
poHtica Municipal Foc

Está a
Conforme pronuncia

mentos feitos por lide
is de diversos partidos 
locais, estão mais ou 
nenos claros os nomes 
u0s candidatos à suces- 
j;íI municipal. Nos ar
raiais do PSP, dois no
mes es Ião em cogitação: 
os do sr. Euciides Gran
ito  ou José Pinto Som
bra como seu candidato 
inais provável. O Parti
do Libertador tem  como 
seu candidato preferen-

« u m e ,
segundo fomos informa 
a0s; estaria também dis
posto a apoiar um ou-
tr° n? ne’ 00 no seja dos

ArS.lnd0 Ramos, dr. ^lovis Ribeiro e dr Jor
ge Barroso Filtio.

Enquanto isso, o dire
tório do PSD reunir-se-á 
dia 20 do corrente, quan 
do escolherá definitiva
mente o seu candidato a 
prefeito municipal, de 
vendo a convenção sei

realizada iia 24 para a 
homologação do nome. 
Entre os prováveis can
didatos da referida a- 
gremiação política, figu
ram os nomes dos srs. 
Euciides Granzotto, Val- 
do Costa Avila, Oscar 
Schweitzer, Manoel An
tunes Ramos, dr. Jorge 
Barroso Filho e dr. João 
Costa Netto.

Até agora, entretanto, 
uma das candidaturas

mais sólidas e, ao que 
tudo indica, definitiva é 
a lo sr. Ary Waltrick da 
Silva, apoiada pela UDN 
e »ossivelni:nte por ou- 
t os partidos políticos lo 
cus. bmquanto isso o 
PTB faz pé firme nas 
a colhas do seu candi
dato que é o dr. Domin
gos Valente Júnior, o que 
aliás, poderá prejudicar 
a votação do sr. João 
Goulart à vice-presidên-

Tempo”
cia da República já que 
o acordo estadual não 
se estendeu ao âmbito 
municipal.

Desta maneira, a coisa 
está ficando preta, que
rendo cada partido cor
rer com um candidato 
próprio se caso não en
trar em entendimentos 
cora os outros, ou se os 
candidatos da sua pre
ferencia não forem es
colhidos.

ORGÁO INDEPENDENTE E NOTICIOSO
Ano XX D I R E T O R
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R u a  Marechal
e  Oficina I __ . . 1 Fone 397 
Dioáirj 2 9 4  1

Cr$ 5 , 0 0 -----LAGES, 15 de Junho de 1960 1 ! N. 59

Segundo noticia a im
prensa do Rio brevemen- 
le debates sôbre a fixa
ção do novo salário mí
nimo vão ser promovi
dos nas fábricas, escri
tórios e outros locais de 
trabalho, a fim de que

todos os trabalhadores 
possam manifestar-se sô
bre suas reivindicações 

Essa é a última de
cisão conjunta dos líde
res sindicais, que estão 
articulando o lauçamen- 
to maciço da campanha

pela revisão do salário 
mínimo. Por outro lado 
o ministro do trabalho 
sr. João Batista Ramos 
anuncia que em quinze 
dias estarão reestrutura
das 22 comissões esta
duais do salário minimo.

A conceituada firma gaú
cha MOURA, GAIGER & CIA 
LTDA, com matriz em Porto 
Alegre, procurando ampliar 
as suas atividades comerciais 
vem de criar uma filial em 
nossa terra.

A novel firma que já se 
acha em pleno funciona
mento, está situada à Rua 
Cel. Otacilio Costa, edifício 
onde antigamente funciona
va a Geral de Peças e Ma
quinas Ltda.

Esta filial da importante 
firma Moura Gaiger & Cia Ltda

que opera com exportação 
e barraca, em nossa te ra 
desempenhará as funções de 
posto de compras dos vários 
produtos em que a mesma 
gira, tais como: peles lana
res, couros secos e salgados, 
sebo industrial, cêras de abe 
lha, lãs, cabelos vacuns etc.

Divulgando este aconteci
mento, destas colunas, au
guramos á firma MOUR ã 
GAIGER & CIA LTDA mui
tas felicidades em suas ati
vidades comerciais na Prin 
cesa da Serra.

Amanhã: Segundo Aniversário da Mor
te de 1res Ilustres Catarinenses

Liga Serrana de Desportos 

Comunicação
A Liga Serrana de Desportos, por intermédio 

íe sua Diretoria, comunica a todos Que por moti
vo da modificação de PLANO do SORTEIO t o 
carro Scoda, que correria no dia 22 de junho pio- 
Kinio. ficará transferida a Cine-dia.

Devendo todos os possuidores de bll^ete® des' 
te referido sorteio, aguardar a visita do 
v'endedor autorizado, para maiores escla 
tos e permutas das cautelas.

Lajes. Junho de 1960
A Comissão *

S. PAULO CREDOR 
DA UNIÃO

O Secretário da Fa
zenda do Estado de São 
Paulo, sr. Francisco de 
Paula Vicente de Aze
vedo Marques, entregou 
há dias ao governador 
Carvalho Pinto, o relato- 
rio geral da comissão 
mista, encarregada do 
acerto de contas entre a 
União e o Estado.

Tal relatório acusa um 
saldo credor, apurado em 
favor de São Paulo na 
ordem de quatrocentos 
milhões de cruzeiros.

A data de amanhã, dia 16 
de junho, assinala o trans
curso do segundo aniversário 
da morte trágica de três i- 
lustres figuras no cenário 
político tanto de Santa Cata
rina como do Brasil: senador 
Nereu Ramos, governador 
Jorge Lacerda e deputado 
Leoberto Leal. Viajando to
dos êles para o Rio de Ja
neiro, via aérea, após terem 
participado de uma impor
tante reunião política na Ca-

pital do Estado, o aparelho 
que os conduzia espatifou-se 
no solo matando todos os 
três e mais algumas pessoas, 
enquanto outras apesar d ■ 
escapar com vida ficaram 
gravemente feridas.

Diversas homenagens serão 
prestadas amanhã aos que 
pereceram em tão trágico 
desastre aviatório. que viti
mou figuras ilustres do ce
nário político barriga-verde.

Leiam na Ultima Página:

R O D E I O

A T L A S "  S / A j
Dstribuidora do Cimento «RIO BRANCO» — «RIO DO OURO»

r- I r W d o  em todas as bitolas -  Sanitários - Azulejos -  Ladrilhos — Tintas 
Hidratada — Ferro redon2g aiumjnio — Material para construção em geral

_  /̂ ttdtttrA FILIAL DE LAJESSUCURSAL DE CURITIBA , 'w* "
Rua João Negrão, 1-325 

Curitiba - Paraná
------  * — i ■— —

Chapas

LOJA E DEPÓSITO 
Rua Correia Pinto, 125 

Fone 550
End. Telegráfico ‘‘METATLAS

"Ttsr.'îîriw. up®, sur""
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(«■
do museu historico partie 

escreve: D.T

•tlar 'T Hl AG O DE CASTRO

Musicas e
Setenta an is são pas

sados, desde que os la- 
geanos ouviram pela pri
meira vez, os acordes do 
hino da republica, pro
clamada a 15 de novem
bro de 1889. O dia a- 
manbecera bonito e João 
de Castro Nunes (pai do 
patrono do museu) con
vidava grande numero 
de amigos para um gran
de convescote, rematan
do o mesmo com um 
lauto banquete ao ar li
vre. Esse dia foi 27 de 
julho de 1890.

O hino foi executado 
magistralmente pela ban
da do Snr. Felisbino e o 
cidadão V. Passos após 
muitos vivas, fez um pe
queno exordio.
João de Castro Nunes 
era então presidente do 
Conselho de Intendência 
Municipal da cidade de 
Lages.

Nesse mesmo ano, dia 3

de agosto a banda de 
musica São João do De
serto, fazia uma otima 
retreta no alto da Santa 
Cruz, reunindo grande 
numero de famílias.

Ainda a 6 de julho de 
1890, tivemos o prazer 
de assistir uma partida 
dançante em casa do 
nosso amigo João Ro
drigues da Silv i Castelo 
Branco; esteve bastante 
concorrido o salão da 
casa do noss» amigo, 
correndo por este moti
vo a festa alegre e ani
mada até ao romper d’ 
ALVA.

21 de julho de 1890! Mes 
de muita festança, razão 
pela qual daremos a 
palavra ao repórter, pa
ra noticiar, com suas 
palavras, outro aconteci
mento:

“Tivemos inesperada- 
mente, domingo passado,

uma magnifico passeio 
campestre, acompanhado 
de uma linda orquestra 
e do gentil sexo amavel, 
sendo este passeio im
provisado, uma surpresa 
feita ao cidadão João 
Augusto Xavier Neves 
que, com sua familia, se 
achavam saboareando u- 
ma apetitosa feijoada no 
bosque.

Ralatar aqui as deli
cias dessa tarde amena, 
não poderia as colunas 
do nosso modesto jornal 
comportar as descrições 
dos divertimentos ocor
ridos; apenas diremos 
que, na volta do campo 
á esta cidade, a elite da 
sociedade lajeana, isto é 
o belo sexo, cavalheiros 
e povo em marcha AU 
FLEAMBE vUX dirigiram- 
se à residência do cida
dão Nicolau Cassuly, on
de foi pelo mesmo cida
dão, oferecido a todos 
um profuso copo dágua, 
dançando se até ás dez

d e  c a s t r o

horas da noite.

14 de dezembro de 
1890, o cidadão Nicolau 
Cassuly, oferecia ao ci
dadão *Dr. Antonio Antu
nes Ribas,'um esplendi
do soirée que correu a- 
niraadissimo até as duas 
horas da manhã.

Conforme noticias pro- 
centes da NCVACAP, o 
Supremo Tribunal Fede
ral realizou hoje, ás 13 
horas, sessão do Tribu
nal Pleno, para julga
mento quando foram 
examinados ’‘habeas- 
corpus” (petições e re
cursos) do novo distrito 
federal, do Estado da

S
As festas do Espirito 

Santo, ocorreram anima 
dissimas este ano (1890); 
muita animação nas noi
tes de novenas, sendo 
por isso muito concorri
da a casa do festeiro. 
Foi sorteado para 1891, 
como festeiro o cidadão

Guanabara e de outros 
Estados da Federação.

Ontem já quase todos 
os ministros do Supre
mo Tribunal Federal ja 
se encontravam em Bra 
silia. tendo seu presiden
te sr. Barros Bir:3to, 
chegado hoje pela m tnhã 
conforme estava assen
tado.

João Severiano Waltriclí.

STF começou a funcio
nar hoje em Brasília

Todos os Ministros se acham em Brasilia

A G O R A !
r i la. Si.

CHE GAR!
ia (

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 TANFír o  _  rr a, t 
rianopolis em DC3 e Fpolis. • S. Paulo e Rio, nos rápidos, luxuosos e conlortaveí^AVIÕEs'CONVAlfu?

VOLTA: _  TERÇAS - QUINTAS E SABAOOS!
NOS MESMOS DIAS ACIMA, SE V. S. PREFERIR, Apresentamos o seguinte PLANO/LAGE01
PARTINDO DE LAGES, Cora escalas em FLORIANOPOLIS - ITAJAI - JOINVILLE - CURITÍB\ - SAO PAITO

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

AGENCIA TAC CRUZEIRO DO SUL -  Rua Presidente Nereu 
Ramos (logo abaixo do Cine Teatro Marajó arai 

TELEFONES . . .  das 8 ás 18 horas . . .  214 - das 18 ás 24 horas . . .  237
"’““•ti mu ram — . Ï 3BEEETTACERVO: BIBLIOTECA DE SC 
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Primeira diretoria do 
Clube da Lady de Lages

Notas Religiosas

Conforme já tivemos oportunidade de inlm- 
mar em uma de nossas edições anteriores 'foi 
mudado em meados do mês de Maio p p „ r  ?* 
hr. Ha Ladv cie Lasres. p mio .° Uube da Lady de Lages e que contou naquela oc“-' 
siã° e«'n « presença da Secretaria Geral dêssesiav -----  r - - - T_ .... u c c ic ia n a  Cjera
Clube «o Brasil, a ara. Haydée Guimarães Gou 
Urt, resideute na cidade de São Paulo

0 Clube da Lady tem a finalidade’ de reunir 
senhoraŝ  da sociedade lajeana, para auxiliar as 
associações de caridade e promover festas cuia - 
rendas resultarão em beneficio das mesmas asso
ciações-

0 Clube da Lady de Lages, tem se 
constantemente no Clube 14 de Junho, e 
primeira diretoria está assim constituída:

reunido
a sua

Presidente de Honra
Emilia Furtado Ramos

Fundidos na Espanha com o mesmo bronze secular existente nas suas catedrais, 
porém obedecendo à técnica e estilos modernos de Oscar Niemeyer e Lucio Costa,, os 
sinos da Catedral de Brasília serão oferecidos pela coletividade espanhola radicada no 
Brasil.

Para levar avante este empreendimento, destinado a solidificar a amizade espanho 
la-brasilei t foi instituída no Rio a “Campanha Pró Sinos da Espanha para a Catedral 
de Brasi ia”

i

X  -OliGRESSO BATISTA MUNDIAL
Para superintender a fil- dos Estados Unidos, do Dé-

raagem para rede de emis
soras de televisão da NBC

cimo Congresso Batista Mun
dial, que sej-ealizará no Rio

Catarinense
de Janeiro na última sema
na do corrente mês, já che
garam àquela capital a sru.

Dorian Ann e o &r. Martin 
Heade, que foram recebidos 
no Galeão pelo sr Edgar 
Hallock, da comissão coor
denadora.

Presidente
Maria Martins Sbruzzi 

Vice-Presidente
Leda Costa 
lzolina Branco 
Zelka de Castro

Secretarias
Maria Aparecida Ramos Silva 
Leda Broering

Tesoureiras
lima Reuter 
Judith Arruda

Dradora
Tali ta Campos

Comissões de projetos e festas
Maria de Lourdes Barroso 
Helena Vargas 
Elga B. Cesar

/ / CDIMCA 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
Reforma dos Estatutos Sociais:
a) - Alteração do nome da sociedade (art. Io);
b) - Modificação do artigo 2° - objetivo social. 
Assuntos do interêsse social.

Io -

2o) -

Celso Ramos 
Diretor-Presidente

Lajes, 4 de junho de 1960
Newton Ramos 

Diretor-Superintendente.

Para participar do certame 
que se espera reuna cerca 
de 17*mil pessoas de paises 
diferentes, virão tanto russo.. 
como norte-americanos, para 
o que já foram obtidas as 
permissões necessárias às 
autoridades competentes.

O famoso p r e g a d o r  
Dr. Billy Grahan será o ora
dor da sessão de encerra
mento a qual estará presen 
te também o ex-principe d t 
Nigéria, Emanuel Dahinse, ora 
convertido e formado em teo
logia.

Estima-se que os partici
pantes proporcionarão, du 
rante sua estada, ao comer
cio carioca, um moviment > 
superior a cem milhões do 
cruzeiros.

Herta Waltrick 
Ada Valente 
Tilza Brascher 
Tereza Ramos 
Zaida Ramos Cesar 
Edite Paim Costa

Departamento de Im prensa e propaganda

Iolanda Amaral 
Hulda Amaral 
Lara Vieira
selho Fiscal
Edenei Modesto de Almeida 
Elsa A raidi
Soni Broering Atherino 
Celia Carneiro Bastos 
Augustinha A. Broering

AGRADECIMENTO
io já completamente rest^ 1̂ d° j[e vinte dias, 
que me reteve ao leito> P «  “ “ J pof mcio 
um dever de gratidao < Nett0> peia maneira so- 
decer ao Dr. Joao C< h& enjfermidade. A
> atendeu-me d‘,rantp todos indistintamente que
)s senhores padres e estíve acamado, bem 
im durante os dia®. q arta8 e fonogramas f-e
esIniLÏ A t o l T a  minha imnrredoura grat.dao 
nuito obrigado

9 ® 0 €

Fino do
M ongo do Eixo

COM A GARANTIA DA

M S Ü E C E D n S - B S S M :
Poro teu cam inhão, e x ija  «ompre peças 
que tenham  fun d .d a  a estré ia  d e  3 pontas. 
A  M ercedes-oenz d o  Brasil se responsab iliza  
In te iram ente  p e la  q u o ü d a d e  dessas peçasl

Tôda peça com a m arca fu n d id a  e num erada 
em cód igo  já  passou p o r nossos la b o ro tó rio s  
e é a p ro v a d a . Sem isto, é peça fraca , 
não serve. Para sua g a ra n tia , sò com pre 
peças com a m arca M ercedes-Benz I

Procure peças M ERCEDES-BENZ legítimas. 
Concessionário Autorizado

Lages, 14 de Junho de l ‘̂ u
Livinio Godoi

Mercantil Delia Rocca, Broering S/A
| Rua Manoel T de Castro, 23 — Caixa Postal, 27 — 

End. Teleg Vargas — LAJES — Santa Catarina
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F e m i n i n a D ’te ç â o  d e CICI

Como faciliiar se i  raoa’ io na cozinha
A organização do trao-.íiio a mania de estatística já 

na cozinha é uma das q i >.s- 1  calcularam que, numa cozi- 
tões mais importantes n - ir nha onde o trabalho é mal 
moderno. Se uma dona de m  | organizado, uma pessoa anda 
i-a pudesse contar os pas> >s|por ano no mínimo 100 qui
que dá diariamente, duriiue 11 ometros Esse ’’passeio” po- 
o tempo em que se oci >a de ser reluzido a apenas 
do trabalho na cozinha, te t. 25 quilomotros afirmam 
no Tim do ano, um nun o 'eles - com a organização de 
surpreendente de quüôm dr 'S serviços cem a colocação 
percorridos no pequem s- em locais apropriados dos 
paço de alguns metros qua- diversos utensílios, etc.
í*rac*os' j Facilite > seu trabalho na

Os americanos, que tem cozinha, instalanio conveni-

entem ate, toda a acarei 
gem; t io se cance in dilm • - 
te enq anto esti co> ihau 1 » 
prepar i.nlo >s at aentos 
ou lavando pratos e o meias. 
São esies  os "slogans" da 
cozinha moderna.

A divisão do trabalho na 
cozinha deve obedecer cer
ta ordem: preparação e la
vagem dos aliment >8, cozi
mentos, o serviço, e depois 
a lavagem dos pratos.

A instalação da aparelha

gem para esses serviços de
verá corresponder a eles, 
ia esquerda para a direita, 
na seguinte ordem:

Refrigerador, armário para 
bebidas, facas para carne: 
depois a mesa para a pre
paração dos alimentos na pa
rede prateleiras para guar
dar café, arroz, macarrão, 
etc, ao lado destas, uma me
nor, onde devem ficar o li
quidificador, ferros de abrir 
latas, latas, etc. A seguir, a

pia para lavagem dos legu
mes, frutas, carnes. Na pare 
de, outro armário com 
louça e as panelas.

O fogão, elétrico ou a gás, 
vem depois. Na parede, 6ô- 
bre o fogão, uma prateleira 
com os conhecimentos qup 
deverão ser usados durante ’o 
cozimento.

A. a titude 
geral

NAS ENTREGAS 
URBANAS

A moderna camioneta Ford F-100é 
de arranque Instantâneo e ótima 
aceleração. Ideal para serviços que 
exigem paradas c partidas fre
quentes. Transita em qualquer rua. 
mesmo onde os veículos de maior 
porte não podem trafegar Ê tio  fácil 
de manobrar como um automóvel. 
Estaciona em pequeno espaço. Mais 
volume por viagem, maior rendi
mento do veiculo'

NOS SÍTIOS E 
FAZENDAS

A camioneta Ford F-100 transporta 
tudo, nas mais difíceis estradas (ou 
simples caminhos) do interior. São 
930 quilos de capacidade de carga 
— muito mais do que qualquer 
outra camioneta! Chassis super- 
-reforçado, sistema de suspensão 
ultra-aperfeiçoado. e o famoso mo
tor Ford V-8, potente e económico, 
garantem rendimento incomparável 
em qualquer espécie de terreno!

NO TRANSPORTE 
PESSOAL

Substitui com vantagens o uso do 
automóvel nas viagens para o seu 
sitio ou fazenda. Colocando-se dois 
bancos laterais e uma armação de 
lona, a camioneta Ford F-100 é ideal 
para o transporte de pessoal na 
cidade e no campo, nas horas em 
que não é utilizada para carga. Nos 
fins-de-semana, proporciona trans
porte para a família e os amigos, 
nos passeios, pescarias e caçadas.

Para entregas rápidas, nada igual à CAMIONETA

1 Um andar que encan
ta depende de você. U 
preciso saber manter o 
pescoço har noniosaiueu 
te e sôbre as espáo \ 

e a cabeça harmoniosa 
mente sôbre o pesco .o.

Isto não faz parte d * 
andar? É o que voC • 
pensa... Pois isto tam
bém é o>, andar. Evite «* 
nariz no ar, como se es
tivesse proí urando s na 

I de chuva.
Evite o nariz para > 

chão, como se tivess * 
perdido dinheiro e cora 
gem. E seus sapatoi ’

Pouco importa o pre 
ço que custaram. Se es
tão apertando, seu ros
to se crispa, seu humor 
azeda, o andar fica la 

jmentável. e toda voc • 
(fica com ar de sapato, 
i Não ande como solda 
:do: viver não é desafiar 
o mundo, nem cumpr.r 

; dever. Mas há quem 
j pense que ser feminin ■ 
é andar como passarinho, 

i Andar de passarinho 
só interessa a outro pas
sarinho. E, por favor, 
não ’'rebole”. Ser femi
nina em dos'es maciças 
e pretender sedução po - 
atacado. Sedução e su 

; tileza. (C que você re
lembra hoje é que lhe é 

■ permitido ser o que vo
cê é: naturalmente se
dutora, sem precisar ser 

, agressiva).

*  .«x

-  a carroceria mais funcional
A CARROCERIA E A CABINA da camioneta Ford F-100 
formam um corpo inteiriço, de linhas aerodinâmicas.
A cabina — muito espaçosa e confortável — lhe dará 
a impressão de estar em um automóvel moderno. Tem 
pára-brisa panorâmico, de quase dois metros de visibi
lidade. Sua carroceria, sem pára-lamas traseiros salientes, 
toma muito fácil carregá-la dos 3 lados.

Para as entregas urbanas e suburbanas, para uso nos 
sítios e fazendas ou para o transporte pessoal, a camioneta 
Ford F-100 é a que mais vantagens lhe oferece. Nenhuma 
outra se lhe compara em economia, rendimento e conforto.

-  a mais moderna ca b in a !
A camioneta Ford F-100 é oferecida para pronta 

entrega. O fornecimento do chassis F-100, sem cabina 
ou com outros tipos de carroceria, depende de prévia 
consulta ao seu Revendedor Ford.

Converse com o seu

REVENDEDOR FORD
VENDAS • PEÇAS • SERVIÇO 

EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL!
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Novo peiro- 
leiro para 
o Brasil

c  *** • i ,Ja'chegou ao Rio d ‘ 
Janeiro, o petroleir» 
"Presidente Deodor>> • 
construido num estalei"» 
do Japão.

O Presidente Deodoí > 
foi incorporado á R'011 
petroleira brasileira.
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__ COfcEEIO LAGEANO 5.a oáain'~

- m anhã em nossa cidade

Dando continuidade 
ao certame da cidade, 
foi disputado domingo á 
tarde no !E$tadio Muni
cipal da Ponte Grande, 
o iuatcli entre as equi
pes do Guarany e do Pi
nheiros, duas das melho
res equipes do nosso fu
tebol .

Num cotejo onde a 
técnica deixou algo a 
desejar, o Guarany der
rotou o Pinheiros por 3

2 conservando assim
vicea sua posição de 

lider da tabela.
No primeiro off-time, 

o cotejo estava empata
do em 1 tento, com con
trastes assinalados por 
iotermedio delzidoroaos 
50’* para o Pinheiros e 
Zeca aos 14' para o Gua
rany .

Na fase complementar 
o bugre em rápida rea
ção consignou dois ten
tos por intermédio de 
Johan aos 14’ e 22', para 
Lulú (contra) marcar o 
segundo tento do Pinhei
ros aos 32’.

Com 3 á 2 favoravel 
ao Uuarany encerrou-se 
esta partida, num jogo

f,ra Rue o em pate esDe

S S v j SS ‘ 6
Carrip 7'h do 1 tem po  
D en-ilH 1HeSpeniiçou «ma 
ra n P i í e- maxima Pa- 
fiaeam  h,e,r0S chutando
Lulú te niS ITiaos de
n r)iL  duas e s quadras 
p rJ iaram  com as s e 
guintes form ações: Gua
v M í *  ^  U eu e Sil- Iniciando as disputas reíe- 

nazareno, Garlitos e rentes á primeira rodada
do returno, defrontaram-se

PINHEIROS X INDEPENDENTE
Prosseguindo o campeona 

to serrano será jogado 
amanhã a tarde no Estádio 
Municipal da Ponte Grande, 
o cotejo entre as equipes do 
Pinheiros e do Independente 
de Curitibanos.

Esse jogo refere-se ao lo I portiva da FCF. 
turno, que naquela ocasião j Será um jogo bastante nte- 
gerou um grande sururú por | ressante, e espera-se um re- 
causu da bola que o Pinhei- guiar publico amanhã no Es-
ros nao possuía no momento 
e cuja decisão andou até pe
lo Tribunal de Justiça Des-

tadio Municipal, devido 
dia santificado.

ao

Chuva de gols na iarde de sábado
Gozo; Padilha, Zeca, -------- ---------------
Joiian, Farias e Ivonildo na tar^e He sábado no fortim 

D ? i . ’ da Ponte Grande, as equipes
rintieiros: \dilio, Zé do S. C Internacional e do

Otávio e Maduneira; Ivo, S- c. Cruzeiro, cotejo que 
Cardeal e Zeauinha-Wil chegou ao seu final com o
SOQ, Dezinho, Eloir ’ Pin ,de 7H á 4 benefician‘to e Izidoro do o c„,.lrad0.

\ íq ~ r01 uma avalanche de gols,a preliminar o Gua- o que nos demonstra que as 
rany levou a melhor por duas defensivas foram niti- 
1 á 0. damente superadas pelas o-

fensivas; o que causa algu 
Na arbitragem esteve ma surpresa é a defensiva 

O sr. Armando Taranto d0 Internacional a mais so
“ ” 7 " ln, r  d esem p en h o .' £ £  ̂ T b o t a ? 1vM cídi.,“ “
ateindo  ̂ muito bem n a 'superada por 4 vezes pelo 
expulsão do atleta Dezi- 
uho do Pinheiros.

A reuda foi das me
lhores, pois passou pe
las bilheterias do Estádio 
Municipal a quantia de 
Cr$ 4.460,00.

seu lado, pois o Cruzeiro 
chegou a empatar em quan
tidade de tentos, construídos 
nèsse periodo

Nicoderaus foi o escorer 
da partida com 3 tentos, 
sendo que os demais cons
trutores da vitoria do Inter
nacional, foram Pilila com 2 
tentos, Carbonera e Gico, ao 
passo que Demerval, Dico, 
Nelson e Raimundo conquis
taram os gols dos estrelados.

Os dois quadros atuaram 
com as seguintes constitui

ções: Internacional: Maga
lhães, Etevaldo e Boanerges; 
Eustalio, Pedrinho e Gico; 
Pilila, Carbonera, Nicodemus 
Aldori e Jango.

Cruzeiro: Waldemar (Cpr- 
linhos), Zé e Carlinhos (Wal- 
demar), Luizinho Demerval 
e Deco; Nelson, Mauro, Dico, 
Raimundo e Nigemann.

Como arbitro da partida 
funcionou o sr Armando 
Taranto, com uma boa arbi
tragem. A renda alcançou a 
cifra de CrS 1.080,00.

fraquíssimo ataque do Cru 
zeiro. Enfim são cousas do 
futebol . . .

No primeiro periodo os 
escarlates já venciam como
damente por 4 á 1 porem na 
fase derradeira as cousas 
não andaram boa para o

Brilhante vitoria da Poria 
gussa írente ao Pinheiros 

Ralos F. C.

Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias da Construção
e do Mobiliário de Lajes

EDITAL Nr. 2
Em cumprimento ao disposto no art. 6 das Instruções baixadas pela Portaria Minis

terial nr. 146, de 18-10-57, faço do conhecimento dos interessados a relação dos candi
datos constantes da chapa registrada no prazo legal para concorrer as eleições que se
rão realizadas neste Sindicato, no dia 3 de julho p. vindouro, já anunciada em edital 
anterior.

Para Diretoria
Carteira Profissional n- 13.154 — S. 58a. 
Cart. Prof. nr. 25.657 — série 107a.
Cart. Prof. nr. 37.731 — série 58a.

Lauro Aguiar da Silva 
Deoclecio Viero
Hercilio de Oliveira da Silva

Para suplentes da Diretoria
ArÍ8tiliano Paes Rodrigues 
Luiz José de França 
Mario Paulino Sironi

Para o C onselho Fiscal
Romário Fernandes de Souza 
Aquiles Floriani 
L'armosino Lima de Souza

Cart. Prof. nr. 38.039 — série 107a. 
Cart. Prof. nr. 13.154 — série 58a. 
Cart. Prof. nr. 45.513 — série 58a.

Cart. Prof. nr. 43.526 — série 107a.
Cart. Prof. nr. 62.140 — série 58a.
Cart. Prof. nr. 85.772 — série 58a.

Brilhante triunfo conquis
tou a Portuguesa F. C. do
mingo ultimo na localidade 
de Pinheiros Ralos, contra o 
quadro do mesmo nome pe
lo escore de 6 á 0.

Esta vitoria espelha com 
fidelidade a grande perfor
mance da lusa de Copacaba
na, que ditou cátedra em 
Pinheiros Ralos, onde todos 
os seus elementos se enten 
deram as mil maravilhas 

Nêsse jogo o quadro diri
gido por Asteroide Rodri

gues, atuou com a seguinte 
constituição: Nato, Waldemar 
e Helio; Hildo Asteroide, e 
Canhoto depois Nené, Titi. 
Lanchão, Ernesto, Walter e 
Alcides Stefani.

Os tentos da Portugnesa 
foram consignados por inter
médio de Alcides Stefani 4. 
Ernesto 2

Na partida preliminar os 
aspirantes da Portuguesa 
venceram também o Pinhei
ros Ralos por 1 á 0, gol de 
Plinio.

Construtora Imobiliária Catarinense S/A.

"Coimca S/A"
Assembléia Geral Ordinária

1° EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Para Suplentes do C onselho Fiscal
Cart. Prof. nr. 37.812 — série 107a. 
Cart. Prof. nr. 69.664 — série 57a. 
Cart. Prof. nr. 54.742 — série 58a.

Lauro Pereira dos Anjos 
Julio Antunes dos Santos 
Lurotides Chaves

Para representantes no
Lauro Aguiar da Silva 
[Jeoclecio Viero
Hercilio de Oliveira da Silva

Conselho da Federação
Cart. Prof. nr. 13 154 — série 58a. 
Cart Prof. nr. 25.657 — série 107a. 
Cart. Prof. nr. 37.731 — série 58a.

Para suplentes de representantes no Conse!ho _da Federação
Cart. Prof. nr. 38 039.— série liwa.

Ãristiliano Paes Rodrigues cart. prof. nr. 13.154 — série 58a.
uiz José de França Cart. Prof. nr. 45.513 série o8a.

Paulino Sironi 0 oferecimento de impugnação contra qualquer
. Fica aberto o prazo de 5 dias para
,los candidatos. T . y de junho de i960

« V wraNCA -  Presidente.LUIZL JOSÉ DE FRANÇA

Convidam-se os senhores acicnistas da CONSTRUTORA 
IMOBILIÁRIA CATARINENSE S/A. - «Coimca S. A.» -, para 
participarem da reunião 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 nr.155, 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 junho de 1960 a 10 de junho de 1961

2 - Eleição dos membros do conselho fiscal para o
mesmo periodo;
Tomada, estudo e aprovação das contas da dire
toria em exercício até 10 de junho de l >6J (ba
lanço parcial até 31-5-60, demonstração da conta 
lucros e perdas respectiva e demais contas e re 
latorios auxiliares);
Parecer do conselho fiscal sôbre as contas, ba
lanço parcial e operações da sociedade até 1 > 
de junho de 1960;

5 - Asmntos de interesse social.
Lages, de 4 junho de 1960

C elso Ramos Newton Ramos
Diretor-Presidente Dir.-Superintendente
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Desentendimento entre irmãos:

Brutal cena de sangue 
ocorreu, segunda feira 
última, no lugar denomi
nado Lajeado dos Por
tões, sito no distrito de 
Cerro Negro, resultando 
uma morte e um ferimen
to grave entre três ir

mãos.
Conforme nossa repor

tagem apurou, os irmãos 
Nereu, Jaime (mais co
nhecido por Tito) e Hu
go Ribeiro Delfes manti
veram violenta discussão 
a respeito de questões de

familia, relativa a unia 
herança. Em certa altu
ra, cora os ânimos exal
tados, Nereu, sacando do 
seu revolver fere graye- 
mente o seu irmão lho. 
Hugo, observando a tris
te ocorrência, por sua

vez atira em seu irmão 
Nereu alvejando-o e ma
tando-o instantaneamen
te.

Assistido pelo abaliza
do médico dr. Aron Ki- 
pel. que foi chamado ao

Hospital de Anita Gari
baldi especialmente para 
tal fim, Tito foi posto 
fora de perigo de vida, 
enquanto Hugo permane
ce em lugar incerto e 
não sabido.

Declarou JK em São Paulo:

Os Eleitos Serão Empossados
Em sua rápida permanên

cia na capital bandeirante, o 
presidente da República es
quivou-se a fazer pronuncia
mentos políticos, limitando- 
se a breves declarações.

Cora referencia à sucessão 
presidencial, assim se ex
pressou o sr. Juscelmo 
Kubitschek: - “Em outubro 
escolherá a nação um novo 
presidente, ao qual passarei

Pôsto de Trocas 'Seu Talão 
‘/a le  um Milhão"

AVISO
De ordem superior, torna-se público que já foram 

reiniciados os trabalhos de troca de NOTAS FISCAIS, por 
certificados do ’’SE(J TALAO VALE UVt MILHÃO", que 
darão direito á participação no sorteio, a realizar-se em 
dezembro do ano em curso.
Para efeito de trocas, terão validade tôdas as NOTAS 
FISCAIS referentes ás compras realizadas durante o COR 
RENTE ANO.

Avisa-se, outrossim, que êste Pôsto de Trocas, fun
cionará, definitivamente, na 8a. Inspetoria Regional de 
Fiscalização de Rendas, sita à rua Coronel Córdova, 80, 
onde serio atendidos os interessados, durante o expedien
te normal da referida Inspetoria.

Pôsto de Trocas, em Lajes, 14 de junho de 1.960 
Dirceu Pires 

Encarregado

AGRADECIMENTO
As Soroptimistas de Lages, vèn  por meio dêste jor

nal, agradecer a todas as pessoas e firmas que de algum 
modo contribuiram para maior brilhantismo quando da 
instalação oficial de seu clube.

A todos o nosso sincero Deus lhe pague.

um governo muito diferente 
daquele que recebi. Uma na
ção que reconquistou a con
fiança em si mesma e adqui
riu um saudável otimismo, 
sem o qual as nações não 
podem progredir”,

Mais adiante, com referen
cia à campanha do marechal 
Lott, respondeu o presi
dente da República: - "Já 
inúmeras declarações fiz a 
propósito dêste assunto. Lo
go, não adianta mais comen
tários a respeito’’. Em sua 
declaração mais importante, 
feita na usina de Piratininga, 
o sr. Juscelino Kubitschek 
afirmou que “em todo o país 
o que se verifica é um am
biente de tranquilidade. Mar
chamos para uma eleição de
mocrática e não tenham dú
vida de que os eleitos serão 
empossados”.

Embora não tenha mantido 
entendimentos políticos, o 
chefe da nação, num almoço 
que lhe foi oferecido no Jo
ckey Clube, palestrou demo
radamente com o sr. Carva
lho Pinto.

Ministro do Trabalho 
favoravel à  entrega 

dos IAP às classes 
contribuintes

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 ORDINAR1A da União Democrática Nacional 
no Município de Lajes, a instalar-se no dia 26 de 
Junho às 10,00 horas no Salão Nobre da Escola 
Normal e Ginásio Vidal Ramos, para tratar dos 
seguintes assuntos:

a) 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 Municipal 

e seus suplentes em exercício.
c) Os Delegados dos Diretórios Distritais.

Lajes, 3 de Junho de 1960 

a) Dr. João Pedro Arruda — Presidente

Em entrevista conce
dida á imprensa, na 
NOVACAP, o sr. João 
Batista Ramos, ministro 
do Trabalho, declarou 
categoricamente: ' ’Sou
favorável á entrega dos 
Institutos de Previdência 
aos verdadeiros re
presentantes da classe 
e tenho defendido esta 
idéia junto á Câmara 
Alta do pais’'.

Sra. Carmen Lídia ■ 
Ribas Appel

Cercada de carinho por 
seus familiares e pelo seu 
vasto circulo de amizades 
viu transcorrer ontem a pas
sagem de mais uma efeme- 
ride natalícia, a exma. sra. 
d. Caimen Lidia Ribas Appel 
digna consorte do sr. Curt 
Appel do alto comercio des
ta praça

Registrando este grato a- 
contecimento social, destas 
colunas enviamos á feliz na- 
taliciante os nossos votos de 
inúmeras felicidades.

CORREIO LAGEANO
Lages 15 de Junho de 1960

escreveu : PEDRO FAVA

Bossa Nova. . .
Aconteceu nos últimos dias do centenário dest i 

terra, a visita do grande amigo Nereu Góss, que dei
xando a bela Porto Alegre veio até “nos otros” paia 
abraçar-nos. Naturalmente como de praxe, foram sa
crificados alguns galináceos e “outras” tantas. De no
vidade política daquela Capital o tio Nera não trouxe 
nada, a não ser um terno côr de arêia que segundo 
êle diz não é presente de nenhum deputado. E um 
dia, sem qualquer adeus, seus amigos receberam um 
telegrama dizendo da chegada daquele “guasca” na 
Capital dos pampas onde o mesmo desfruta de um 
vasto campo de trabalho, motivo porque tornou-se 
um viajante bossa nova.

Francisco Stockinger. . .
*

Leio atenciosamente sobre as duas ultimas ex
posições individuais do particular amigo Xico, que 
com suas gravuras em côres consegue penetrar mais 
no moderno e o que vem também revolucionar aque
la arte do Xico e os “Abigeatarios” do Artista e 
seus "Retirantes”. Recebo das mãos de Stockinger a 
ilustração desta coluna, presente em gravura e clichê. 
Meu muito obrigado.

Rua de Pedra. . .
Casas sem nada! templos de barro que a chuva 

molhou . . .
Èsse é o livro que eu pretendia publicar pela Im
prensa Oficial do Estado, com o prefácio de Guido 
Wilmar Sassi e ilustração de Francisco Stockinger. 
Rua de Pedra, é uma seleção de poemas que pude ar
rancar das misérias dos homens, aliás, toda a miséria 
vem revestida em poesia e apesar de descreve-la 
com palavras rudes e comuns, ela torna-se bonita pa
ra os olhos talvez por ter mais contato com a vida; é 
um braço forte empunhando bandeiras. Sobre a som 
bra do Templo e Palacetes pintados. . . choram mu
lheres e crianças nessas paredes monumentais, raste
jam homens, na casa do homem político e de hospi
tais bem pagos. Enquanto isso meu amigo Xico traba
lha com toda a sua boa vontade e eu espero os ho
mens de paz na terra sem vontade nenhuma . . .

Do Homem . . .
Depois de enfrentar alguns invernos nessa terra 

centenária, o Prof. Eduardo Amaral deixou seus ami
gos, e seus alunos levando aos braços do bom amigo 
recordações e carinho com que sempre fôra rodeado 
nesta hospitaleira terra onde mantem ainda uma cen
tena de bons amigos. O Prof. Eduardo Amaral, seguiu 
para a Capital do Estado onde como, prova de sua ca
pacidade e trabalho, assumiu a Ia Delegacia de Eosi- 
no comprovando assim o alto conceito que o mesmo 
desfruta das autoridades estaduais. E aqui fica unl 
forte abraço dos amigos de Lajes.
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