimos dos peraltas 
Celio e Aristiliano. . . .

Distração:

Henrique Brandler, re 
sidente em Gaurama, Rio 
G. do Sul, foi furtado 
quando trafegava com 
seu caminhão entre La
jes e Casa Campos, on
de os meliantes “ agar
raram” entre 2 a 5 
pneus, todos novos, per
tencentes a Transporta
dora Sulina. A Policia 
tomou conhecimento do 
fato.

Janio vence previa elei. 
toral em São  aulo

Conforme noticias proce 
den es de São Paulo, o ( omi- 
té Civico dos Ex Combaten
tes da Força Expedicionária 
Brasileira daquele Esado, 
realizaram uma previa eleito
ral com o fim de ascultar a 
opinião publica sobre as pos
sibilidades dos candidatos ás 
próximas eleições presiden
ciais.

Foram colhidos cerca de 
quatrocentos mil eleitores, 
tanto'na capital paulista como 
no interior

Nos dados para vice presi
dente da Republica aparece 
o nome do sr. Leandro Ma 
ciei, pois os dados colhidos 
deu se antes da renuncia do 
mesmo, ao invés do sr. Mil
ton Campos, seu substituto.

Esta previa foi realizada 
por 43 com itês na capitule i 
no interior e ofereceram L 
seguintes resultados gerais- 

Na capital - para Presidente 
Janio Quadros 101.245; Lott. 
79. 361; Ademar- 78.659.

Para vice Presidente: Fer
rari - 114.815; Jango - 65 042: 
Leandro 96.700.

No interior: para Pr,*!, 
dente: -Janio Quadros - 52 
Ademar - 41.905; Lott - 38.3(£ 

Para vice Presidente: Fer
rari - 61.833; Jango - 21 W-  
Leandro 16.997.

Totais gerais: - Para pre. 
sidente: Janio - 154.012; Ade
mar - 120.54; Lott - 117.*;$;

Para Vice Presidente: - 
Ferrari - 175.651; Jango - 
96 784; Leandro - 56.597.

A União é devedora d® 
42 biliões ao IAPI

Mlema de CÉÉacão de Santa
Nestes últimos dias, o in- 

terêsse pela fixação de ba
ses gerais para programis 
de colonização, em Santa 
Catarina, aumentou bastante 
depois que tal tema foi in
cluído na agenda oficial dos 
trabalhos do Seminário Só
cio Econômico de Santa Ca
tarina, iniciativa da Federa
ção das Industrias, assim ês-

te assunto será tema oficial 
da pauta de debates marca- 
1 >s para o periodo de onze 
a vinte de junho proximo, 
em s.íte prosperos municí
pios, com o seguinte títu
lo:
«Valorização e recuperação 
de terras - Colonização, - 
Fixação do homem á terra».

As cidades que servirão

Convocação
O Presidente do Diretório Municipal, era no

me dêste e devidamente credenciado pelo Diretó
rio Regional, na forma dos Estatutos e do Regi
mento interno do Partido, convoca uma CONVEN
ÇÃO ORDINAR1A da União Democrática Nacional 
no Município de Lajes, a instalar-se no dia 19 de 
Junho às 10,01) horas no Salão Nobre da Escola 
Normal e Ginásio Vidal Ramos, para tratar dos 
seguintes assuntos:

aj Reestruturação do Diretórió Municipal.
b) Eleição dos Delegados às Convenções Re

gionais.
c) Outros assuntos Partidários.

São convencionais (artigo 29 dos Estatutos):

a) Os membros do Diretório Municipal em 
xercício.

e-

b) Os Vereadores eleitos á Câmara Muuicipal 
e seus suplentes em exercício.

c) Os Delegados dos Diretórios Distritais.

Lajes, 3 de Junho de 1960 

(a) Dr. João Pedro Arruda — Presidente

de sede aos debates da se
gunda fase do Seminário Só
cio Econômic > de Santa Ca
tarina de acordo com infor 
inações dadas á imprensa 
pelo supervisor dos trabalhos 
serão as seguintes: Chapecó, 
Criciúma, Concórdia, Floria
nópolis, Joinville, Lages, e 
Blumenau.

Os documentos relativos 
aos dezessetes temas da a- 
genda nascerão e expressa 
rão a realidade econômica 
e social do Estado, de acor
do com o sistema pioneiro 
de ação pôsto neste certame

Todas as pessoas que exer
ceram funções de importân
cia nas comunas terão opor
tunidade para opinar, discu 
tir e apresentar sugestões: 
administradores, educadores 
industriais, comerciantes, a 
gricultores, banqueiros e 
representantes de classes 
liberais. Para os levantamen
tos iniciais' foram distribuí
dos no interior catarinense 
cêrca de dois mil questioná 
rios com perguntas sôbre 
elementos gerais de energia 
transportes, comunicações, 
educação, financiamento da 
produção, crédito bancario, 
saúde pública, industriais de 
caráter local, como a do 
pinho, pesqueira e de mate.

Falando á poucos dias 
a imprensa gaúcha, o Sr. 
Ney Gerhardt delegado 
regional do IAP I no Rio 
Grande do Sul, afirmou 
que o Instituto de Apo
sentadoria e Pensões dos 
Industriarios é credor de 
42 biliões de cruzeiros 
da União.

Concluiu dizendo o Sr. 
Ney Gerhardt que esta 
autarquia terá sempre a 
capacidade economica de 
manter em dia 
as suas obrigações para 
com os associados, mes
mo porque se num futu-

Lá como cá

Deputados

ro longiquo pudesse so
brevir a falência da 
mesma, o governo fede
ral em face de suas di
vidas, encarregar-se-ia 
de pagar os benefícios 
aos seus segurados.

Estas declarações pres
tadas pelo delegado re 
gional do IAPI no Rio 
Grande do Sul, foram 
para alertar os seus as
sociados, em vista de 
publicações na imprensa 
daquela capital em que 
se afirmara estar o IAPI 
a beira da falência.

Caderneta
Perdida

Perdeu-se uma caderneta 
da Caixa Economica Federal 
pertencente a senhora Gilda 
Pereira de Liz, em frente a 
agência desta cidade.

cearenses legis
laram em causa própria
Como ocorreu recentemente na Assembléia 

Legislativa de Santa Catarina, também os depu
tados cearenses aumentaram os seus subsídios de 
J5 mil para 70 mil cruzeiros.

O aumento verificou-se na representação, 
travez do projeto de Resolução assinado Pe‘d 
maioria da Mesa diretora.

Estavam presentes 36 deputados, dos quã*-' 
treze votaram contra. Permaneceram porem nu 
recinto, oferecendo o “ quorum” para a votaç»0- 

Aliás deve-se acentuar que há dois meses o 
pai lamentares cearenses tentaram aumentar 1 
seus suosidios.

Assim tanto lá no Ceará, como o que ocorre
nniiní!08 meses atraz ern ^ n ta  Catarina, 
anjmüos, representantes do povo, deram os sei
assaltos aos cofres dos seus Estados.
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