
Ferve o Caldeirão Municipal

Partidos Ainda Estão
Nossa reportagem 

afim de nanter bem in
formados os leitores de 
CORREIO LAGEAMO a 
resoeito da política niu-

cio il, consultou alguns 
, deres e chefes de par 
tidos, colhendo alguns e 
lementos que estamos

ivulgando em primeira 
mão

PSP categórico: ou 
Euclides Granzotto ou 
José Pinto Sombra

Em sua reunião levada 
a efeito ontem, para es
tudar in loco a sucessã > 
municipal, o diretório 
municipal do partido so
cial Progressista, sob a 
presidência do sr. Heitor 
Magalhães, indicou dois 
nomes para suceder o 
sr. Vidal Ramos Júnior 
úa Prefeitura Municipal 
de Lajes: Euclides Gran 
zotto e José Pinto Som
bra, ambos não perten
centes aos quadros da 
referida agremiação po
lítica. Em sua justifica
tiva, o órgão máximo do 
PSP lajeano declarou 
que ambos são homens 
merecedores da confian
ça e simpatia dos parti
dários do sr. Adhemar 
de Barros.

PRP não aponta no
mes

Sob a presidência do 
sr. Armindo Ranzolin, 
presidente do Partido de 
Representação Popular 
houve reunião ontem do 
diretório da referida a-

na Expectativa
eanJn Çn°t. iPC! itlCia’ de apresentar uma I Santa Catarina, calculan-
ocasião slaDelecirl0' oa lista de nomes para, de jdo poder levar nas elei- 
não se pf (?Ue enGu r̂ito | pois, em conjunto comjções que se aproximam, 

eretuar a Con- outras agremiações par- [ na marcha que vamos
tidárias que concordarem indo, de 20 a 25 mil vo- 
com essa fórmula, esco- lus no Estado, 
lber seu candidato. Se-
gundo nos informou o Cândido Bampi so

0 lider pedecista, a respos , ,
1 ta será dada após a reu- arl°  com o seu par-

venção Regional do Par 
buo, a realizar-se dia 2 
em Blumenau e com a 
presença do sr. Plmio 
Galgado, o mesmo não 
se pronunciará a respei 
to de candidaturas muni
cipais. A pedido do sr. 
Vidal Ramos Júuior, pa 
ra sugerir alguns nomes 
como indicados á suces
são municipal, o diretó
rio examinou a questio 

sem compromissos, 
apontou três de sua pre

mência e que divulgare
i s  em uma de nossas 

próximas edições.
opta pelo major 

José Pinto Sombra
Por sua vez, o dr. Orly 

Machado Eurtado reafir 
mou o seu e o ponto de 
vista dos seus correli
gionários, nptando pela 
candidatura do major 
José Pinto Sombra á 
Prefeitu i Municipal de 
Lajes. Èsse ponto de 
vista, segundo nos foi in
formado, será defendido 
perante as agremiações 
políticas interessadas na 
sucessão do atual chefe 
do Executivo lajeauo.
PDC ainda não se de

finiu
Abordado pela nossa 

reportagem, o dr. Rubens 
Nazareno Neves afirmou 
que seu partido, o PDC, 
também foi consultado a

nião que o partido fará 
domingo próximo. Por 
enquanto, continua pre
valecendo o ponto de 
vista firmado p do dire
tório nacional do parti
do às urnas era 3 de 
outubro com ura candi
dato próprio.

Por enquanto, segundo 
nos informou, o PDC não 
tem compromissos cora 
nenhuma agremiação do 
Estado e a sua preocu
pação está sendo em 
reestruturar e criar maior 
número de diretórios em

T E L E G R A M A
O nosso colaborador, senbor Livinio Godoy, recebeu o 

seguinte telegrama:
Brasília, Junho de 60 

Senhor Livinio Godoy Lages, S. C.
Senhor Presidente Republica incumbiu me agradecer 

sua gentileza brilhante artigo sua autoria sobre Brasília, 
Publicado “Jornal Correio Lageano” de 27 de Abril.

Cordeaes Saudações 
Gualter Gontijo Maciel,

Secretario Imprensa Presidente

tido

J  .»nvidado a so pronun- 
ci.tr i respeito d.t suces 
são municipal, o sr. Cân
dido Bampi, figura des
tacada uo PRP, deixou 
êsse encargo aos diri 
gentes do seu partido, os 
quais apoia incondicio 
ualmente, apesar de es
tar preseutemente afas- 
iado de suas lides poli 
tieas e dedicanio-se à 
administração de suas 
duas granjas, sitas em 
Lajes e no Estado do

do Grande do Sul. 

Fervendo o Caldeirão

De tudo o que foi es- 
posto, imparcialmente, 
se couclue que o caldei
rão da pobtica municipal 
está fervendo em vista 
dos últimos pronuncia
mentos feitos. Até pare
ce futebol: A procura B, 
êste, por sua vez, apela 
para o C e o mesmo, co
mo bom moço, chuta a 
pelota para para o D. O 
D, não conseguindo dli- 
blar o adversário devol
ve a esfera para o C 
que por sua vez devolve 
mais atraz ao B e ê>te 
consegue tabelar com o 
A. restando apenas sa
ber quem mandará o 
“mungango” ao fundo da 
rede . . .
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Quasi irrompe nova crise na UDN
O não comparecimen- 

to do sr. Janio Quadros
no lançamento da cam 
panba eleitoral do sr.

Saulo Ramos comanda a dissidência 
do PTB no Estado

Manifestando-se con
trário à candidatura do 
sr. Doutel de Andrade, à 
vice-governança do Es
tado, o senador Saulo 
Ramos abriu uma dissi
dência no PTB de San
ta Catarina, dificil de 
ser contornada.

Apesar dos pretensos 
entendimentos que têm

havido a respeito do as
sunto tão melindroso, até 
agora os relógios não 
foram acertados, motivo 
porque a convenção do 
PTB já foi adiada pela 
segunda vez.

Talvez brevemente o 
tumor venha a furo, ali
viando definitivamente a 
situação, . .

Milton Campos ontem em 
São Paulo, quasi se 
transformou em nova 
crise na UDN, inclusive 
com a tentativa de re
nuncia do senador mi
neiro á sua candidatura 
a vice presidência da 
Republica.

Felizmente para gáu
dio dos udenistas este
incidente foi contornado, 
com uma classica des
culpa do sr. Janio Qua
dros ao sr. Milton Cam
pos.

bdúslria e Comércio Metalúrgica " A T L A S
Dstribuidora do Cimento «RIO BRANCO» —  «RIO DO OURO»U b l l  IU U IU U I a  u w  -------------------

. . .  , _  * „ j - om todas as bitolas — Sanitários - Azulejos — Ladrilhos — Tintas
'Q1 Hidratada — Ferro re d o n ^  aluminio __ Material para construção em geral

FILIAL DE LAJES
LOJA E DEPÓSITO 

Rua Correia Pinto, 125 
Fone 550

Fml TpleurAfieo "METATLAS"

S/A.
— Chapas

SUCURSAL DE CURITIBA
Rua João Negrão, 1.325 

Curitiba - Paraná
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Noticias

do museu

6m

historie o particular ‘THIAGO DE CASTRO '

iferentes:
A primeira vez que 

Lages issistiu a festa 
de Corpo de Oeus I Cor- 
pus Cristis) foi a i‘ de 
junho de 1889; a concor
rência dos fieis foi en >r- 
rae e as ruas apresen- 
tarara-se bem ornamen
tadas, principalmente a 
Rangel Pestana ( atual 
Dr. Hercilio Luz)

Neste nesn o ano, o
major Amaro Pereira Ma
chado, dispe isou em fa
vor do Clube 1 de Ju
lho, os e nolumentos 
que coubera n, como ar
bitrador na medição da 
fazenda das “Bananei- 
ras”, na importância de 
130S000. O referido Clu
be honrou-o com a co
menda de benemerencia.

Ainda em 20 de ju 
nho de 1833, Thiago de 
Castro inaugurava no 
municipio, o primeiro en
genho de serra, de sua 
propriedade.

Nesse bondoso ano
de 1309, Lourenço Batis
ta (Pai Loureuço) ainda 
oferecia pelo joraal “Re
gião Serrana”, um artigo 
em ) >as condições — 
Farinha de mandioca a 
81000 o alqueire! ! !

I-. n começo de m ar
ço de 1900 regressava 
de S Leopoldo o Capi
tão Henrique de Oliveira 
Ra n >s, aonde fora levar 
seus filhos, aluno^ do 
Colégio da Conceição, 
para o corrente a io le
tivo.

Ainda em 1933, D.
Julia Oastello Keche, 
modista, aceitavi discí
pulas em sua casa de 
corte e costura, s >b me
dida e feitio de c Betes 
para senhoras, mediante 
pagamento adiantado de 
15ÜS000.

Dia 30 de setembro 
de 1900, será rezada na

igreja matriz de Lages, 
a missa pelo 30 dia do 
falecimento do tenente 
Antonio Luiz Vieira. O 
finado era fazendeiro no 
distrito de Painel e em 
S. Jo iquim, deixando nu 
merosa próle, ja perfei
tamente colocada. Ho
mem do passado, afas 
tou-se da arena politic i 
pouco a po jc o  ao depois 
ter sido o chefe supre
mo do partido Liberal 
deste municipio, onde 
gozou de bastante influ 
encia. Filiado simples
mente ao partido Repu
blicano depois da pro
clamação, sua coopera
ção foi ainda muito va
liosa, contribuindo em 
muito para que o distri
to de Painel se tivesse 
tornado um dos baluar
tes deste partido.

Em 1911, a  Alfaitaria 
de Hermelino Ribeiro,
vendia um terno de ca- 
semira em pura lã, pelo

preço de 45$ 100.

tim 19íl nossa cida-| 
de era avisada pela R e
gião Serrana Que 
prédio pertencente ao íi- 
n do Coronel Joca Ne 
ves, havia-se estabeleci
do o RESTAURANTE ES
TRELA.

Óptimos quartos bem 
arejados-Boas salas para 
bebidas-Bons comodos 
para is ex-nas famílias 
Boa cosinha-Boas bebi- 
das-üasas de banho e es 
trebarias. (bons tempos)

Funcionando onde 
hoje está o Hotel Pro- 
vezano, a Cervejaria 
“UNIÃO DA SEKR V’ de 
Josaphat Lenzi, oferecia 
ao publico sua afamada 
cerveja simples e dupla.

1911, Lages ja possuia 
duas fabricas de cerveja.

Ha 49 anos atraz o
advogado carioca, Simõ
es da Silva, declarava a 
imprensa: “rainha surpre-

za foi encontrar em y. 
ritiba, entre nomes de 
cientistas em conferên
cia, o notável antropolo 
go Dr. Jorge Bieytr a 
quem deve o paiz e o 

ontinente americano um 
acervo de estudos s< bre 
etnografia e antropolo
gia. “Lages ainda hoje 
deve se orgulhar de ha
ver sido a terra escolhi
da por essa pérola üo 
saber, para servir de ba
se as constantes cami
nhadas pelos sertões, 
estudando e sofrendo, 
iutando por ura ideal 
com desprendimento to
tal, somente se interes
sando pelos outros. Hoje 
ura dos nosso^ grandes 
esquecidos.

11 de outubro de 1911
- Regressou hontem de 
Porto Alegre, onde de
morou cerca de dois me- 
zes, acompanhado de sua 
familia, o tenente Cel. 
Vicente Gamborgi.

A G O R A !
ra va. a  sair ta bagas, na pari

C H E G A R !
t

No Rio de Janeiro Ás 13 horas!
Em São Paulo As 11 horas!
Em Curitiba Ás 9,30 horas!
Em Florianópolis As 7 horas!

SEGUNDAS. QUARTAS E SEXTAS FEIRAS!
PARTIDA DE LAGES, 6,20 (manhã)

DE LAGES. ESCALANDO EM FLORIANOPOLIS - SÃO PAULO E RIO DE T A N F T R O  _  í t  u  t f

ricmopoHs em DC3 e Fpolis. • S. Paulo e Rio, nos rápidos, luxuosos e confortáveis A V IÕ EíFcO N V AIR! f  *
VOLTA: _  TERÇAS - QUINTAS E SABADOS!

NOS MESMOS DIAS ACIMA, SE V. S. PREFERIR, Apresentamos o seguinte PLANO/LAG^S
PARTINDO DE LAGES, Cora escalas em FLORIANOPOLIS - ITAJAI - JOINVILLE - CURITIBA - SAO P U T 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 M arajoara) 

TELEFONES . . .  das 8 ás 18 horas . . .  214 - das 18 ás 24 horas . 237
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Vitimas do Chile rece- 
bem auxilio do Brasil

3.a página

i t a l a  '?i contaada por espancar a enleada
O Ministério da Saúde 

remeteu apreciável au
xilio para as vitimas 
dos cataclismos qUe 
tem atingido as popula
ções do Chile. Nêsse 
sentido, os chefes de 
vários departamentos 
e serviços dêsse Minis- 
tcrio. colocaram iraedia- 
tamente seus recursos á 
disposição da Comissão 
de Socorro, tendo segui
do para Santiago um a- 
vião da FAB conduzindo

grande quantidade de 
remedios, material hos- 
Dita ap e agasalhos, no 
tota de 1.450 quilos.

Alem do Ministério da 
paude, a Legião Brasi
leira de Assistência pres
tou valiosa elaboração 
assistindo os flagelados 
andinos com agasalhos 
como sejam: cobertores 
de lã, calças para ho
mens, malhas de lã e lo 
nas para confecção de 
barracas.

I s a i t e i  0.11, fan  na t e m ia
Infor.ua-se da localida

de de Ueberlingen, em 
Bonn na Alemanha, que 
ura estudante de 19 anos 
adepto do lema «faça-o 
você nes no» resolveu 
costrair um foguete es-

O minusculo engenho 
porem, acionado por 
uma mistura de cálcio e 
enxofre - não chegou a 
ir mais de que oOO me
tros. Disparou entre 4 
pessoas assustadissiraas 
atravessou uma janela e

foi aterrizir, finalraente, 
numa cosinha.

Por causa dêsse «ata
que ao céu», o jovem 
construtor do foguete 
teve de se apresentar 
diante de um Tribunal 
em Ueberlingen. O seu 
castigo consistiu de uma 
boa repreensão e a or
dem de ler quatro livros 
científicos sobre fogue
tes e de manter daqui a 
alguns meses no Tribu
nal uma leitura sobre o 
assunto.

SÓ
Para entender que só os 

pais tém o direito de casti 
gar fisicamente o- lhos, o 
..uiz Waldir de A reu, da 2a 
V ara Criminal d< Rio de Ja- 

ro. condenou a madrasta 
crimin >sa’’ Maria !i  Concei
ção Ribeiro de Souza a pena 
de três meses de detenção 
por haver surrado a menina 
Ana Beatriz com fio trançado 
e cabo de vassoura.

N'a própria sentença, o juiz 
suspende a execução da pe
na pelo prazo de três ano6, 
para saber se até lã Maria da 
Conceição ainda continua im
piedosa e aplicando maus 
tratos em uma orlá.

A denuncia do promotor, 
foi integralmente aceita pelo 
juiz Waldir de Abreu.

Segundo a denuncia “Maria 
tendo sob sua guirda, como 
tutelada, a menor, disp nsa- 
va-lhe tratamento iacom aati- 
vel com a sua condição, a- 
plicaudo-Ihe com frequência 
castigos fisicos imoderados”.

Em sua sentença, o juri 
ressaltou em desfavor de 
Maria “a sua impiedade, pe 
los reiterados maus tratos 
contra uma orfã” e a seu fa 
vor a folha penal “rigo.osa- 
mente limpa”.

As surras em Ana Beatriz 
foram aplicadas por Maria, 
na casa da Rua Dutra e Melo 
74, no periodo de julho de 
53 a outubro de 56. Na sen 
tença o juiz declara:

pais podem castigar filho

Coisas do Rio

“Entendo que só os pais 
têm direito de castigar fisi
camente os filhos, uma vêz 
que a êles compete exigir 
obdediencia e respeito. Aos 
tutores não admite a lei o 
recurso aos castigos fisicos,

cabendo a punição da acu
sada ainda pelas lesões cor
porais em concurso material 
de delito que o positivasse. 
Por tais r • >es, julgo proce
dente a d> uncia e condeno 
a acusada".

Cor.strutora Imobiliária Catarinense S/A.
"  Joimca S á "

Assembléia Geral Ordinária
Io EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convidam-se os senhores acicnistas di CONSTRUTORA. 
IMOBILIÁRIA CATARINENSE S/A. - «Coimca S. V.» -, para 
participarem da reuniã) de assembléia geral ordinária, a 
realizar-se no proximo dia 16 de junho, corrente, com ini
cio ás 15 horas, na sede social sita a rua Marechal Deo- 
doro ur.135, sala 8, nesta cidade, para deliberarem sôbre 
a seguinte

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

do exercício social compreendido pelo periodo de 
10 de juniip de 1980 a 10 de junho de 1961

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 l >6J (ba
lanço parcial até 31-5-69, demonstração da conta 
lucros e perdas respectiva e demais contas e re
latórios auxiliares);

4 - Parecer do conselho fiscal sôbre 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 Hamos Newton Ramos
Diretor-Presidente Dir.-Superintendente

Desmanchou a firma e 
o socio levou sua esposa

Ocorreu recentemente no Rio de Janeiro um 
ato devéras pitoresco e que passaremos a narrar: 
Samuei Claben e Azszk Herszenhora eram socios 
de um condomínio. Como os interesses não mais 
combinassem, resolveram extinguir a sociedade.

Em consequência, Samuel deu entrada na lb‘a. 
Vara Civil daquela capital, de uma ação compe
tente contra Azsyk.

Sendo o réu casado com comunhão de bens, 
tornou-se imperioso que sua esposa também fos
se citada.

Acontece que a senhora, de quem o marido es
tá se desquitando foi encontrada residindo exata- 
mente na casa do autor da ação, ou seja, do an
tigo socio de seu marido.

Ante tão complicada situação, o magistrado 
Abilio Alcino Nogueira despachou da seguinte 
maneira:

O réu é casado e está se desquitando de sua 
mulher sob acusação de adultério, sendo o co-au
tor do crime do proprio socio do marido e autor 
*ia demanda.

Na Casa dêste é que a senhora foi citada.
Seria imoral exigir outorga uxoria (sem con- Distribuidor nesta praça

Sontimentos).
E em caso como êsse, impõe-se o suprimento 

judicial, que, pela nossa organização judiciaria, é 
competência privativa da Yrara de baroilia, on- 
está a corrrer o desquite.

A ELETROLANDIA
Rua Coronel Cordova s/n — Fone 331 — LAJES - Sta Catarina
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A Russia interessada em 
importar mate 

brasileiro

11-6 60

Economia e Finanças

O sr. G. N. Gorshkov, 
diretor* da Prodintorg de 
Moscou, e membro da 
delegação comercial >o 
vietica que recentemeute 
visit >u o Brasil, esteve 
no Instituto iNacional lo 
Mate para provar o pro 
duto brasileiro em suas 
diversas preparações.

M »strou-se vivamente 
interessado nos meios 
de p oiução eindustriali- 
zaç; » do produto, bem

São estimadas em um 
billL > e setecentos mi- 
lhõe- de toneladas as 
jazidas de carvão mine
ral do Brasil. Estão si- 
tuauas nos Estados de 
Santa Catarina, Paraná 
e Ri. Grande do Sul. No 
entanto, devido a uma 
série de fatores, a pro
dução do carvão não 
ven acusando progres-

como nas qualidades re
veladas poranálises feitas 
e n laboratorios nacio
nais e europeus, que a- 
testam o-; efeitos medi
cinais do mate brasi
leiro.

Solicitou amostras pa
ra serem analizadas pe
los laboratorios soviéti
cos, mostrando-se otimis
ta quanto ao interesse do 
seu país pela importa- 
tação.

sos. Verifica-se que em 
1957, produzimos 2 mi
lhões e cem mil toneladas 
e no ano passado 2 mi
lhões e 124 mil tonela
das com um acréscimo, 
portanto, de apenas 24 
mil toneladas. Por outro 
lado, o consumo vem 
diminuindo de ano para 
ano.

Comercio exterior do 
Brasil teve déficit em 
Janeiro e Fevereiro
Nos dois primeiros me

ses deste ano, o comer
cio exterior do Brasil, 
já apresenta um déficit 
de 28,7 milhões de dóla
res, bem superior ao do 
arm oassado no mesmo 
periodo.

O déficit do comercio 
exterior do Brasil, em 

odo o ano de 1959 não 
alcançou 100 milhões de 
dólares, mas este ano, 
<pe ir das medidas cam
biais adotadas, os resul 
tados poderão ser ainda 
mais negativos, segundo 
indicara as estatisticas 
destes primeiros meses.
NOVO PRESIDENTE 

DO INIC
Tendo em vista a de

missão do sr. Walter Ce- 
chella, da presidência do 
Instituto Nacional de 
Imigração e Colonização, 
será nomeado para a- 
quelas funções o ex-de
putado federal LuizCam 
pagnoni, pertencente ao 
PRP do Rio Grande do 
Sul.

O Carvão Nacional

Ligação rodoviária Curiti! i- 
Florianópohs-Pôrto Aleg -
O governo íederul, ,,m ""

por intermédio do De
partamento Nacional de 
Estradas de Rodagem
concluiu, na semana L i- 
da importante trecho a 
BR-59 Curitiba-Floriano- 
polis-Porto Alegre, c< n 
a extensão de 54 quilo- 
metros. A rodovia fen 
ral segue paralela ao

constitue um pr ! jp- 
gamento natural da Br-6 
e evitará o longo per
curso de dificil acesso, 
antes feito pela praia] 
possibilitando agora, por 
outro lado, o incremen
to do Comércio e da agri
cultura regionais entre 
Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul.

"COIM CA S/A."
Assembléia Geral Extraordinária

Io Edital de C onvocação
Convidamos os senhores acionistas da Construtora 

Imobiliária Catarinense S.A. - “Coimca S.A. para s 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
Io - Reforma dos Estatutos Sociais:

a) - Alteração do nome da sociedade (art. 1 *);
b) - Modificação do artigo 2° - objetivo sooal.

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

Celso Ramos Newton Ramos
Diretor-Presidente Diretor-Superintendente.

*

PARA SUA SEGURANÇA, EXIJA —

Fluido, Lonas 
e Borrachinhas 
para Freios

LEGÍTIMOS!

Únicos aprovados pelos Laboratórios de Controle de Q ualidade Ford!
Veja o caso do Fluido, por exemplo. Eis alguns 
dos vários testes aos quais o Fluido é subme
tido: a) teste de viscosidade: b) teste de ponto 
de ebulição; c) teste de acidez. Por causa dêsses 
testes, o Fluido vem com as seguintes garan

tias: a) pressão de freagem cor
reta em tôda a tubulação, desde 
o pedal até os flexíveis e lonas; 
b) qualidades resistentes a qual
quer temperatura; c) não é cor
rosivo — mantém inalteradas 
as borrachinhas e os flexíveis.
Na foto, um técnico trabalha 
com o potenciômetro.que deter
mina a acidez exata do fluido.

Severos testes garantem as rigorosas 
especificações de segurança exigidas 
pela Ford. Dé ao seu carro essa se
gurança. Exija Fluido, Borrachinhas 
e Lonas para Freios Ford Legítimos!

VISITE SEU 
REVENDEDOR FORD!

M AN TEN H A SEU FORD 
JNTEIRAMENTE FORD!

EM TODOS OS REVENDEDORES FORD V. ENCONTRA

P E Ç A S  FO R D  L E G ÍT IM A S

I
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Ronda S o c i a l SOCIALINO COMENTA. . .
Foram fechudos com 

chave de ouro no ultimo 
sábado, as festividades 
sociais, alusivas ao pri
meiro Centenário da ci
dade, deixando-nos mui
tas saudades, esperando 
que no proximo centena- 
rio de 1967 (2_o. Centena 
rio de fundação d : Lajes) 
estes festejos sociais, se
jam coroados de melho
res êxitos do que estes 
de 19ÜÜ.

X  x x

Como grande sucesso 
de encerramento dos fes 
tejos sociais do centena- 
rio, foi a presença entre 
nos da simpatica einter- 
nacionalissima L e n y 
Eversong, grande cartaz 
do radio e televisão do 
Brasil, que aqui se exibiu 
em dois concorridos es
petáculos.

X X X

Leny Eversong con 
quistou aplausos gerai 
numa noitada alegre ' 
rica de ornamentos, eo 
nio somente o 14 <4, 
d unho sabe apresentar.

X X X
No proximo dia 18 o 

Mube 14 de Junho por 
intermedio dos festeiros 
ue Sao João, irá efetuar 
0 grande baile do Balão 
de característicos caipi
ras, e em cuja noite se
rá encerrado o concurso 
para a escolha da Bainha 
de São João.

X X X
Hoje com inicio pre

visto para ás 22 horas 
as íormandas do Colégio 
Santa Rosa de Lima es 
tapão organizando uma 
soirée, que será, abn- 
Itiantada pelo Conjunto 
Melodico Sincopado.

Primeiramente exibiu- 
se no Cine Marajoara, 
numa magnifica noitada 
patrocinada pela Radio 
clube de Lages, e que 
levou até á Catedral do 
Cinema, um dos mais se
letos públicos de todos 
os tempos.

Superlotou 0 Cine Ma- 
rajora, e todos os assis
tentes foram ávidos em 
proporcionar grandes a- 
plausos àquela famosa 
estrela do radio e televi
são nacional.

X X X
Seguidamente, Leny 

Eversong, apresentou-se 
na soirée do Clube 14 
de Junho, realizando um 
magnifico show, pela 
passagem do 40° aniver
sario daquele clube.

X X X
Também o Centro Cí

vico Cruz e Souza, es
tará movimentando os 
seus associados na noite 
de hoje com a realização 
de uma soirée, era que 
a velha diretoria irá ho
menagear á recente elei 
ta.

X X X

Um baile que mereceu 
os maiores encómios foi 
0 que realizou no último 
sábado, 0 Clube Recrea
tivo Juvenil, em home
nagem ao Io Centenário 
da cidade de Lajes.

Como havíamos anun
ciado em nossa ultima 
Ronda Social, foi reali
zada uma soirée carac
terística do ano de 1860,

inclusive com figuras 
simbolizando D. Pedro II 
e a Princt-sa Izabel.

Todos os trajes femi
ninos, de 13 senhoritas 
que desfilaram acompa 
náados de seus respecti- 

iv.us mordomos, eram ti j 
j picos do século passadi , ' 
I numa ideia muito genial 
ca sra. Alcides Santana, 
organizadora desta fes
tividade.

Nossus parabéns ao 
Clube Recreativo, Juve 
ml pelo exilo alcançado 
nesta magnifica soirée 
em homenagem ao r  
Centenário da cidade.

X X X
«

A Radio Diário da 
Manhã, teve a feliz ini
ciativa de patrocinar no 
ultimo sábado ás 20 ho
ras, em plena Praça Jo 
ão Costa, ura grandioso 
schow, com a presença 
de Francisco Carlos, um 
dos mais caros e famo
sos do Brasil.

Este schow de Fran 
cisco Carlos conseguiu 
atrair até o centro de 
nossa urbe, um grande 
numero de assistentes, 
principalmente mocinhas 
que não se cansaram em 
aplaudir as belas can
ções do cantor enamo
rado do Brasil.

X X X
O Clube da Lady de La

jes, entidade de caracter 
filantrópico, social e cul
tural, recentemente fun
dada e que tem na pre
sidência a figura da 
exma. sra. d. Maria Mar
tins Sbruzzi, tem-se reu
nido constantemente pa
ra tratar de assuntos de 
interesse da mesma.

Dr. Nilson Biavatti
CLINICA E CIRURGIA

Aparelho Digestivo e Vias Biliares
m

HORÁRIOS DAS 14 AS 17,30 HORAS
)nsL Rua Hercilio Luz rv 56 - Fone, 441 (Frente ao Hospital) 

Res : Rua João de Castro 71 -  Fone 308 

ATENDE DIA E NOITE

A ultima reunião desta 
entidade foi efetuada na 
ultima quinta feira no 
Clube 14 de Junho, e 
contou com o compare- 
cimento de varias damas 
de nossa sociedade.

X X X
Aproximam-se os fes

tejos joaninos, e com ê 
les muitos movimentos 
em nossos meios sociais.

Todos os clubes da 
Princesa da Serra, ja 
programaram as íestivi 
dades para este mês de 
Junho, e muito esaecial- 
mente dedicado . São 
loão, o maior santo da 
liturgia cristã e o mais 
venerado no mundo 
inteiro.

X X X
Segundo conseguimos 

colher em fontes of.ciais, 
no proximo dia 25, de
verá visitar a nossa ci 
dade, o consagrado a r  
tista de fama nacional, 
do radio e televisão, 
Luiz Gonzaga, cognomi
nado o Rei do Baião, 
que em nossa terra rea
lizará uma apresentação 
em um dos cinemas lo
cais sob os auspicios da 
Radio Diário da Manhã.

No mesmo dia, Luiz 
Gonzaga estará abrilhan
tando a soirée de São 
João do Clube 14 de Ju
nho .

X X X
O S.C. Cruzeiro fará

as suas festividades joa
ninas nos proximos dias 
18 e 19. Sabe-se que du
rante estes bailes, serão 
executados as danças da 
quadrilha.

x x x

A grande Orquestra d e 
Danças Guanaoara, es
tará no dia de hoje na 
vizinha cidade de Vaca
ria, abrilhantando unia 
soirée do Clube dos Sal
gemos do Batalhão 
Rc loviario daquela ci
dade .

X X X

Festejará mais um a- 
nivorsario natalício no 
dia de amanhã, a sra. d. 
árcedilha Silva, digna 
esposa do sr. Arlindo 
Silva, alto funcionário da 
Livraria A Pérola de La
jes .

Nossas felicitações á 
aniversariante,

X X X

Rodeado de alegrias 
por todos os seus fami
liares e pelo seu vasto 
circulo de amizades, viu 
passar mais uma efeme- 
ride natalícia no dia 9 
do corrente, o sr. Nestor 
Xavier, Mestre de Oficí- 
Das da Comercio de Au
tomóveis João Buatim 
S/A .

Ao nataliciante envia 
mos as nossas congra
tulações.

LAL1RA MACHADO
Como
pode o Poeta
abrir seu coração a todo sofrimento, 
sem morrer esmagado?
Como pode 
vibrar intensamente 
e seguir seu caminho, sereno, 
a cantar?
O Poeta é o Mago
que aprendeu a meter nas retortas
da alma
os metais e transmutá-los 
e em cantos formosos 
transformar tristes ais . . .
Porque tôda poesia 
- que é pão, luz e crença, 
que alimenta,
ilumina e consola os mortais- 
é apenas a dor transmutada 
em beleza.

V E N D E - S E
Uma loja com regular estoque situada na Rua Marechal 

Deodoro.
O motivo da venda é a mudança de ramo.

Para maiores informações queiram dirigir-se n<> hdi- 
ficio Gamborgi n' 155 ao lado da Casa Cristal.
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Plínio Coelho concorda 
com Mestrinho: Amazo
nas vai acabar se se

parando

_____II 6-60

i( formam de Manaus que o 
sr. Plinio Coelho ex-gover- 
n dor do Amazonas, está de 
pleno acordo com o atual 
g"vernador Gilberto Mestri- 
nho, o qual garantiu, em en
trevista concedida ao “Fran- 
ce-Soir” de Paris, que o A- 
mazonas acabará separando- 
se do Brasil dentro de uns 
25 anos para se constituir em 
pais autônomo.

O Amazonas está ameaça
do de total despovoamento, 
que será feito pelas estra
das Belém-Brasília e Acre- 
Brasília; as quais só servem 
ao Sul, ao Centro e ao Oes
te. Os amazonenses deixarão 
sua te rn  para provar a re
gião ao longo dessas estra
das. A construção de Brasília 
representa, assim a consu
mação do crime do Brasil 
contra o Amazonas.

Para o sr. Plínio Coelho, 
Brasília pode ser comparada 
com “um sicário armado de 
doze punhais para assassinar 
o Amazonas”, onde — segun 
do afirma — não há nenhum 
siual de presença do Gover
no da Republica. Para ilus
trar essa assertiva o ex go
vernador cita o fato de as 
autarquias federais não te 
rem, no Amazonas, mas sim 
no Pará, suas delegacias re
gionais.

- O sr. Gilberto Mestrinho

I traduziu a realidade quando 
fêz a advertência: na verda
de, a desídia e o desleixo de 
todos os governos desta Re
publica, estão matando o A- 
mazonas. Daí ser absoluta 
realidade o sentimento de a- 
bandono dos amazonenses 
que, em momentos de raiva, 
chegam a falar era separatis
mo — embora sejam tão 
brasileiros quanto quaisquer 
outros brasileiros de outras 
regiões.

Passando a falar sôbre po 
lítica, o sr. Plinio Coelho 
(que, como o seu sucessor 
Mestrinho, é do PTB), revela 
que apoiará, em seu Estado, 
a chapa J  J, “ou, como di
zem os paulistas, a janjan”: 

Vou ap dar o sr. Janio 
Quadros porque considero o 
Marechal Lott, embora um 
grande nome realmente, me
ro continuador do presidente 
Juscelino Kubitschek. Ele não 
tem nada de novo a acres
centar á linha do atual Go- 
vêrno, pelo menos não o dis
se. até agora. E eu acho que 
o atual Govêrno cometeu er
ros demais para tei o direi
to de continuar no Poder.

Finalizando, o sr. Plinio 
Coelho informou que viajará 
dentro de quinze dias para o 
Amazonas, a fim de engajar- 
se na campanha eleitoral em 
favor dos seus candidatos.

Piauí: Estado comprou prédio com 
dinheiro dos flagelados!

Segundo noticias divulgadas 
por órgão de imprensa de 
Teresina, o Executivo teria 
adquirido um prédio no va
lor de Cr$ 7. 500. 000. 00, des
tinado á administração do 
Estado. Segundo as mesmas

fontes, o governador Chagas 
Rodrigues, teria adquirido 
o “Edifício São João” com 
dinheiro destinado ao socor
ro dos flagelados das últimas 
enchentes.

Janio e Ferrari vencem prevtjs ao Rio 
e em Novo Hamburgo

O “Correio da Manhã”, 
do Rio de Janeiro pu
blicou á dias, os primei
ros resultados da con
sulta previa que uma 
equipe especializada, por 
iniciativa de sua redação, 
■stá fazendo junto ao 

eleitorado carioca, refe
rente as preferencias elei 
torais.

Os resultados são: 
Janio 49 por cento; 
Lott 30; Ademar 13; in
decisos 6.

Para vice: Ferrari 44, 
Milton 24; Jango 22; in
decisos 8.

i\la cidade de Novo 
Hamburgo, no Rio Gran
de do Sul, o semanano 
local ”NH’' promoveu á 
dias também uma prévia 
eleitoral nos 3 cinemas 
locais, para sentir a opi
nião pública sôbre o 
pleito presidencial que 
se avizinha.

Com a fiscalização de 
representantes de agre-

miações políticas, foi 
feita a apuração, tendo 
a auscultação prévia das 
tendências eleitorais dos 
novos hamburgueses da
do ampla vitoria para a 
dupla Janio-Ferrari, co
mo se verificará pe.os 
dados oficiais oferec os: 

Para P r e s i d e ,  l e: 
Janio 1.235; Lott i 83; 
Ademar 375. Para vice 
Presidente: Ferrari 1.J75 
Jango 405; Millon Cam
pos 253.

Eleições mu
nicipais de 

Canoinhas e 
Curitibanos
O Tribunal Regional 

Eleitoral de Santa Cata
rina, em sessão de 3 do 
corrente, apreciando re
presentação do Partido 
Social Democrático, re
solveu fixar a data de 3 
de outubro do corrente 
ano, para a realização 
da eleição para Prefeitos 
dos Municípios de Canoi
nhas e Curitibanos. 
por terminarem os man
datos dos atuais Prefei
tos dos referidos Muni
cípios em 31 de janeiro 
de 1961.

AGRACIADO JUSCELINO COM O .ITUl O 
DE CIDADAO PAULIbTA

A Assembléia Legisla
tiva de S. Paulo apro
vou, projeto de resolu
ção de iniciativa do de
putado Henrique Perez, 
do PSB concedendo o tí
tulo de cidadão paulista 

Jiispplinn Kuhits-a n sr

chek de Oliveira, presi
dente da República. A 
justificativa, do autor o 
requerimento está su- 
bscrito por deputados de 
tôdas as legendas, com 
exceção da UDN.

Inaugurado um serviço de aviões a jato 
entre Nova York e Brasília

A Pan Am e r i c a n  
World Airways anunciou 
que foi inaugurado no 
dia 7, um serviço sema
nal de aviões a jato en
tre Nova York e Brasí
lia.

Em Brasília os passa
geiros procedentes de

Nova York, poderão fa
zer baldeaçães para o 
Rio de Janeiro, São Pau
lo e Belo Horizonte.

A distancia de 6.940 km 
entre as duas cidades 
coberta em 8 horas e 
minutos.

Imposto de consumo será alterado
Segundo apuramos, a- 

cha-se em estudo no Mi
nistério da Fazenda um 
ante-projeto que modifi
cará a Legislação do

Imposto de Consumo. 
Da nova proposição 
constará dispositivo ex
tinguindo o sêlo de au
tenticação, visto não ter

a Casa da Moeda capa
cidade para emitir, anu
almente, um bilhão dos 
referidos selos.

t e

Compr e  qua l i da de
A PREÇO JUSTO . .

Comprando
ALTA QUALIDADE 

E DISTINÇÃO

B E N N E R
A boa roupa ponto por ponto

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

rV.̂ 7)

C asa RENNER dispõe, ainda, de variado sortimento de camisas sports, calças sports calca
dos, chapéus c.

RENNER -  veste o cavalheiro dos pés a  cab eça com o m áxim o de qualidade e distinção!

•0> L.O
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Hoje a tarde no Es
tádio Municipal da Pon
te Grande, será iniciado 
o segundo turno do 
campeonato serrano, com 
o prélio entre as equipes 
do internacional e do 
Cruzeiro.

Este cotejo que reu
nirá o lider da tabela e 
um dos co-lanterninbas 
do atual certame, será 
talvez um dos mais fá
ceis que o Golorado irá 
enfrentar neste ano, isto

o Internacional
uorqne o Cruzeiro não 
su em condições de 

superar 0 8 *u adversário.
a categoria de ambos 

f  uu,ta listinta, e o in
ternacional que este ano 
f  , a pintando Dara o ti
tulo máximo do Cente
nário deverá levar de 
'encida o frágil conjun
to estrelado.

A constituição do In
ternacional será a mos- 
ma do jogo de domingo 
Jltimo contra o Pinhei

ros, ou seja: Magalhães,: 
Etevaldo e Boanerg* s; 
Eustalio, Pedrmho e li- 
co; Pilila, Li io, \icode- 
mus, Hamilto \ e Aldori.

O Cruzeir > por seu 
turno irá efetuar algu
mas alterações era seu 
conjunto, e possivelmen 
te irá alinhar o seguin
te quadro:

Cláudio, C arlinhos e 
Má; Zé vJulião), Demer 
vai e Deco; Luizinho, Ni 
gemann, Mauro, Dico e

Complementando a pri
meira rodadi i)  retur- 
no, jogarão a nanhã a 
tirde no Estaiio Muni
cipal da Ponte Grande 
os elevens do Guarany 
segundo colocad > do a- 
tual campeon tto e o Pi
nheiros um dos lanter- 
ninhas de (30.

Á primeira vista, acha
ríamos que o Guarany 
é o favorito desta pug
na, raas colocando os 
pingos nos is, veremos 
que o Pinheiros apesar 
de estar colocado no ul
timo posto da tabela, é 
um adversário de res
peito, e que constante-

nente pregi as suas >e- 
;as nos ch i nados gran
des do nosso futebol.

Será um jogo bastante 
equilibrado, o que nos 
leva crer ser este o me
lhor jogo da primeira 
ro iada do returno.

Salvo alterações de 
ultima forma, as duas e- 
quipes jogarão com as 
seguintes constituições: 
Piuheiros: \dilio, Zé 0- 
tavio e Madureira; Val- 
canaia, Ivo e Dezinho; 
Zequinha, Eloir, Wilson, 
Pinto e Alcides (Salvio). 
Guarany Lu!u, Nereu e 
Flores; Carlitos, Vicente

5 1  E M  A C

JU S O S  c 9 / / íg g / fr ? o ú é

As máquinas de escrever Siemag possuem:
^  regulador de toque 
v régua de margmadores 
v  a|uste de fita em 4 posições 
v proteção de tipos 
v  apôio de papel
v  inserção regulável e automática do papel 
v libertador de tipos 
v  mesa d papel 
v  estrutura bhndada monobloco

ú o/? /?eç9  c/rr&

19,

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

: : : : :••IT’ **

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS 

'Organização Hélio Lida
Rua Cel Córdova 108 -  Caixa Postal 3S

, A„  *  I SANTA CATARINA
LAGES I

Raimundo.
Cf no se vê o Cruzei

ro ir; estrear hoje em 
sua equipe (se a F C F 
dar • Mídição de jogo), o 
zagu *iro Na antigo de- 
iensor do Vasco da Ga
ma e do atacante Mauro

que atuava no futebol 
de Lagoa Vermelho.

Este jogo será inicia
do as 15.30 horas, sendo 
que haverá uma prelimi
nar entre as equipes as
pirantes do Cruzeiro e 
do Internacional.

Colocação por pomos pcrdiàc

* Gozo; Kui, Z -ca, Johan, 
Evaldo e Ironildo.

Jaso o Guarany ven
ça o jogo de manhã es 
tari com grandes possi- 
bili d ides de lutar com o 
Internacional pelo titulo 
máximo de 60; em caso 
contrario, verificando-se 
uma vitoria, do alvi ver
de, este estará dando 
praticamente o laurel do 
Centenário ao quadro 
escarlate de Armindo A- 
raldi.

Vamos esperar o que 
vai acontecer na partida 
de amanhã . . . Quarta 
feira voltaremos. . .

1 Int ‘rnacional PP
2 Guarany - PP
)• Independente 4 pp
4" Pinheiros e Jruzeiro > PP

Ataque mais positivo
P Internacion i: ■ r̂ols
L• (Guarany 1 ' '
J.*Independente lí j
r  Pinheiros 6 ”

Cruzeiro 5 ”

Defesa menos V asaJa f
1 Internacional 2 1- )ls
2• Independente 7 ”
3- Guarany 10 "
4' Pinheiros 11 "
5- Cruzeiro 20 ”

Artilheiros
1. Hamilton (Internacional) 7 gols; 2- Irineu (Independente), 
Johan (Guarany) 5 gols; 3 Pilila (Internacional) 4 gols; 4 
Feio (Independente) 3 gols; 5‘ Aldori (Inte nacional) Dico 
(Cruzeiro), Machado, Ironildo, Padilha (Guarany), Wilson, 
Eloir (Pinheiros) 2 gols; 6’ Zequinha, Aureo (Pinheiros), Ze- 
ca (Guarany), Demerval, Raimundo, Nigemann ( Cruzeiro ) 
Eri, Fauth (independente), Carbonera e Nicodemus (Inter
nacional) 1 gol

Artilheiros negativos
1' Dezinho (Pinheiros) 1 gol.

Arqueiros menos vasados
Magalhães (Internacional) 4 partidas 
Álvaro (Independente) 3 partidas 
Ozair (Guarany) I partida 
Lulú (Guarany) 3 partidas 
Rogério (Pinheiros) 2 partidas 
Claudio (Cruzeiro) 2 partidas 
Waldemar (Cruzeiro) 2 partidas 
Adilio (Pinheiros) 1 partida

Taça Eficiência
r  Internacional 
2‘ Guarany e Independente 
3' Cruzeiro 
4‘ Pinheiros

Campeonato de Rendas
1’ Internacional 
2’ Independente 
3‘ Guarany 
4- Cruzeiro 
5‘ Pinheiros

jogos realizados
Guarany 4 x Pinheiros 3 
Internacional 6 x Cruzeiro 0 
Guarany 5 x Cruzeiro 1 
Internacional 3 x Independente 
Cruzeiro 4 x Pinheiros 3 
Internacional 3 x Guarany 0 
Independente 6 x Cruzeiro 0 
Internacional 3 x Pinheiros 0 
Guarany 4 x Independente 3

Proxima Rodada
Hoje: Internacional x Cruzeiro 
Amanhã: Pinheiros x Guarany

13 pontos 
6  "
1
0  ”

CrJ 7.850,00 
C rí 7.610,00 
( rí 5.321 >,00 
Cr$ 3.915,00 
Cr$ 3.425,00
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A Policia em Noticia
ff & ft h

escreveu: M. R.

Tentativa de Morte:

Oco reu na locali 'ade 
Passo do Socorro-Lajes 
uma irruaça levantada 
pelos indivíduos Avelino 
Guedes e Sebastião Gue 
de .̂ que queriam por 
força empurrar umas 
pingas na base do fiado 
no boi.equim de proprie-, 
dade de Osmar Gouoy 
quando entrou em cena 
Marino Godoy de Souza, 
aconselhando à Avelino 
Guedes e Sebastião Gue j 
des que não forçassem 
a situação, pois já se 
encontravam um pouco 
“altos”. Encerrado a his- 
torii, Marino Guedes re
colheu-se para o Hotel 
Santo Antonio, onde na
quela noite iria dar guar
da, quando cêrca das 
três horas da madruga
da ao tentar sair para 
fora levou uma forte des 
carga de chumbo grosso 
indo atingir-lhe a perna 
esquerda. A Polícia, ci
entificada do ocorrido, 
tomou as providências 
de praxe, abrindo o com

petente inquérito.

Desordens:
O indivíduo Vidal 

Mdiiey Chaves, residente 
em ampo Bello do Sul, 
resolveu dar u nas voltas 
na mdade, e como sem
pre, o negócio acabou 
na zona do meretrício 
ocasião em que Vidal, 
em companhia de mais 
dois “esponjas” armados 
de revólver, quizeram al 
terar a situação; quando 
surgiu a cana “araoita- 
ram*’ e bancaram os 
bons moços.

A Policia agarrou os 
arruaceiros e identificou 
os companheiros de Vi- 
d il Sidney como sendo 
os elementos João Ro
drigues residente no 
mesmo Distrito e Julio 
Bairro, este ultimo mo
rador no Morro do Pos
to, nesta cidade.

Queixa:
Pedro Thomé Soares, 

proprietário de uma Qui
tanda situada defronte a

S A E T A
O Cine Teatro Tatnoio tem a grande honra de apre

sentar amanhã em 5 grandiosas sessões, ás 10, 14, 16, 19 e 
21 horas, a fenomenal película do cinema espanhol, SAETA 
ou CANTO DO ROUXINOL.

Um filme que recebeu os maiores elogios no mundo 
inteiro, tendo como protagonista principal o menino JOSE
LITO, a maior revelação do cinema ibérico.

Companheiro de chapa de 
Bornhausen

1
Segundo se comenta 

nos meios politicos do 
Estado, o sr. Carlos Cid 
Rénaux, industrial re
sidente em Brusque, te
ria sido convidado para 
concorrer nas próximas 
eleições de 3 de outubro, 
ao cargo de vice gover
nador na chapa do sr. 
Irineu Bornhausen.

De concreto no caso

nada existe por enquan
to, mas vamos aguardar 
os acontecimentos politi
cos da esfera estadual, 
para podermos dar uma 
definição mais corrobo 
radora sobre o assunto, 
se o sr. Carlos Cid Re- 
naux será ou não o com
panheiro de chapa do 
candidato udenista.

Churrascaria Carbonera, 
registrou queixa nesta 
D.R.P. contra seu vizi
nho Mario Correia de 
Athayde, que já há mui
to tempo vem dando “du
ro” no queixoso, e na 

! tarde do dia nove do 
corrente, Mario Athayde 
resolveu tirar uns cai
bros que sustentava a 
casa onde se situa o 
mereadmho, para que o 
mesmo desmoronasse, 
pois existe alí um porão 
com cêrca de três me
tros de altura, onde por 
certo levaria o queixoso 
a falência, pois segundo 
consli. o Tal de Mario 
que nã i é proprietário da 
casa, quer cobrar-lhe o 
aluguel no que não tem 
direito algum, conforme 
ordem exoressa da pro
prietária do prédio. A 
Polícia tomou providên
cia com o vizinho “cha
to ” .

“Paulera'’ no Morro 
do Posto:

Por questões de so
menos importância. Con
ceição Vargas resolveu 
descer a lenha na sua 
comadre e vizinha, pon
do em polvorosa aquele 
barulhento bairro. A tur
ma desceu o Morro sem 
lata dagua na cabeça e 
registraram queixa nesta 
D.R.P. alegando razão 
em ambas as partes.

Sem novidade no front

Apesar de todas as 
ondas, o silêncio conti
nua vencendo a malan
dragem, os amigos do 
alheio e a zona do me
retrício. De vez em quan
do sente-se por aí um 
cheirinho de jogo de bi
cho pobre e barato; en
tretanto o cadafalço de 
muito “nego bom” per
manece no carteio que 
mais cedo ou mais tarde 
será “desembaralhado”.

Lages, 11 de Junho de 1960

Em Florianópolis o Prof. 
Eduardo Amaral Filho
Seguiu quinta feira última 

para a Capital do Estado, 
onde assumiu, por ato do go
vernador do Estado as ele
vadas funções de titular da 
la Delegacia do Ensino o 
prof. Eduardo Amaral Filho 
elemento que desfruta de 
largo circulo de relações e 
amizades na 4 Princesa da 
Serra”, tendo aqui por mais 
de 10 anos exercido o car 
go de inspetor escolar.

Elemento comunicativo e 
bom, o nome do prof. Eduar
do Amaral Filho é 6obeja 
mente conhecido e respeita
do nos meios estudantis la- 
jeanos, motivo porque foi 
homenageado por todos os 
grupos escolares da cidade, 
recebendo dos mesmos ofí
cios honrosos a respeito de 
sua atenção como educador 
e valiosos presentes de des
pedida.

Além disso, foi o prof. E- 
duardo Amaral Filho home
nageado sábado último no 
aeroporto com um almoço 
levado a efeito às 12 horas; 
às 18 horas do mesmo dia, 
lhe foi oferecido na chácara 
do sr. Mauro Rodolfo um su
culento churrasco e, terça

feira última, no Clube ;e 
Caça e Tiro “Luiz Ramos 
Borges" foi homenageado 
com um jantar, inanLestações 
essas partidas de 6eu largo 
circulo de relações e amiza
des, testemunhando o apreço 
em que é tido em nossa terra

Homenagem tocante, tam
bém. que dispensa maiores 
comentários u respeito da 
estima que desfruta •> prof. 
Eduardo Amaral Filho nos 
educandarios locais, é o dis
curso proferido por uma das 
professoras de um grupo es
colar de Lajes e que em se
guida transcrevemos na in
tegra:

“Depois de tantos anos em 
que trabalhamos juntos aqui 
nós nos reunimos para um 
adeus. A bondade que de
monstrou e a presteza com 
que sempre nos atendeu, fi
carão em nossos corações. 
É nosso desejo que o futuro 
lhe sorria na nova terra que 
o acolherá Aqui ficaremos 
nós, saudosas e agradecidas, 
esperando que o nosso ori
entador de tantos anos não 
nos esqueça, re3ervando-nos 

, em seu coração um peque
nino lugar”.

Luiz Carlos Prestes com Loll
Segundo despachos proce

dentes do Rio, o sr. Luiz Car
los Prestes, secretário geral 
do Partido Comunista do Bra
sil, participará em São Paulo 
de dois comícios de propa

ganda do mal. Lott à presi
dência da República.

Como não poderia deixar, 
o fato está tendo enorme re
percussão nos meios políti 
cos cariocas.

O Cine Marajoara, apresenta amanhã (domingo) ás 7 e 

9 horas a grandiosa produção da PELMEX

a e o Diabo
■

)
Um filme em Eastmancolor e Mexiscope com MARIA ANTONIETA 
PONS, secundada por Joaquin Cordero, Carmelita Gonzalez e outros

Convocação
O Presidente do Diretório Municipal, em 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 OKDINAR1A da União Democrática Xacional 
no Município de Lajes, a instalar-se no dia 19 de 
Junho às 10,00 horas no Salão Nobre da Escola 
Normal e Ginásio Vidal Ramos, para tratar dos 
seguintes assuntos:

aj Reestruturação do Diretório 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 e- 

xercício.

b) Os Vereadores eleitos á  Câmara M unicipal 
e seus suplentes em e x e rc íc io .

c) Os Delegados dos Diretórios Distritais.

Lajes, 3 de Junho de 1960 

(a) Dr. João Pedro Arruda — Presidente
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