
A PEDIDO

Dissidência Pessedísta em Santa C a ta riu
Deputado Federal ELIAS ADAIN K  
Deputado Federal WILMAR DIAS
(èste ultimo foi o homem escolhido pelo PSD, para 

substituir Leoberfo Leal e Nereu Ramos)

Seus votos somam aproximadamente 43.000 representando 
a dissidência pessedista por êles chefiada, a vitória certa de

Irineu Bornhausen
>re • nente outro boletim da dissidência pessedista, 

set disinbuido com assinaturas de inúmeros prefeitos, 
vere.idO'- js e me nbros de diretórios pessedistas, que a- 
companharão os Deputados acima, dando apoio a Irineu 
Bornhausen.

O Deputado Federal ELIAS AD VIME, é o novo titu
lar da Secretaria de Segurança Pública do Estado de San
ta i 'ata tina.

^ua posse no c trgo, fez com que o Governador U- 
deni.sta ieriberto Hulse, recebesse, de todos os recantos 
do f- sta lo, os cumprimentos e parabéns do povo Catari- 
nen >e, peta acertada escolha, aproveitando a mocidade,

o dinamismo e a grande capacidade ;le :abalh que 
possuidor o Deputado Elias Adaime, n vo o >orador
do profícuo Governo Udenista do seiiht r Heribe to Hulse.

Nas Eleições de 1958, falando em votos,

Elias Adaime representa 25.009

Wilmar Dias representa 18.000

Está assim redigido, o primeiro boletim da dissidên
cia pessedista de Santa Catarina:

CO MEIO LAGEANO
í  |>

Diretor: JOSÉ PASCHOAL BAGGIO

Redator: NÉVIO FERNANDES

Lages, 18 de Junho de 1960

ir
Com o mesmo entusiasmo e a mesma profis- 

âo de fé dos anos anteriores, realizou-se quinta 
eira ultima, a tradicional procissão de Corpus 
Jiristi.

Aproximadamente vinte mil fieis participaram 
lessa solenidade religiosa, o que deu mais uma 
lemonstração de espirito religioso que impera no 
)ovo lajeano.

Liga Serrana de Desportos 
Comunicação

A Liga Serrana de Desportos, por intermédio 
sua Diretoria, comunica a todos 3“ ® ,E£0mo?" 

v" da modificação de PLANO do SORTEIO do 
carro Scoda, que correria no dia -2 de jun p
xinif>, ficará transferida a Cine-dia. h.ihptps Hrc- 
, Devendo todos os possuidores de bilhetes du
te referido sorteio, aguardar .a J* clarecimen. 
>endedor autorizado-, para maiores 
^8 e permutas das cautelas.

Lajes. Junho de I960
P  /-» m iceQ O

Manifesto ; aos pessedistas de 
Santa Catarina

As eleições presidenciais e governamentais em Santa Catarina 
caracterizam-se por um equilíbrio quase perfeito das forças em disputa.

A divisfio extremada do eleitorado, ao invés de se constituir em 
benefício para o povo, tem representado um mal nas relações do Esta
do com a União.

Com grande antecedência, a Convenção do PSD catarinense es
colheu, como candidato ao Govêrno, o seu Presidente.

Entretanto, o Senador Irineu Bornhausen, Presidente da UDN, 
Partido que detém o Poder Estadual, visando dar maior projeção a 
Santa Catarina no plano federal, aceitaria examinar uma fórmula con
ciliatória em tôrno do nome do eminente co estaduano Dr. Luiz Gallotti 
Ministro do Supremo Tribunal Federal, como candidato único, capaz 
de pacificar a familia catarinense, aumentando o prestígio do Estado 
tão abalado pela morte de Nereu Ramos, Jorge Lacerda e Leoberlo Leal.

Fórmula tão relevante, levada ao conhecimento da alta direção 
do PSD, não foi siquer objeto de consideração.

Divergindo da orientação dada pelo PSD, resolvemos iniciar um 
movimento dissidente, traduzindo, assim, o nosso protesto.

Florianópolis, 13 de junho de 1960

Deputado Federal Elias Adaime 

Deputado Federal Wilmar Dias.

Ferrari no R. G. da Sul
A partir do proximo dia 24 até o dia 26, o sr. Fernando Ferrari, 

candidato do PDC e do MTR á vice presidência da República, fará uma 

rápida campanha no interior do Rio Grande do Sul, viajando no dia se

guinte para o Rio de Janeiro, retornando a seguir aos pampas onde pros

seguirá a sua campanha.
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do museu historico particular ‘T H IA G O  D E  C A S T R O "

Quando linhamos um 
Teatro Municipal

THE ATRO MUNICIPAL
HOJE — 26 de Março — HOJE 

FESTIVAL DO «RAMALHETE ROSEO» 
P R O G R A M A

I PARTE

—  Ouverture —

pela banda de mu6ica «José Brasilicio»

II PARTE

1 —  Bailado —  Yolanda, Ceifa, Dulce e Erenita.
2 — A viola cantadéra — CançBo sertaneja — Helena e

Candoca
3 — Palmas — monologo Cacilda Costa
4 — Na coiêta - — canção sertaneja — Candoca, Celia, Iracy,

Olga, Lili e Sylvia.
5 — Cantigas — Yolanda Costa.

III PARTE

1 —  Nhô Djuca —  Iracy, Olga, Dulce, Yolanda, Emilia,
Erenita, Candoca. Marina, Celia, Cacilda, 
Cremilda e Ivandina

2 —  Melindrosa e Almofadinha —  Helena Koeche e Zenita
Andrade.

3 —  Parodia —  Helena Koeche.
4 —  Valsa Negra  — Yolanda e Dulce.
5 — Preguiça - monologo — Lili Borges.
6 — Triste Carnaval — Valsa — Yolanda Costa.

Juizo de Direito da Primeira Vara 
da C omarca de Lagt ^

O dr. Clovis Ayres 
Juiz d Direito da Primen n 
V.-.ra da Comarca de Lagt - , 
Estado de Santa Catari \ 
n I forma da lei, etc.
Faz saber a todos que

Ldital de Praça
Gam . cipal conforme Carta de Afo- recer no dia, mts, hora e 1„. 

ramento sob n° 1.49(1, registra
da sob n° 1.917, adquiridos de 
Cecílio da Silva Neto por Ger- 
\ asio da Silva Pinto, que por 
ua vez transferiu a Lourenço

presente edital de praça, co Guimarães Medeiros, por es 
o prazo mínimo de vinte dias, critura pública de 2o de eve

COMEÇARÁ ÁS 20 HORAS EM PONTO

virem, dei conhecimento t 
verem ou interessar possa que 
no dia nove (9) do mês de ju
lho próximo vindouro, ás dez 
horas, no saguão do edifício 
do Forum local, o porteiro dos 
auditórios, ou quem suas veze* 
fizer, levará a público pregão 
de venda e arrematação por 
quem mais der e melhor lan
ce oferecer sôbre a avaliação dc 
quarenta e nov? mil e oitocen
tos cruzeiros, o seguinte imo 
vel que constitue o espólio 
da finada Ana Paes de Me 
deiros, cujo arrolamento epa - 
tilha se processa por êste Jui
zo e pelo cartório do escrivão 
que êste subscreve, devendo- 
se a realização desta praça a 
requerimento e concordância 
de todos os herdeiros da refe
rida finada e parecer favoravel 
do Orgão do Ministério Públi
co, cujo imóvel tem as seguin 
tes características: Uma casa 
construída de material e de 
madeira, com diversas jane
las e portas, forrada, assoalha
da e envidraçada, coberta de 
telhas de barro e tabuinhas, 
e respectivo terreno roreiro 
onde a mesma está edificada 
por concessão do Poder Muni-

reiro de 1944, transcrita sob 
n‘ 11)885 à fls. 101 à 102 do 
Livro n‘ 3-P, em data de 18 
de abril de 1945, no Ofí io do 
Registro de Imóveis a cargo 
de Eugênio A. Neves, tendo o 
terreno as seguintes confron
tações: de um lado, com 26 ms., 
com terrecius de herdeiros de 
Pcrgentino Lucas da Rosa; pelos 
fundos com 40 mS; com terre
nos de Ernesto Batista de 
Goss, com 28,5« • ms; e Aveni
da Três de Outubro, com 7,50 
ms. frente. E quem quizer ar
rematar o referido imóvel (ca
sa e terreno) deverá compa-

cal acima mencionados, sendo 
dito imóvel entregue a qUem 
mais der e melhor lance ofe
recer sôbre a citada avaliação 
de quarenta e nove mil * 01_ 
tocentos cruzeiros, feita neste 
Juizo, depois de pagos no ato, 
em moeda corrente, o preço 
da arrematação, impostos e 
custas legais. Para que ninguém 
alegue ignorância, passou se o 
presente edital para publica
ção na forma da lei. Dado e 
passado nesta c nade cíe Lajes, 
em dezesete de junh dc mil 
novecentos e sessenta Eu, Luiz 
Carlos Silva, Escrivão, o dati
lografei, subscrevi e também 
assino.

Clovis Ayres Gama 
Juiz de Direito da la Vara 
Luiz Carlos Silva — Escrivão

do Civel e Com ; o

FALECIMENTO
Causou grande conster

nação em nossos meios, o 
falecimento da sra. d. Anita 
Ramos, ocorrido quinta fei
ra á noite na cidade de Cu
ritiba.

A extinta era esposa do 
sr. Tito Varela Ramos, per
tencente ao alto comercio 
desta praça, e a mesma go
zava de larga estima em nos
sos meios sociais.

D. Anita Ramos deixa a

prantear-lhe a sua morte, 
alem do seu esposo mais 5 
filhos e vários netos.
O seu sepultamento deu-se aa 
tarde de ontem para o Ce
mitério Cruz das Almas com 
grande acompanhamento, 
sendo que antes foi oficiada 
santa missa de corpo pre
sente na Catedral Diocesana.

Á família enlutada envia
mos as nossas mais sentidas 
condolências.

B

I

A G O R A !
r i  Va. k

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

SEGUNDAS, QUARTAS

e

Ás 13 horas!
As 11 horas!
Ás 9.30 horas! 
As 7 horas!

E SEXTAS FEIRA S!
PARTIDA DE LAGES, 6,20 (manh?)

DE LAGES, ESCALANDO EM FLORIANOPOLIS - SÃO PAULO E RIO DE TANFTRO _  r r  l t r u
nanopolis em DC3 e Fpolis. - S. Paulo e Rio, nos rápidos, luxuosos e c o n f o r t a AVIÕES CONViUR*? ' "

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 - CURITIBA - SAO P\ULO

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

I
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Econo lia e Finanças

A produção de veículos 
nela Willys-Overland do. Bra
sil assinalou, em Maio último 
expressif o “ record” sôere os 
maiores ín lices mensais até 
então regi-trados.

Foram p oduzidos 3.»5» v e í
culos, entr ■ "Jeeps”, peruas 
“Rural-Wil vs’’ e carros ‘ Dau
phine’’ e "Aero-Willys”', du
rante os 21 dias úteis de 
Maio, ou a média de 18 uni-

liades por hora de trabalho, 
u/m exPansao produtora da 
M d ÍS '°VWl81“ 1 Brasil
V . .. SC,r ra''1"°'' conscr-
vada, conlrontando-se o to-
lai cie maio com a média 
meusal de Janeiro a Abril 
de I960. De („to, a media 
mensal, no primeiro quadri
mestre, atingiu 2.274 unida 
des e a produção de Maio, 
tendo-se elevado a 3 055, as

sinalou um crescimento de 
781 unidades, ou seja, da or
dem de 34°, 0.

Não obstante, prosseguem 
os trabalhos na Willys-Óver- 
land do Brasil com o objeti
vo de elevar a p odução de 
veículos a 4.50o unidades por 
mês, de acordo com a ca
pacidade industrial já insta
lada.

Acordo internacional do café 
aplaudido pelo Brasil

0 govêrno brasileiro esti
ma que o Acordo Internacio
nal do Café estabilizou o 
mercado cafeeiro, segundo 
declarações feitas pelo Mi
nistro da Fazenda do Brasil, 
dr. Sebastão Paes de Almeida.

Ao falar na reunião trimes
tral da Junta de Diretores do 
Acordo realizado há dias em 
Vashington, o ministro bra
sileiro declarou que o Brasil 
apoiaria a prorrogação do 
acordo por um ano “ com a 
condição de que isso se fa
ça sôbre bases justas e equi
tativas para todos os interes
sados”. Indicou que a expe- 
rència do ano passado con
tribui para o melhoramento 
do mecanismo do acordo e

permite ao grupo dedicar-se 
cada vez mais ao trabalho de 
promover um maior consumo 
mundial de caie

Segundo o boletim denomi 
nado “Dados Estatísticos A- 
nuais sôbre o Café, 1959 ” , 
que acaba de ser publicado 
pelo Escritório Panamerica- 
no do Café. o volume das 
exportações de café verde 
aumentaram, em 1919, em 16 
por cento sôbre os 37 mi
lhões de sacas, mais ou me
nos, que se mantiveram du 
rante os últimos rês meses.

As importações de café 
verde feitas pelos Estados U- 
nidos alcançaram marco sem 
precedente de 23.300.DU0 sa
cas, correspondendo a um

aumento de 15 por cento em 
um ano. Isso representa 56 poi 
ce ;to de todo o café do mer- 
c lo mundial. Significa tam
bém que houve um ligeiro 
aumento no consumo per ca
pita nos Estados Unidos.

O café tostado nos Estados 
Unidos atingiu o nível sem 
precedente de 21 7U0 Ouo sa
cas. Os produtos lati-ameri 
sanos forneceram quase 87 
por cento de tôdas as impor 
tações de café dos Estados 
Unidos durante 1959, em com 
paração com os 85 por cen 
to de 1958. O Brasil contri 
buiu, com suas exportações, 
substancialraente para êsse 
aumento .

Reunião de 
Comissão 

Por anã-
O governador Carva

lho Pinto determinou a 
convocação de uma reu
nião extraordinária do 
Conselho Deliberativo dn 
Comissão Interestadual 
da Bacia Paraná-Uruguai 
para a lavratura do con
trato de execução das 
obras preliminares da 
barragem da Jupia, pri
meira etapa da Usina de 
Urubupunga.

Uma comissão especi
almente denominada pa
ra estudaras proposus

estudos da 
da Bacia 

Uruguai
apresentadas por dez 
firmas, concluiu seu pa
recer, tendo encaminha
do o relatorio respectivo 
ao orgão executiv » c a 
CIBPU.

Nos dias 29 e 30 pró
ximos nova reunião do 
Conselho deverá reali
zar-se, agora em Porto 
Alegre, guando deverão 
ssr estudados problemas 
do desenvolvimento eco- 
nomico tio Rio Granue 
do Sul.

3.a p ágin a

Lançadas íuitcs em r os d * 
Santa Catar na

Mil e quinhentos exempla
res de trutas, da espécie 
’’Arco íris” foram lançadas 
recentemente em rios de nos
so Estado e principalmente 
em nossa região.

Visaram com isto, o apro
veitamento de suas águas, 
para o desenvolvimento da 
variedade originária de ovos 
embrionários, que o Ministé
rio da Agricultura importou 
de Sacramento, Califórnia, 
nos Estados Unidos.

A proliferação de trutas

em nossas áreas, vai oen i- 
ciar grandemente o pl tn lt i 
catarinense, contribuindo pa
ra o abastecimento das popu 
lações ribeirinhas 

As regiões de Lajes, São 
Joaquim e Rio do Peixe, lo
cais que foram lançadas as 
espécies, possuem as melho
res condições e ambientes 
para a criação em larga es
cala da truta, uma das va
riedades de mais fino pala
dar.

Distribuidor nesta praça

í ^Ua Coronel

A  ELETROLANDIA
Cordova ./n -  Fone 331 -  LAJES - Sla. Catarina

PiauU

Rompida a coligação PTB-I1DN
Houve rompimento da UDN 

com o governador Chagas 
Rodrigues, do PTB, que foi 
eleito por uma coligação for
mada pelo PTB-UDN e que 
até aqui vem sendo apoiado 
pelo PR.

O deputado José Cândido 
Ferraz dirigiu carta ao go

vernador do Piaui, alegando 
que o mesmo não cumpriu o 
protocolo interpartidário, 
mantendo o secretário do 
Interior no posto, sr. Walter 
Alencar, apesar da UDN ha
ver recomendado sua substi
tuição .

A máquina governamental 
e a candidatura Lott

O deputado Magalhães Pin
to declarou, não acreditar, 
nem achar que o presidente 
da República deva movimen
tar a máquina governamental 
para apoiar o marechal Tei
xeira Lott.

— «O sr. Juscelino Kubits-

chek já tem feito 
em pról da candidatura ofi
cial » .

O presidente nacional da 
UDN disse também ser con
trário à participação dos go
vernadores nos comícios dos 
candidatos seus.

fabrica de Cal Santo dnlonio
- S E R R I L -

Dispõe para pronta entrega, nas construções 
para qualquer quantia.

Depósito em Serril
Representante nesta cidade: Lirio Campos — 
Rua João de Castro, 525,
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R o n d a  S o c i a l  s o c ia l in o  c o m e n t a . . .

Estamos em plena fase 
dos festejos, juninos, e 
cora êles o movimento 
em nossos clubes recre
ativos é dos mais inten
sos.

Muitos dêles antecipa
ram os seus festejos pa
ra o dia de hoje, outros 
porem o farão somente 
nos dias 23, 24 e 25.

X X X

A comissão de festei
ros de São «João do S.C. 
Cruzeiro promoverão nas 
noites de hoje e amanhã 
duas movimentadas noi
tadas cai )iras.

Em ambas as noites 
haverá as tradicionais 
danças da Quadrilha e 
do Pau de Fita, movi
mentando cêrca de 32 
associados do Caçula.

X X X

Sob a animação do 
Conjunto Melodico Sin
copado. os festeiros de 
São João do Jiube 14 de 
Junho farão realizar ho
je o Baile denominado 
“ do Balão” , oportunida
de em que será encerra
do o concurso para a 
escolha da rainha de São 
João de 1060.

Uma das grandes a- 
trações do baile de ho
je, será a dança do Ba
lão .

X X X

O Clube Io de Julho 
este ano promoverá um 
animadissimo baile de 
São João na noite do

proximo dia 23. Como 
grande novidade deste 
baile á caipira será a a 
presentação da famosa 
Bandinha de Nova Petro- 
polis .

X X X

Soubemos que o Clube 
Recreativo Juvenil fará 
as suas noitadas de São 
João, nos dias 23 e 24, e 
desde já reina desusado 
interesse entre todos os 
seus associados.

X X X

O Clube Excursionista 
Princesa da Serra tam
bém partilhará das fes
tividades juninas de 19)0. 
Para o dia 25, j i ?st i 
programado o tradici )- 
nal baile de São João, 
numa reedição dos seus 
animadíssimos b iiles de 
outrora.

X X X

O Clube Recreativo Io 
de Maio, onde atualmen
te se realizam os bailes 
mais animados da cida
de, será realizado no 
proximo sábado (dia 
25), um grandioso baile 
de São João, que terá 
como novidade principil 
a presença da Bandintn 
da Saudade.

X X X

Até o momento des
conhecemos a programa
ção junina do Centro Cí
vico Cruz e Souza, mas 
provavelmente venha o 
citado clube efetuar no

dia 25 do corrente.

X X X

Conforme noticia que 
estamos divulgando em 
outro local desta edição, 
o Clube P de Julho, rea
lizou no ultim » domingo 
a eleição de sua nova 
diretoria que regerá os 
seus destinos no biênio 
60/61. A chapa vencedo 
ra foi a encabeçada pe
lo sr. José Helio Guidali.

X X X

Contrataram casamen
to na cidade de Jagua- 
runa, neste Estado, o jo 
vem Osmany Mello Avi- 
la, filho da Vva. d. Enoe 
Mello a  vila, funcionaria 
da Escola Normal e Gi
násio Vidal Ramos desta 
cidade, com a distinta 
srta. Lair Souza, dileta 
filha do sr. e sra. Emi- 
dio le Souza Avila. O 
Osmany Mello Avila é 
um velho colega deste 
re lator e reside atual
mente no sul do Estado. 
Nossas felicitações aos 
jovens nubentes.

Rodeada de alegria dos 
seus familiares e_ pesso
as de su s relações, fes
tejou mai1' um aniversa 
rio natalício a exina. sra. 
dona Rosa Vieira, digna 
esposa do sr. João \ iei 
ra, esforçado funcioná
rio da agencia Varig lo
cal .

Ao ensejo de tão signi 
ficativa efeméride, foi o- 

! ferecido à benquista a- 
1 niversariante um jantar, 
lem sua residência, ao 
qual compareceu e leva 
do número de pessoas.

X X X

Festejou também mais 
ura aniversário natalício, 
na data de ontem, o sr. 
Adão Schmidt, proprietá
rio do Mercadinho Ideal, 
sito à Rua Marechal Deo- 
doro, e pessoa que des 
fruta de vasto circulo de 
amizades em nossos 
meios .

Registrando o aeonte- 
mento. destas colunas en
viamos nossos parabéns 
ao aniversariante, al
mejando-lhe um futuro 
longo e venturoso juato 
aos seus familiares.

Juscelino viajará em 
Agosto para Portugal

Está marcada para lo. 
de agosto a data da v ia 
gem do presidente 
Juscelino Kubstcheck a 
Portugal, onde assistirá 
as comemorações do 
quarto centenário do

nascimento do Prin e 
Dom Henrique, o cria
dor da Escola de Sag es.

Antes porem, o presi
dente da Republica vi
sitará o Uruguai e t 
Argentina.

X X X

O colega Pedro Fava 
vem de fazer a sua ren
trée em “ Bossa Nova”  , 
na sua conhecidíssima 
Secção “ Rodeio” . Pedro 
Fava já apareceu na edi
ção de Quv-ta Feira, e 
isto constituiu-se em a- 
contecimento muito gra
to aos seus leitores, que 
por sinal são bastantes.

X X X

Ameaçada a lei
Está se desenvolvendo a- 

través de intensa campanha 
de diversas classes, uma 
verdadeira luta contra a lei 
do inquilinato que deverá 
expirar a 31 de dezembro, 
prevendo-se a possibilidade 
de acontecimentos graves, 
declarou o deputado Aarão 
Steimbruck do PTB flumi
nense, pronunciando-se favo
rável á prorrogação do- tex-

to dessa lei, antes que os 
politicos se dediquem ás 
campanhas eleitorais.

Pelo que se nota o proje
to de prorrogação da lei do 
inquilinato está ameaçada 
de ser aprovada, muito em
bora o relator da Comissão 
de Economia, dep. Anizio 
Rocha, esteja dedicando to
dos os seus esforços para a 
sua rápida aprovação.

M
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V Vr Estas C o m p
A PREÇO JUSTO . .

Comprando
ALTA QUALIDADE 

E DISTINÇÃO

RENNER
-  y  w ^ ~ /

—J A  boa roupa ponto por ponto
A roupa RENNER tem tudo que V. deseja : Belos padrões talhP

derno e a tradicional DURABILIDADE RENNER m°
Casa RENNER dispõe, ainda, de variado sortimento de camisas sports, calças snort*

^os, chapéus, uuAuuAut t  l’ idij

RENNER -  ves». o cavalheiro dos pés a cabeça com o máximo de qualidade e distinção!

-"T
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o melhor
Guarany efetuarão 
match da rodada

No melhor cotejo da 
segunda rodada do re- 
urno, estarão jogando 
amanhã a tarde no Es
tádio Municipal da Pon
te Grande, as equipes 
do Guarany, vice lid^r 
e Cruzeiro, quarto colo
cado respectivamente do

atual certame.
Embora se considere a 

, primeira vista o Guara- 
oy como o provável 
vencedor da porfia, de
ve-se prever a ascenden
te atuação do estrelado 
contra o Internacional, e 
que poderá oferecer con

tornos sensacion, is, nes 
te jogo de amanhã.

Ambas a ' equipes es 
tão otimamente p epara- 
das para o jogo de ama 
iihá, e preve-se que um 
bom publico, acorra a- 
manhã a tarde no fortim

|da Municipalidade.
! As duas esquadras 
ainda não estão escala- 

Idas, mas provavelmente 
' deverão alinhar os se
guintes elementos: Gua
rany: Lulú, Nereu e Flo
res ( Silvio ); Nazareno

(Vicente), Carlitos e Go
zo; Padilha, Zeca, Johan, 
Machado e Ivonildo.

Cruzeiro: Carlinhos, Ná 
e Zé; Luizinho, Demer- 
val e Deco; Nelson, Mau
ro, Dico, Nigemann e 
Raimundo.

Em C u ritib a n o s  o jogo mais fraco:

iros e
em que »s prognosticos 
são todos favoráveis ao 
canarinho da capital da 
madeira a não ser que 
o alvi verde reedite uma 
de suas graDdes atua
ções o que consideramos 
impossível.

Ainda na ultima quin
ta feira, estes mesmos

Em Curitibanos onde 
nada poderemos esperar, 
a não ser um leve favo 
ritismo do Independente, 
cotejarão as equipes do
na da casa e do Pinhei
ros de nossa cidade, ul
timo colocado do atual 
campeonato.

E um compromisso

Em togo ainda pelo Io turno

V E N O E - S E
I ma loja com regular estoque situada na Rua Marechal 

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

Para maiores informações queiram dirigir-se no Edi
fício Gamborgi n- 155 ao lado da Casa Cristal.

quadros disputando < 
mitch relativo ao r  tur 
no, empataram em 1 gol 
o que significa que nen 
em sua própria casa o 
Pinheiros conseguiu do
minar o seu adversário, 
fazendo por conseguinte 
jús a sua i osição de lan 
terninha.

Ignoramos as escala - 
ções oficiais das duas e 
quipes, mas é provável 
que as mesmas venham 
sofrer sensíveis altera
ções, principalmente no 
bando pinheirense.

Empataram Quinta Fe a 
P-nheiros e independente
Em jogo ainda válido 

pelo turno do campeo 
íato serrano de futebol, 
elativa a atual tempo 
ada, Pinheiros e Inde 
lendente empataram em 
i gol na tarde da ultima 
quinta feira no Estádio 
Municipal da Ponte 
Grande .

Foi um cotejo bastan
te pobre de técnica e 
fraco de público, fazen
do com que o empate de

1 tento, satisfizesse aos 
anceios das duas facções.

Irineu consignou o 
tento do Independente 
enquanto que Eioir mar
cou o gol do Pinheiros.

Na arbitragem esteve 
o sr. Jorge Siqueira de 
Mello com boa atuação, 
e a renda que não nos 
foi fornecida não passou 
da casa dos hum mil e 
quinhentos cruzeiros.

Pho do
Mongo do Eixo

COM A GARANTIA DA

t C E S E S - E E I W S
P a ra  seu cam inhão, e x ija  sem pre peças 
qu e  tenham  f jn d .d a  a es tré ia  de  3 pontas.
A  M ercedes-E enz d o  Brasil se responsa b iliza  
in te ira m e n te  p e la  q u a lid a d e  dessas peça s l

T ôd a  peço  com a m arca  fu n d id a  e num erada  
em  c ó d ig ■> já  passou p o r nossos la b o ra tó rio s  
e  é a p ro v a d a .  Sem isto, é peça  fra c a , 
nã o  serve. P a ra  sua g a ra n t ia , só com pre 
peça s com a  m arca  M ercedes-Benz I

Parofuso do
cubo da rodo

Procure peças H f iE R C E D i lS - B K r J ’Z! legítimas. 
Concessionário Aujorizado

Mercantil Delia Rocca, Broering S/A-
ua Manoel T  de Castro, 23 -  Caixa Postal, 27 -  
End. Teleg Varga3 — LAJES — Santa Catarina

® 0 ®50 ®
Taranto demitiu-se do

Quadro de Juizes da LSD
Em oficio dirigido á 

diretoria da Liga Serra
na de Desportos, datado 
de 13 do corrente, o sr. 
Armando Taranto solici
tou a sua demissão em 
carater irrevogável do 
quadro de juizes daquela 
entidade. É uma perda 
irreparável para o nosso 
esporte, pois o sr. Ar
mando Taranto era con
siderado o melhor arbi
tro da região serrana.

A sua decisão foi to
mada num momento em 
que a indisciplina e a 
ignorância de certos di
rigentes é atletas im
peram em nosso futebol.

É necessário que a 
JDD de nossa entidade 
mater puna com severi
dade a estes atletas e 
dirigentes que fazem de 
nosso Estádio verdadei
ras arenas circenses.

C la s ic a fã o  atial do C t r l »  da LSI
Depois do jogo de quinta feira em que o Pi

nheiros e o Independente empataram em 1 gol, a 
classificação atual do campeonato serrano, passou
a ser a seguinte:

I o Internacional 0 p p
2o Guarany 2 p p
3o Independente 5 p p
4o Cruzeiro * 8 p p
5o Pinheiros 9 P P
Pela classificação acima se deduz que o titu

lo máximo de lflbO, será disputado entre o Inter
nacional e o Guarany, uma 'vez que o Indepen 
dente, cora o empate sofrido contra o Pinheiros 
viu jogada por terra todas as suas aspirações ao 
titulo do Centenário.
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Eleita a nova
Em concorrido pleito le

vado a efeito domingo últi
mo, na sede social do vete
rano Clube Io de Julbo, foi

eleita a nova diretoria da 
referida sociedade, por una
nimidade, constituída dos se
guintes nomes: presidente 
José Hélio Guidalli, vice pre 
sidente Abdon Siqueira, 
1" secretário — Enio Krebs, 
2o secretário — Julio .lalin- 
verni Filho, tesoureiro - An
tonio Araldi, orador — Dr.1 
Hélio Koeche Rosa, bibliote- j 
cari » -  Alcione Wagner. Pa-, 
rn o Conselho -Fiscal foram 
eleitos os seguintes membros: 
Jnsé M. C. Arouca, Erwin1 
M irks e Bernardino Gevaerd. i

Embora não esteja marea
da a data certa da posse, 
acredita se que a mesma re 
caia no dia 2 do mês proxi- 
mo vindouro, quando será 
realizado grande baile come
morativo de mais um ani
versário do veterano Clube 
Io de Julho

Sr. Antonio

Festejai seu aniversario natalício, na data de 
ontem, a exma. sra. dona Seylla Antunes Bággio, 
digna esposa do sr. José P. Bággio, diretor propri 
etário dèste bi-semanário e de A Pérola de Lajes.

Dama possuidora de reais qualidades, a distin 
ta aniversariante desfruta de largo circulo de re
lações e amizades em nossos meios, motivo por
que a d tta do seu natalício foi jubilosa para to 
dos.

Registrando o acontecimento, destas colunas 
enviamos os n issos ; j norinentos à sra. Seylla An 
tunes Bággio, formulindo-lhe votos de uma longa 
e feliz existência junto ao seu esposo e filhos.

Dmirifa iisioil
X

Convocação
O Presidente do Diretório Municipal, em no- 

qie dêste e devidamente credenciado pelo Diretó
rio Regional, na forma dos Estatutos e do Regi 
mento Interno do Partido, convoca uma UONVEN- 
GÃO ORDINAR1A da União Democrática Nacional 
no Município de Lajes, a instalar-se no dia 26 de 
Junho às 10,00 horas no Salão Nobre d i 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 Municipal 
e seus suplentes em exercício.

c) Os Delegados dos Diretórios Distritais.

Lajes, 3 de Junho de 1960 

(a ) Dr. João Pedro Arruda — Presidente

Walmor Ribas
Em data de ontem 

transcorreu a passagem i 
de mais um aniversario 
natalicio do sr. Antonio 
Walmor Ribas, abalizado 
farmacêutico aqui resi
dente e pessoa muito 
relacionada em nossos 
meios comerciais e so
ciais.

Ao nataliciante que 
tem sido um grande a- 
migo deste bi semanario 
enviamos as nossas a- 
tenciosas felicitações.

Para seus anúncios 

Correio Lageano

O Cine Marajoara, tem o prazer de apresentar amanhã
(domingo) ás 7 e 9 horas

A sensacional produção da CCLUMBIA em Superscope

A Jornada do Pecado
COM V1CTOR MATURE E DIANA DORS

Ela era toda sêda, carue e dinamite. . .
‘ -

E os quadrilheiros usaram-na como isca!

Lages, 13 de Junho de 1960

Está “ acontecendo” , e com muita eíiciencia, na Ca
pital do Estado o prof. Eduardo Amaral *ilho no seu 
carKO de titular da la. Delegacia de Ens.no de Santa Ca 
tàrma. Dias antes de partir, o prol. Eduardo Amaral Fi
lho foi sobejamente homenageado por Seus amigos e por 
todos os educandários locais que estavam sob a sua ju
risdição _ .  . .

Uma coisa, entretanto, estava preocupando a todos:
a possibilidade de o prof. Eduardo Amaral resolver anão 
ir mais para Florianópolis, tornando sem efeito as home
nagens que lhe foram prestadas . . .

—  o O o —

Apesar de una tanto lentamente, começa a agitar- 
se a política local, com vistas à sucessão do sr Vi
dal Ramos Júnior na Prefeitura Municipal de Lajes. 
Embora um tanto por detraz dos bastidores, as con
versações se estão realizando frequentemente entre 
lideres dos diversos partidos existentes, procurando 
cada um deles tirar vantagens para si e para os seus.

Que o povo saia beneficiado nessa tramoia toda 
são os votos que faço . . .

— o O o —

Com a aproximação das festas juninrs, as bombi 
nhas, traques e bombões começam a estourar pelas ruas 
da cidade, divertindo a molecada e causando a reprova
ção das pessoas de maiores responsabilidades. Sem dúvi
da alguma, um estourinho lá de vez em quando não iaz 
mal a ninguém, visto que com certeza São João gosta 
disso, já que todos o homenageiam dessa maneira. O que, 
entretanto, causa indignação geral é o abuso que se ve
rifica, tornando impossível o trânsito de famílias pela 
Praça João Costa e adjacências.

Qualquer um dia destes, se o abuso continuar, pe
riga estourar também um cartuchozinho acabando com a 
festa . . .

—  o O o —

Segundo leio em um jornal porto-alegrense, sò- 
mente o Rio e São Paulo consomem duzentos mil li
tros diários de cachaça, sendo que o resto dos du
zentos e trinta milhões produzidos é servido nos ou
tros Estados, menos cinquenta milhões de litros que o 
IAA desdobra em álcool. Isso foi explicado por ter 
alguns países manifestado o desejo de importar aguar
dente nacional, chegando-se à conclusão que no mo
mento não há cachaça que sirva para exportação, no 
Brasil, pois o brasileiro bebe tudo o que há.

Aqui em Lajes por exemplo, somente no merca- 
dinho do “seu” Chico e no bilhar do Tino são consu
midos diàriamente uns trezentos litros do referido pro
duto . . .

—  o O o —

Conversa de dois, num bar:
—  O Lott será eleito.
—  Jânio vencerá.
Surge um terceiro, diplomata por instinto e por 

vocação;
—  Explendido! Um dêles governará em Brasília e 

outro no Rio, né?

Indústria e Comércio Metalúrgica
Distribuidora do Cimento «RIO BRANCO» —

#/ A T L A S "
«RIO OO OURO»

Cal Hidratada -  Ferro redondo em todas as bitolas -  Sanitários - Azulejos -  Ladrilhos -  Tinias
de alumínio — Material para construção em geral

SUCURSAL DE CURITIBA FILIAL DE LAIES
Rua' João Negrão, 1.325 LOJA E DEPÓSITO

-íj. th__ t . Rua Correia Pinto. 125
Curitiba - Paraná Fone 550 •

End. Telegráfico “METATLAS”

S/A.

-  Chapas
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