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Dissidência do PT3 o
Chapa do Sr.

Segundo estamos in
formados, estão se pro
cessando aceleradamente 
os entendimentos na Ca
pital do Estado p ira  a 
escolha lo companheiro 
de chapa do sr. lrineu 
Bornhausen no pleito de

Companheiro 
lrineu Bornhausen

lú vH i ’ q seiu J l ,s G one4 de O iuwd i algum t sairá da vnu-i. Enqu 11 > o se
dissi lSncia do Partidold ‘  1 86
ira  o ilhista Brasileiro.
Bois tomas são os mais
cotad >s para a vice-go
vernança do Estado: se
nador Saulo Ramos edr.

> Saulo (a nos che 
una dissidên;ia do PT 
n ) Estado, tomando 
u^sma cada vez maior 
vulto, o dr Carlos Go 
mes de Oliveira lança

nsacionil carta - inani- lbismo^barriga-verde. 
i 'Sto aos tríbalhistas ca- Al/fim de melhor ca- 
r.ai inenses historiando em incitar os nossos leito- 
>dos os detalhes como es, publicaremos na pró- 

( tem sido a conduta das xima edição a cartama- 
tgremiações políticas infesto do sr. Carlos Go- 
com relação ao traba-|mes de Oliveira.
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Será Realizada Amanhã a Conven
ção Ordinária da JDN

Realizar e-á »manhã, 
com inicio is 10 horas, 
quando os convencionais

regionais e outros assun 
tos partidários.

A referi ta convenção.
entregarão suas creden- de grande importância
ciais, a Co ivm çã » Ordi 
nária da U )N, a ser ins
talada no -»alão Nobre 
da Escola Normal e Gi
násio Vidal Ramos pnra 
tratar da reestruturação 
do Diretório Municipal io 
partido, eleição dos d^ pes-oa de proj ção 
legados às convenções meios políticos

para a política da região 
serrana, entre outras pes
soas de destaque, conta 
co n a presença lo aca
dêmico Norberto Jlysséa

verdes.
O encerramento da 

Convenção Ordinária da 
União Democrática Na
cional, secção de Lajes, 
está marcado para ás 
.’O horas no mesmo lo 
cal, quando importantes 
medidas políticas serão

Ungareti. chefe la casa tomadas e que marcarão
civil do governador e 

nos 
barriga

i posição da UDN com 
vistas às eleições de d 
de outubro.

a Candidatura flfaty Delia Rocca
Conforme estava progri na

do, ontem reuniu-se ás K) 
horas da manhã em sua se
de, sita a Rua Lauro Muller, 
o diretório municipal do Par
tido Social Democrático a 
fim de homologar a candida

tura do Ir. Wolny Delta Roc- 
ca, ípresentida pela coliga 
ção PSD-PTB com » conse 
quencia do acordo havido 
entre essas duas agremia
ções políticas no âmbito es
tadual Bem recebida por

Galelo de Confraterniza
ção na "Canta Galo

Realizou-se hoje, ao meio 
dia, um animado galeto de 
confraternização na Churras
caria Canta Galo, oferecido 
aos srs. Laerte Ramos Viei
ra, secretario do Interior e 
Justiça, dr. Osvaldo Bulcão 
Viana e Norberto Ulysséa 
Ungareti, chefe da casa civil 
do goyernador que vieram a 
Lajes 6‘specialmente a fim de 
participar da Convenção Or
dinária o*a União Democráti
ca Nacional a ser realizada 
amanhã, Vonforme estamos 
noticiando outro local da 
presente etW&o Tomaram 
Darte no re/erido galeto, a- 
lém de representantes da im

prensa, os srs. dr. Orly Fur
tado, pelo PL, Oscar Steffen 
pelo PDC, José Araldi, pelo 
PRP. e Heitor Magalhães pe
lo PSP e outros convidados 
especiais.

Á sobre-mesa, fez uso da 
palavra o dr. Olinto Campos, 
fazendo uroa substanciosa 
saudação aos ilustres visitan
tes. Agradecendo a home
nagem que lhes foi prestada, 
falaram o dr. Laerte Ramos 
Vieira, dr. Bulcão Viana e a- 
cadêmico Norberto Ulysséa 
Ungareti, os quais foram 
muito aplaudidos pelas ] pes
soas que se achavam pre
sentes.

ambas as partes, inclusive 
por outros partidos, a refe 
rida candidatura vem pôr 
termo à possibilidade do 
^SD e do PTB correr com 
candidatos próprios e refor
çando as candidaturas dos 
srs. Celso Ramos e João 
Goulart.

A Convenção de Encerra
mento do PSD será realiza
da dia 29 do corrente, junta
mente com a do Partido 
Trabalhista Brasileiro, con 
tando com a participação 
do dr Doutel de Andrade, 
chefe da Executiva Regio
nal do PTB.

Chegou hoje a nossa cidade com a 
inalidade de participar da Convenção 

Oídinária da UDN, o deputado Laerte 
Ramos Vieira, secretário do Interior e 
Justiça do Estado de Santa Catarina e fi
gura de grande projeção em nossos mei
os políticos.

Apesar de moço ainda, o ilustre con
terrâneo tem sabido honrar sua terra e 
sua gente, desenvolvendo uma atuação 
brilhante tanto como representante do 
povo serrano na Assembléia Legislativa 
como titular de diiersas Secretarias de 
E tado, cargos êsses desempenhados 
com brilho e a contento de todos.

Em Lajes, além de participir da < n 
venção do seu partido, o dr. Laerte Ramos Vieira entrará 
em contacto com outros correligionários seus, traçando com 
êles diretrizes a seguir no embate sucessório tanto d o mu
nicípio como de outras esferas da administração.

RIDS m
Chegará a Lajes, hoje, o fim de tomar parte na Con- 

deputado federal Elias Adai- venção Ordinária da União 
me, atual secretário da Se-1 Democrática Nacional, 
gurança Pública do Estado a O sr Elias Adaime, junta

mente como sr. WilmarDias, 
chefiam a dissidência do PSD 
no Estado, os quais apoiarãD 
o sr. senador lrineu Bor
nhausen para a chefia do E- 
xecutivo catarinense, sendo 
portanto sua visita de gran
de importância para a políti
ca da “Princesa da Serra” e 
de toda a região serrana.

Pessoa de grande impor
tância na política de nosso 
Estado, parlamentar brilhan
te e combativo, a chegada 
do deputado Elias Adaime a 
i.ajes tem grande significado 
nestes dias em que os diver
sos partidos existentes to
mam as suas posições de 
combate para o pleito que se 
avizinha.

Leia na Ultima Página:

Policia em Noticia
Amanhã ás 7 e 9 horas o Cine Marajoara sente-se orgulhoso em apre

sentar ao seu distinto publico a grande produção da Columbia Pictu

res em Superscope

Galante e oanqumario
com Glenn Ford. Van Heflin e Felicia Farr
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esc reve\ D  T, de Castro

Estradas para Lag n r  %

As estradas para La
ges, foi o assuuto que 
muito preocupou no pas
sado, nossos homens pú
blicos ligados á admi
nistração estadual. A im
portância da mesma e- 
ram debatidas tanto na 
imprensa como nas as
sem Ideias legislativas. 
Que nós “ puchassemos 
braza para nosso assa
do'”, era natural, entre 
tanto os de fora assim 
não julgariam: mas tam 
bem esses, volta e meia 
focalisavam no. A  prin
cipal, como não poderia

deixar de ser, a do ES 
TREITO A LAGES. A- 
pos a abertura da pica
da por Antonio José da 
Costa no começo do sé
culo XVIII. ficamos du
rante muitos anos na de- 
pendencia do arrojo e 
porque não dizer, da 
audacia dos condutores 
de tropa com mantiraen-l

tos, que demandavam do 
Desterro, para estas pla
gas. As lavouras aqui, 
não podiam produzir a 
mandioca, o café, o as
sacar mascavo, o arroz. 
Dependíamos para a su
bsistência de tudo que a 
Ilha recebia de fora; a 
aguardente, já tão essen
cial, fazendas, o a

zeite para as luminárias, 
enfim o que há de mais 
elementar para que se 
fizesse a fixação do ho
mem na terra. Da Pro
víncia de São Pedro do 
Rio Grande do Sul, 
entrava alguma cousa e 
Desterro, na dependencia 
do que já produzíamos, 
carne (seu unico forne 
cedor), couro, o bom 
queijo e o mate, tam
bém fazia sentir nossa 
iinoortancia. Para as 
“ Notas” de hoje, tomei 
por base o “ CRUZEIRO 
DO SUL” , jornalzinbo

datado de 1858, “ ainda 
pertencente” ao Ruben 
Schmidt e editado em 
nossa Capital. Com a 
noticia de primeira pa 
gina, poderão os leito
res observar que Lages, 
já no tempo de vila, vi 
nha despertando as a- 
tenções, não tanto ad 
ministrativamente, mas 
comercialmente era o 
ihada com muito cari
nho, pelos jornalistas de 
antanho, residentes no 
Desterro.

Irei transcrever na in
tegra, porque o artigo 
traz consigo uma serie 
de observações muito 
interessantes dos nossos 
costumes.

As estradas do litoral 
dV.sta província ao Mu 
nicipio de Lages (com G) 
considerados pelo lado ( 
comercial já é de tal ira-

portacia que sem essa 
comunicação conservar 
se-ia o comercio da pro
víncia limitada ao seu 
litoral, sem um centro 
para consumo de suas 
mercadorias, e por con
sequência em estado de 
perfeita estagnação. O 
Município de Lages nimia
mente credor, tem falta 
de muitos generos da 
lavoura, com especiali
dade, o assucar, café, a- 
guardente, arroz, etc.; 
mais proximos destes 
portos do que os das 
Províncias do Rio Gran
de e Paraná, para aqui

Resultado de Prévia
Lott 1.338

Jânio 1.128

Adhemar 612

Em branco 31

Nulos 7

afluem as suas tropa* 
de cargueiros em 
manda desses generos ç 
outros extrangeiros coma 
fazendas, ferragens, s. \ 
melados etc. . : trazem- 
nos o couro, obomquj. 
jo, o mate, que supera 
bunda em suas matas, e 
que muito concorrer! 
para a prosperidade do 
novo camercio, quando 
a estrada permitir que se 
faça em maior escala; p 
é o nosso unico fornece
dor de carne verde.

(Continua no próxima 
numero)

Eleitoral em Uberaba
Vice:

Ferrari 1.062
Goulart 897
Milton 630
Em bianco 536
Nulos 12
Total: 3.135

A G O R A !
ri la. Sa.

C H E G A R ! !

No Rio de Janeiro Ás 13 horas!Em São PauloK Ás 11 horas!Em Curitiba Ás 9.30 horas!Em Florianópolis As 7 horas!

s

SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS FEIRAS!
PARTIDA DE LAGES, 6.20 (manhc)

DE LAGES, ESCALANDO EM FLORIANOPOLIS - SÃO PAULO E RIO DE TANFTRO _ í t  u t e Fio
rianopolis em DC3 e Fpolis. - S. Paulo e Hio, nos rápidos, luxuosos e confortáveis AVIÕES CONVJUflM

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 PAULO

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
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Filmes7da Companhia 

FORD * |
Os filmes produzidos 

pela Compauhia Ford nos 
Estados Unidos foram 
vistos, no ano passado, 
por cêrca de 32 milhões 
de pessoas, sem contar 
0s telespectadores. O 
filme mais popular, “ O 
Cowboy Americano'’, foi 
visto por 12 milhões de 
pessoas, sem incluir te
levisão. Os filmes comer
ciais demonstraram ser 
tão uteis que algumas 
grandes companhias pos
suem seus próprios es 
túdios como é o caso da 
General Electric e da 
Ford.

Festival de Cinema
Duzentos e cincoenta

d i aPresenta-dos durante 0 segundo

d os1 pd ♦. ̂  Ual de. cinema - Estados Unidos em
Nova York. O festiva?”  
patrocinado pela Asso
ciação de Bibliotecas de 
Oineraa Educativo. Fo- 
ram concedidos prêmios 
a filmes curtos de 1G e 
«3mm em 34 categorias 
agrupadas sob cinco tí
tulos principais. O pro 
gra na do festival incluiu 
um discurso sôbre ‘ ‘A 
Tradição de Flaherty” . 
Este foi o precursor dos 
filmes documentários.

Festival de Cinema na 
Argentina

Paul Muni foi aclama
do o “ o melhor ator”

por sua interpretação em I burn foram premiados 
“ The Last Angry Man-,, como o melhor ator e 
Este filme foi exibido no melhor atriz do ano por 
Segundo Festival Inter-1 suas interpretações em 
nacional de Cinema da "The Last Angry Man’, e 
Kepública Argentina que i “Uma Cruz à Beira do 
teve lugar em Mar dei Abismo'’
Plata.

Jornalistas concedem 
prêmios

‘‘Ben Hur” , filme da 
Metro premiado cora o 
Oscar de 1950 para o 
"melhor filme do ano’', 
ganhou o prêmio da All 
American Press, grupo 
de jornais em todos os 
idiomas publicados nos 
Estados Unidos. O prê 
mio foi também para o 
"melhor filme do ano’*. 
Paul Muni e Andrey Hep-

O Apartamento
“ The Apartment” IO

Apartamento) é uma co
média tão engraçada 
como “ Quanto Mais Quen
te Melhor” e realizada 
pela mesma dupla :Prodü- 
tor diretor BillyWilder e 
argumento de I.A.L. Dia
mond. O astro do filme 
é Jack Lemon.

l<r

{ t e n ç ã o ,  M u i t i  A t a i u i o
Gaúchos, Paranaenses e Catarinenses 

Aproveitem seus conhecimentos em matematica e ganhem
Cr$ 50000.00

Sim, se VV. SS. resolverem o preblemi ;ib iiko, têm o direito de comprar um 
tevjn  de Crí 61.03J.9), pír apeais Crí ll.03J.03 iackii I*s as taxas, nas mais lindas 
paus do Brasil, na Ilha Tropical deS lo Francisco do Sul - Estado de Santa Catarina 
Pirjijs Bilneários “ P 1 \l V ySítOS" e "BD\ VI.VJ3.VT. Os referidos terrenos estão 
SHtitJos en lu^ar plano e pitoresco, slo gramiios e arborizados, - medem 15,00 x 
23,iil ms., sendo servidos por 4 linhas de ônibas, trem. vtpor e avião; - portanto são de 
vib -ização segura e rápida. - As escrituras legais foram verificadas como exatas at„ .50
anos atraz. , „ . .. , . .

Os nossos modernos Balneários traduzem o valor e o espirito empreendedor do
Piraaaense, do Catarinense e do Gaúcho!

Unidos chegaremos às culminâncias do progresso e da evolução.

QUEM COMPRA TERRA BEM SITUADA NÃO ERRA!
Acerte comprando os pnmeiros terrenos, por prêço de propaganda, do que está 

se a lo um o r g u lh o s a  a nos?* florescente industria de turismo no sul do Pais.

Basta somar os números seguintes.

7, 7, 7, 7, 7. 7,
de tal mapeira que dê como resultado. - 861

Nome .
Nacionalidade .

Estado Civil. .

Profissão . . .

Residência .. .

O Clube das Saias am
para as nossas eniida- 

des assistenciais

(rua e n°)

Cidade...............................

Estado..............................
Assinatura do remetente:

RESULTADO

Como é do conheci
mento de todos existe 
em nossa cidade, uma 
entidade cultural deno
minada “ Clube das Saias” 
que tem por escopo 
princ pal, promover fes
tivais em benefícios de 
associações de caridade.

Fundado por um gru
po de senhoras de nos
sa sociedade, o Clube 
das Saias, vem execu 
tando com raro brilhin- 
tismo o seu papel no 
auxilio ás classes me
nos favorecidas pela 
sorte, como provam o 
que abaixo relatamos:

No dia 12 de novembro 
de 1957, uma comissão 
de senhoras componen
tes do Clube das Saias, 
patrocinou um concerto 
de piano no salão no
bre da Escola Normal e 
Gina o Vidal Ramos 
em beneficio do Orfana
to Nossa Senhora das 
Graças, com a renda de 
Cr$ 19,200,00, a qual foi 
dividida entre o Orfana
to e a d. Iracema Dreyer 
(uma cega).

No dia 20 de Maio p.p., 
em época um pouco an
terior ao nosso I o Cen

tenário de eUvaçâo à 
categoria de cidade, o 
Clube das Saias promo
veu um grandioso festi
val no Cine Teatro Ta- 
moio, em beneficio da 
SLAN e do Hospital In
fantil Seara do Bem, es
te ultimo em fas * de a- 
cabaniento. A renda des
ta fe-tividade rendeu a 
apreciável quantia de 
CrS 20.500,00

No dia 20 do corrente, 
ainda no Cine Teatro 
Tamoio, gentilmente ce
didos por seus d gr o? 
dirigentes, o 1 lube das 
Saias promoveu uma 
matinal de caridade em 
beneficio de uma senho
ra doente, e cuja arre
cadação somou a impor
tância de CrS 14.850,00. 
Esta quantia já se acha 
em mãos da destinataria 
para o seu devido tra
tamento de saúde.

Com a realização des
ses festivais, o Clube 
das Saias, vem dando 
um exemplo dignifican- 
te de caridade, protegen
do àqueles menos favo
recidos da fortuna, e cu
jos atos vem recebendo 
os encómios gerais.

Muitas despesas para

NOTA:

• • • • • • • ‘ hp Rcôrdo com as(em sinal de que está 
condições aqui estipuladas)

, Sê .erao coo.emp.ada» ae p r l - e -  « « . ( A c a r t a ,  com o re.uUado

Menores de idade tsà com a a“ ‘ °  ^  estiverem ,,m condições de paqar
ATENÇÃO: - Pa6e: i e As^ssôas qo £ £ £ ? £

certo.

o
ou

eno, não nos remeterem as suas P P com (100) terrenos 
^-entendidos, pois estamos sacrit gi8tema de vendas,
fcganda, como é bem de ver pelo nosso

pro-

com a solução certa_ • _ Aato cUDOn, com a  soiuçuu 
Recorte êste anuncio e en ^ q{ Afbino Spohr -  Rua José 
para o Diretor Responsa’*e • Jr dar — P- Alegre 

Montaun, 167 —  ̂ aauu

Adiauta-se 
despesas com 
ção do Plano 
sificação do 
lismo federal 
cortes feitos

que as 
a execu- 
de Clas- 
funciona- 
com os 

pelo Con-
gresso e outros conse
quentes dispositivos que 
serão vetados pelo pre-

o Tesouro Nacional 
sidente da Republica 
atingirão a sete bilhões 
de cruzeiros anuais. Já 
as despesas com o au
mento -dos; militares se 
elevarão a mais do do
bro daquela quantiapois 
são avaliadas em dezes
sete bilhões de cruzeiros.

SANTO ANTONIO
Santo Antonio mensageiro 
E’ conhecedor profundo 
Do meio casamenteiro, 
Sempre é"“o conselheiro 
Para casar meio mundo,
Mas ê!e ficou solteiro!

Junho de 19G0.
ZÉMARIA

ACERVO: BIBLIOTECA DE SC 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio 
Contrato FCC nº0151/2016



aouPA

25-660 CORREIO LAGEANO
4a. página

DEBUTANTES
(Por Baltazar Barreira, es

pecial para Correio Lageano) 
— O uso das bebidas alco
ólicas nas festas familiares, 
de aniversários, casamentos, 
formaturas e retorno de via
gens é cousa tão comum 
boje que passa a ser enca
rado como uma necessidade 
igual a do pio cotidiano.

Muitas DEBUTANTKS (em
prego êste galicismo >or es
tar na moda) aprendem a 
beber na comemorarão dos 
seus quinze anos, e daí por 
diante os coquetéis, os ape
ritivos, licores, champanhe e 
uma variedade inumerável 
de outras são os chamaris 
para as bebidas de teor al
coólico mais elevado como 
whiskey, cognac, etc. e etc.

Mocinhas inexperientes sem 
orientação segura e certa dos 
pais, se encontraram na en
cruzilhada da vida, sem sa
ber se o primeiro passo que 
vão encetar é certo ou er
rado.

Quasi sempre entre os con
selhos e admoestações dos 
pais, e os convites tentado
res das colegas e amiguinhas 
se decidem a desprezar a 
palavra de experiência dos 
seus maiores ou responsá

veis para atenderem, sem re 
lutância, as insinuações de 
douvivanas que lhes induzem 
com desculpas e justificati
vas mentirosas, a desobedi
ência começa o primeiro pas
so errado e daí por diante 
quanto mais andam mais se 
afastam do caminho certo 
que ficou no vertico da en
cruzilhada.

O álcool e o fumo são os 
responsáveis por todos os 
vícios. Transformam os mais 
puros sentimentos da moral, 
respeito à verdade, á justiça 
e aos altos ideais.

“Inimigos da Humani
dade',.

Publica uma estatística, da 
qual se verifica que de 865 
mulheres decaídas 40% se 
desviaram pelo uso de be
bidas alcoólicas e que tôdas 
as 865 se tornaram ébrias 
inveteradas.

O passo certo que devem 
dar é evitar a primeira taça 
e o primeiro cigarro Recu
sar terminantemente as com
panhias que possam induzi- 
las a beber ou a fumar. Nin
guém toma o primeiro gole 
nem fuma o primeiro cigarro 
para se tornar um escravo de

tabagismo.
Para darem o primeiro pas

so certo é necessário se re
vestirem de uma decisão i- 
nabalável, para darem o pri 
meiro passo errado basta u- 
ma pequena dose de fraque- 
8a moral

Uma grama de álcool mata 
129 gramas do peso de quem 
o ingere.

Admita-se que estas 129 
gramas sejam de globulos 
vermelhos. As 129 gramas 
correspondem a 129 centí
metros cúbicos. Cada centi 
metro cúbico contém mil mi
límetros cúbicos resultando 
129 000 ml cúbi., os quais 
multiplicam-se por 5.OOU.O0U 
de glóbulos vermelhos con 
tidos em um milímetro resul 
tarão o cômputo de (seiscen
tos e quarenta e cinco bi
lhões de células de sangue 
que saem mortas por um 
gramo de álcool. 
i645 000.0 iO.OOUi ! ! !

Meninos, meninas, moços, 
moças, homens, mulheres, 
velhos e velhas pasmem di
ante de tão temível perigo 
do álcool! Assustem-se com a 
linguagem matematica cien 
tifica implacável dos núme
ros ! ! !

Lutou e gritou para não ir para a 
cadeira elétrica. . .

Gritando e lutando 
com seus algozes até o 
último momento, Pablo 
Vargas, de 35 anos de 
idade, morreu liá dias 
na cadeira elétrica 
ca penitenciária de 
Sing Sing (Nova Iorque).

Tendo estuprado e as
sassinado a jovem Lili- 
an Mojica, de lü anos, 
no dia 13 de fevereiro de

1958, em Nova Iorque, 
Pablo Vargas fôra con
denado à morte no dia 
23 de janeiro de 1959.

O j u i z  John M. 
Harlan, da Côrte Supre
ma, denegou-lhe um pedi
do de comutação da pena.

O condenado, que ha
via mantido a calma a- 
té sair de sua cela em 
companhia do padre Ge-

orgi McKinney, capelão 
católico da penitenciá
ria, mostrou-se aterrori
zado ao aproximar se da 
câmara da morte “ Mão, 
não! Por favor, não!’* — 
gritava, debatendo-se 
com os guardas. Final 
mente, êstes consegui
ram arrastá-lo até a ca
deira elétrica onde o a- 
marraram.

Juizo de Direito da Pri- 
meira Vara da Comarc-1 

de Lages
Edital de Praça

O dr. Clovis Ayres Gama, 
.Juiz de Direito da Primeira 
Vara da Comarca de Lages, 
Estado de Santa Catarina, 
na forma da lei, etc.
Faz saber a todos que o 

presente edital de praça, com 
o prazo mínimo de vinte dias, 
virem, dele conhecimento ti 
verem ou interessar possa que 
no dia nove (9) do mês de ju
lho próximo vindouro, ás dez 
horas, no saguão do edifícu 
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 d* 
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 Órgão 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 foreiro 
onde a mesma está edificada 
por concessão do Poder Muni
cipal conforme Carta de Afo
ramento sob n° 1.490, registra
da sob n° 1.917, adquiridos de 
Cecilio da Silva Neto por Ger-

vasio da Silva Pinto, que por 
sua vez transferiu a Lourenço 
Guimarães Medeiros, por es
critura pública de 28 de feve
reiro de 1944, transcrita sob 
n- 10885 à fls. lül 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, ten o o 
terreno as seguintes con ron- 
tações: de um lado, com 2ti ms, 
com terrenos de herdeiro de 
Pergentino Lucas da Rosa; ,elos 
fundos com 40 mS; com l trre- 
nos de Ernesto Batista de 
Goss, com 28,5 1 ms; e Aveni
da Três de Outubr », com ,5U 
ms. frente. E quem quizer ar
rematar o referido imóvel (ca- 
a e terreno) deverá compa

recer no dia, mês, hora e lo
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 e oi
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 cidade de Lajes, 
em dezesete de junho de 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 Comercio

C U R I O S I D A D E
Corantes naturais, c o t io  o anil, que é extraído 

de uma planta, já eram usados antes do ano 3.0U0 
antes de Cristo.

”  */ Estas 
marcas C o m p

A  PREÇO IUSTO . .

Comprando
ALTA QUALIDADE 

E DISTINÇÃO

RENNER
A  boa roupa ponto por ponto

roupa RENNER tem tudo que V. deseja : Belos padrões talhP mn 
derno e a tradicional DURABILIDADE RENNER

Casa RENNER dispõe, ainda, de variado sortimento de camisas sports, calças snoi-t« M i,
dos, chapéus ’ 1 p * ’ ca|Ça-

RENNER
QUALIDADE E C I S l I N Ç Ã ü

- veste o cavalheiro dos pés a cabeça com o máximo de qualidade e distinção!
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c i a SOCIALINO COMENTA .
Enquanto os diversos i Nova ,•

partidos politicos locais PetroP °,ls
estão em plena eferves- 
cencia na escolha dos 
seus candidatos ás pro* 
ximas eleições munici
pais de 3 de outubro, os 
festejos de São João de 
1960 estão se constituin
do na nota altissonante 
do momento.

x x

O Clube . 
luvenil, iuiciou

Grande, pois o Clube Re-|lizado no proximo dia 2, 
creativo Io de Maio está deverá estar presente a
organizando um São 

Recreativo João que será de arrom-
na noite bar. As danças serão a-

x

Nos diversos ciubes 
em que já se festejaram 
os festejos juninos e nos

da ultima quinta feira os brilhantadas pela Bandi- 
seus festejos juninos re- nba da Saudade, e nes- 
lereotes ao ano de 1960. •ta ocasião deverão rea 

As suas danças estive-1 bzar se diversos concur- 
ram bastante animadas, 80s de danças tipicas de
e. corao grande aconte
cimento da noite foi a 
dança da quadrilha, e- 
xecutado por diversos 
associados daquele clube. 

Os festejos juninos do
outro  ̂ que estão em ple-j Juvenil terão prosse^ui- 
na realizaçao, o São mento hoje a noite"5 e 
Joao tem sido dos mais continuando no dia ’ de 
animados, rivalizando imanhã, com a realiza- 
raesrao com os folguedos ção de uma matinal dan- 
de momo. içante ás 15 horas e uma

x x x soiréeás 22 horas.
Como se nou os fesle 

O S. C. Cruzeiro abriu !ios de São João do Clu-
a temporada joanistica, 
com a realização de dois 
autênticos bailes nas 
noites de sábado e do
mingo ultimo, sendo am
bos muito animados, su
perlotando todas as de- 
pendencia do novel clu
be estrelado.

Nossos parabéns aosr. 
Aires Cruz, dinâmico 
presidente daquele clu
be, extensivos aos de
mais companheiros de 
diretoria.

X X X

Como soe acontecer 
todos os anos, o baile 
de São João do Clube 
1' de Julho, realizado na 
ultima quinta feira, cons
tituiu-se em sucesso ab
soluto.

A sua sala de festas 
esteve repleta, e as dan
ças foram abrilhantadas 
pela Bandinha Real de

be Recre-itiv > Juvenil 
terão a duração de três 
dias. Um verdadeiro re- 
cord de diversão junina...

x x

Sao João.

x

O Centro Civico Cruz 
e Souza a exemplo do 
ultiru ) carnaval, quando 
liderou o carnaval nos 
club promete este ano 
ofer * *er aos seus asso 
cia! í e convidados es- 
peci is, um dos mais es
petaculares São João 
dos últimos tempos.

Al ia  de uma serie de 
curi >sidades que serão 
apresentadas neste bai
le, i ivera a tradicional 
danç i da quadrilha e 
concurso de shots, ran- 
chmras etc.

O seu baile será rea- 
0  lube 14 de J u n h o ,  liz " lo boje com inicio 

fará realizar hoje o gran- determinado para ás 20 
dioso baile de São João boras. 
do Centenário, que por 
certo se constituirá em 
mais um grande sucesso Finalizando a ronda 
da sua temporada social dos clubes, vamos en 
de 1960. contr ir o ulube Excur-

A grande atração do sionista Princesa da Ser- 
baile junino de hoje a ra, programando dois 
noite será a presença bailes á la São João. 
do grande artista do ra- O primeiro será reali 
dio e televisão do Bra zado hoje com todos os 
sil, Luiz Gonzaga, o “ Rei requintes juninos, eoou - 
do Baião” , que se fará tro será amanhã com i- 
acorapanhar de mais dois nicio marcado para ás 
outros artistas. 22 horas.

X X X  1 X X X

Os festejos de SãoJo- Conseguimos apurar 
ão promete ser muito a- que para o baile de a 
nimado lá pelas bandas niversario do Clube 1 
do bairro da Ponte.de Julho, que será rea-

x x

r. N ilson B i a v a t t i
CLINICA E CIRURGIA

Aparelho Digestivo e Vias Biliares

■ g o  ■ I n t e l «  ■ f c m m i i t e  • l i s i t É  c :~
10RAR10S DAS 14 AS 17,30 HORAS
s: Rua Hercilio Luz rv 56 - Fone, 441 (Frente ao Hospital) 

R e 3 : Rua João de C a s t r o  71 -  Fone 308 

ATENDE DIA E NOITE

srta. Eliseana Haverroth 
miss Santa Catarina 1960. 
e que grande sucesso 
conseguiu no ultimo con
curso Miss Brasil, reali 
zado no dia l l  no Giná
sio do Maracanãzinho no 
Rio de Janeiro.

Será a grande atração 
deste baile, a presença

posa d. Umbelina Muniz.
Ao aniversariante en

viamos as nossas felici
tações.

X X X

Festejou seu 2' aniver
sario natalicio, quarta 
feira última, a galante 
menina Magaly, dileta fi
lha do sr. João Luiz Lu- 
eena, apreciado locutor 

da encantadora miss da Rádio Diário da Ma- 
Santa Catarim de 1960 nhã e de sua digna cun- 

x x x  sorte dona Magaly Bi-
Completará nais umltencourt Lucena. 

aniversario natalicio no Desias colunas, regis- 
dia «le amanhã o inteli-[traiido tão grato aconte-
gente menino Celio Nel- 
cy Muniz, dileto filho do 
sr. Juvencio Muniz, fun
cionário da Comercio de 
Automóveis João Buatim 
S/A e de sua digna es-

ciraento, enviamos nos
sos cumprimentos ao fe
liz casal, formulando vo
tos tie um futuro longo e 
ventur >so à pequena a- 
niversariante.

Sr. dderhal II. Pereira
Viu passar mais um aniversário natalício, 

quarta feira última, o sr. Aderbal V. Pereira, co
nhecido na intimidade por Bazinho e proprietário 
do Stand Magazine e da Engraxateria Polar.

Pessoa vastamente conhecida em nossos meios, 
o sr Aderbal V. Pereira desfruta de 1 irgo circu
lo de amizades na Princesa da Serra, motivo 
porque o transcurso de seu aniversário natalicio 
é motivo de grande satisfação para todos.

CORREIO LAGEANO envia seus cumprimen
tos ao Bazinho, almejando-lhe um porvir longo e 
venturoso juuto aos que lhe são caros.

Pascoa dos Funcioná
rios do DCT de Lajes
Foi realizada domingo último na Catedral 

Diocesana, na Santa Missa das 8 horas, a solene 
comunhão pascal dos funcionários da agencia lo
cal do Departamento dos Correios e Telégrafos, 
numa solenidade que contou com o compareci- 
mento de todos aqueles que labutam nessa re
partição.

Após a solenidade pascal, numa das depen
dências dos Correios e Telégrafos, foi servido uma 
mesada de café com doces a todos os funcioná
rios que compartilharam daquela solenidade re
ligiosa, numa demonstração de amizade e fé cris
tã que une a todos os servidores do DCT.

fabrica de Cal Santo Antonio
- 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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W t r i o  Brasil v iite
lira

a lit i s
L a n ç a m e n t o  d o  "Tiros í"

O Instituto Nacional do Pi
nho tomou liá dias as seguin
tes providências para resta
belecer o comércio de ex- 
po-tação de pinho para a 
Argentina, que estava inter- 
ro npido:

1 ) -  Liberação de u n 
co itigente de vinte milhões 
de pés quadrados destin i los 
à exportação para o merca
do argentino, que constitui 
ratificação da providência 
anterior, determinando o ra
teio entre os diversos por
tos de exportação;

2i vlinutenção do regime 
de mntingenciamento em vi 
gor, não sendo distribuídas 
novas quotis enquanto não 
tiverem sido pràticamente 
colocadas as anteriormente 
distribuídas:

3) — Absoluta proibição de 
quaisquer vendas fora do re
gime de quotas.

Dando conhecimento da
quelas resoluções, o presi- 
cente do Instituto Nacional 
to Pinho, sr. Aristides Lar
gura, prestou estas informa
ções á imprensa:

“A intranquilidade emer
gente resultou da paralisa
ção desde junho de 1959, das 
compras do mercado argen
tino, que não esteve pròpria-

mente fechado, mas retraído. 
Sucede que na previsão da 
reforma cambial que se pre
parava na Argentina, em fins 
de 1958, os importadores da
quele país procuraram pre
caver-se e fizeram compras 
acima das necessida les nor
mais do seu consumo, no se
gundo semestre de 1 »58 e i)| 
primeiro semestre de 1959, 
ficando com os estoques acu
mulados de cento e vinte mi
lhões de pés quadrados.

Acresce — continuou o 
presidente do Instituto do Pi
nho — que nessa altura da 
crise, aquele piís imigo a- 
travessa a fase mais aguda 
da depressão econômica que 
o afetou e que prov>cou a 
paralisação qu ise total das 
obras.

Sòmente agora se estão 
verificando sinais positivos e 
animados de que aquela gran
de nação já superou essa 
fase de depressão, entrando 
no caminho de recuperação, 
isto é, no ativamento da sua 
vida econômica. E’ por isso 
que no decorrer dêsses doze 
meses regulares estoques se 
acumularam nos portos de 
exportação, criando uma di
fícil situação financeira para

POMf-l fiiNTfii 3d ^ 3iL 
E PARAGUAI

O Governo Federai, atra
vés io DNER, está construindo 
uma ponte internacional que 
ligará o Brasil cora a vizinha 
república do Paraguai. \ 
obra está sendo construidi 
sòbre o rio Par ma, na altu
ra da cidade paranaense de 
Foz do Iguaçu. O engenhei 
ro Carlos Pires de Sá, di 
retor da Divisão de Constru
ção do DNER, declarou á 
imprenia que a passagem te
rá o maior arco de concreto 
do nundo, com um compri
mento de 3 )0 metros. O mai
or arco até hoje concreta- 
do é o da ponte sòbre o rio 
Dj)uro, em Portugal, com 
27o metros, seguindo-se o 
que atravessa o rio Anger-

mi i i  ia á i ‘ : t, com 264 me - 
tros. \. pe Ira fundamental 
desta ponte foi lançada a 
4 le o ítubro le 1958 e sua 
conclusão está prevista para 
dezembro d» corrente ano.

Terá um vão teórico de 
555 metros e ima altura de 
70 metros do nivel do rio 
permitindo a n ivegação. Sua 
construção exigirá 25. u)ü me
tros cúbicos de cimento, 
190) toneladas de aço, 7.000 
m 'tros cúbicos de madeira e 
13) toneladas de parafusos e 
talas; nela trabalham, em 
ritmo acelerado, 8)0 homens 
e o seu custo total está ava
liado em 300 milhões de cru
zeiros.

Usina atômica de 209 mil kw
J

para o Brasil
Em 1965 o Brasil te

rá a primeira usina a- 
tômica da J América La
tina, i que g e r a r á  
200 mil KW  de eletre- 
cidade Ipara o Sul de 
Minas, São Paulo, Esta
do do Rio e Estado da 
Guanabara e será cons
truída pela Comissão 
Nacional de Energia 
Nuclear em Mambucaba 
perto de Angra dos Reis.

O presidente da Co
missão, Almirante Cta- 
cilio Cunha, informou á 
imprensa que o estudo 
do projeto vem sendo 
feito há dois anos, e 
atrai o sinterêsses de em
presas estrangeiras, ban
cos, ONU e Agencia In
ternacional de Energia 
Atômica, com sede em 
Viena.

aquele-» jue exercem a tv  - 
dades i sse setar da econ<»- j 
mia n i • >nal”.

Deu- le saLentar a deci 
v i c > i iração lo sr. Inácio 
T >sta 1 io, diretor da CA- 
CEX i oermitiu ao Institu
to l e v i ’ tos madeireiros as 
sistê icia financeira que evi
tou o colapso, o sr. Aristide' 
Largura, assegurou que 
d stribu : i )  de ura novo con 
tigente • vinte railh >es de 
pés quadrados para suprir 
o merca lo argentino obede
ceu a diversas razões:

Primeira — Para atender 
ao aspecto social, que se a 
presentava com certa gravi 
dade no pôrto de Itajai San
ta Catarina. A falta de contin
gentes disponíveis nas mãos 
dos exportadores que ope 
ram naquele pôrto estavam 
determinando sua paralisação 
com gravíssimas consequên
cias para a laboriosa popu
lação local.

O embarque de madeira é 
altamente preponderante no 
pôrto de Itajai. De outra par 
te, era necessário atender a 
outros setores, como Joinvil 
le, Florianópolis, Laguna, Rio 
e Paraná, que se encontra 
vam igualmente à mingua de 
cotas disponíveis para suprir 
o interesse nas compras, ca
da dia mais evidente no mer
cado argentino”.

t
M l*

Na foto vê-se o lai- 

çamento do foguete Tnor-Able de três estágios que coa lu

ziu o satélite meteorológico ’T iros 1” á sua órbita, ap o- 

ximadamente 720 quilômetros aci na da terra. Acredita-íe 

que o «Tiros I» fique vários anos em órbita, porém tra is 

mita informações para a terra durante apenas 90 dias. ) 

lançamento ocorreu a 1 de abril último.

w

Distribuidor nesta praça

A  ELETROLANDIA
Bua Coronel Cordovo ,/n -  Fone 331 _  LAJES . gta Cata
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Um dos mais sérios 
compromissos terá o In
ternacional, neste cam
peonato, quando amanhã 
no Estádio Municipal da 
Ponte Grande, enfrenta
rá a equipe do Indepen 
dente de Curitibanos. O 
colorado que atualmente 
se encontra liderando a 
tabela, terá o seu pri
meiro test decisivo nes 
ta sua caminhada rumo 
ao titulo máximo, justa
mente contra o Indepen-

compromisso para o lider
dente o seu mais terrive 
rival de todos os tempos.

vencendo este jogo, o 
quadro de Armindo A- 
raldi, terá dado um pas
so de gigante nesta sua 
ÍS J to r ia  ao titulo de 
1900; perdendo terá com
plicada a sua situação 
na tabela, ameaçado que 
ficaria de perto pelo 
Guarany.

O Independente desdo
brará todas as suas e- 
nergias para a conquista

de uma vitoria, pois só 
assim estaria cotado pa 
ra tentar a sua classifi 
cação para a fase regio
nal do estadual; perden
do ou empataudo todas 
as suas esperanças nu 
ma honrosa colocação 
estarão dissipadas para 
sempre no atual cam 
peonato.

Espera se para amanha 
um otirao publico no Es
tádio Municipal da Pon 
te Grande, fadado a su-

VAI SURGIR O DVF ?

perar o record de arre
cadações em jogos do 
campeonato de 60.

As duas equipes salvo 
alterações que possam 
surgir em ultima hora, 
alinharão os seguintes 
cracks: Internacional:
lagalhães (Daniel), E- 

tevaldo e Boanerges; 
líustalio, Pedrinho e Gi- 
co; Pilila, Lino, Nicode- 
rnus, Aldori e Carbonera.

Independente: Álvaro; 
Romeu e Eri; Alcebiades, 
Fauth e Menegatti; Jacir, 
Toco, Feio, Irineu e Lo- 
tario.

Portanto, esportistas, 
compareçam em massa 
amanhã no Estádio Mu
nicipal, para prestigiar o 
esporte serrano no de
senrolar deste grande 
clássico do futebol de 
Lajes e Curitibanos.

Segundo conseguimos 
apurar está havendo um 
movimento de vários di
rigentes do futebol me
nor, para a volta do De
partamento Varzeano de 
Futebol às suas ativida
des oficiais.

Como se sabe esta en

tidade que foi fundada 
em 1953, teve as suas 
atividades suspensas 
em 1958 e hoje se en
contra em completo 
abandono.

Fazemos ardentes vo 
tos que o DVF retorne o

quanto antes as suas 
atividades, pois só assim 
estará amparando o fu 
tebol menor de nossa 
terra, hoje relegado ao 
completo esquecimento 
era detrimento do fute
bol da divisão principal.

Hoje a tarde a decisão 
da lanterninha

REELEITO OSNY MELLO
Nas eleições presiden

ciais processadas há al
guns dias atrás na Fede
ração Catarinense de Fu
tebol, o sr. Osny Mello

foi reeleito presidente 
daquela entidade, por 21 
votos contra 3. Segundo 
soubemos esta eleição 
deverá ser impugnada

devido a um recurso im
petrado por vários repre
sentantes de ligas do 
Estado.

Ç> © 0 ® 0 ®

Pipo do
Mongo do Eixo

Pinheiros e Cruzeiro 
serão os protagonistas de 
um bom prélio que está 
marcado para a tarde 
de hoje, em cotejo váli
do pela 3a. rodada do 
returno.

Este jogo entre estre
lados e pinheirenses, re
une algum atrativo, pois 
ê uma cartada de morte 
para ambos os conten
dores, visto que será de
cidida a lanterninha do 
campeonato de 1960.

O Cruzeiro encontra-se 
com 10 pp, enquanto que 
o seu opositor está si
tuado no ultimo posto 
com 11 pp. Para o Pinhei
ros somente a vitoria 
lhe interessará, porque 
assim estará dando um 
passo de gigante para a 
4a. colocação, enquanto 
que para o Cruzeiro ura 
empate lhe será bastan
te favoravel, pois ainda

Parofuto do 
cubo da rodo

C O M  A G A R A N T I A  DA 

r Z S I Z L C E B E S - B E l t f Z
Poro seu caminhão, exija  sempre peças 
que tenham fund.da o estréia de 3 pon ta l, 

ü  A Mercedes-Benz do Bro.il -  r.spon.ab .l.xa
I  .n te iram ent. pela qua lidade dessa. p.Ça.1

1 Tôda peça com a marca fundida .  numerada
*  .m  Código |ó passou por nosso, labora tór.o .

.  é ap rovado . Sem isto, *  peÇa fraca, 
não serve. Poro sua garan tia , só compre 
DCCOS com D marco M ercede i-Beni I

Procure peta. M ER CED ES-BENZ legítimos 
Concessionário Autorizado

Mercantil Delia Rocca, Broering S/A.
x 1 T de Castro. 23 -  Caixa Postal, 27 -  

HUE d  TeUg Vargas -  LAJES -  Santa Catarina

estará com um ponto de 
vantagem sobre seu tra
dicional rival.

Embora falte ainda 
mais um jogo para os 
dois conjuntos, o prélio 
de hoje fatalmente dita
rá a sorte daquele que 
ostentará a lanterninha 
do campeonato do Cen
tenário.

Salvo alterações de 
ultima forma, os dois 
quadros alinharão os se
guintes elementos: Cru
zeiro: Cadinhos, Ná e 
Zé; Julião, Deraerval e 
Deco; Elizio, Mauro, Dico, 
Raimundo e Nigemann.

Pinheiros: Adilio, Ze- 
quinha (Zé Otávio) e 
Madureira; Zequinha 
(Ivo), Ivo e Cardeal: 
Wilson, Dezinho, Eloir, 
Pinto e Izidoro.

Este prélio será inicia
do ás 15,30 horas.

Taça do Atlântico
O técnico Vicente Feola entregou á Confedera

ção Brasileira de Desportos, a lista dos craques 
convocados para a disputa da ’’Taça do Atlautico’’

O técnico campeão do mundo encontra se uo 
Rio e tem estado em contacto permanente com 
os dirigentes da CBD. E podemos ainda 
dizer que a maior dificuldade encontrada pelo 
técnico está na demora de uma resposta do 
Santos F.C., quanto á data da chegada da comi
tiva praiana, que se encontra no Velho Mundo. A 
relação apresentada por Feola, para a 'la ça  do 
Atlântico” foi a seguinte: Gilmar, Castilho, Djalina 
Santos, De Sordi, Belini, Mauro, Nilton Santos, Ge
raldo, Zito, Dino, Vitor, Aldemar, .íulinho, Garrin
cha, Chinezinho, Almir, Delém„.Valdo, Pelé, Pepe 
e Cànhoteiro.

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

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

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

■ - _
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POLICIA EM NOTICIA
escreveu'. M. R.

Queixa:
Compareceu Desta DRP 

o senhor Arnaldo Rudy 
Stumpf, residente em Porto 
Alegre, representante da 
“Triângulo Representações" 
situada à Av. Pernambuco 
2699 naquela Capital, afim de 
apresentar queixa contra o 
“ vivaldino” Célio Goertz Xa
vier, residente em Lajes, que 
trabalhava com o queixoso 
como “ vendedor" por conta 
da referida firma. E durante 
os primeiros seis dias, Célio 
trabalhou só dois e os res
tantes dedicou-os à zona lo 
biixo meretrício. Mas como 
a ordem reza de que o su
jeito que deixar de trabalhar 
cois dias deverá ser cortada 
a pensão e todos os demais 
assuntos relacionados com a 
“ Triângulo Representações” ,
0 “vivaldino” Celio não gos
tou da proposta, agredindo 
estupidamente o queixoso. A
1 olícia, cieutificada do fato, 
trancafiou o mau elemento

São João x boubas:
As autoridades Policiais 

esperam dos senhores co 
merciantes que vendem 
“bombinhas", bombas e bom 
bões a máxima atenção no 
que diz a Portaria n° 4-60 da 
Diretoria d > Serviço de Fis
calização de Armas, Muni
ções e Vlatéria8 explosivas, 
no Item 3J que proibe a ven
da à menores, do item VIII 
a queima, em via pública,

bem como nas proximidades 
de Hospitais e ‘Maternidades, 
Bares, Restaurantes e Praça 
João Costa .

Roubo:
Julio Raiser, residente em 

Lajes, registrou queixa nesta 
D.P. por ter amigos do alheio 
visitado sua Alfaiataria, sen 
do que os larápios “ levanta
ram” em peças de fazenda 
aproximadamente Cr$. . . 
50.000.00. A Policia investiga 
o caso.

Assalto:
Genesio Ricardo Pereira, 

residente nesta cidade, quei
xou-se de que foi assaltado 
pelo indivíduo conhecido por 
“ Pernambuco” . O assalto, sem 
grandes consequências, veri
ficou se nas proximidades da 
2a. Cia. do 2° Btl. Rodoviá- 
ri >

Mais assalto:
Cláudio Barros, com 23 

anos de idade e Rogério Jo
sé da Silva, com 20 anos, 
ambos residentes no Bairro 
Frei Rogério, nesta cidade, 
registraram queixa nesta Re
gional de que quando se re
colhiam às suas residências, 
foram assaltados pelo indiví
duo Osório de Tal e mais 
cinco desconhecidos. O as 
salto verificou-se nas ime
diações da rua Duque de Ca
xias e Cláudio e Rogério fo

ram agredidos a pauladas no 
rosto produzindo graves fe
rimentos.
Mau Patrão:

O senhor Antonio Augusto, 
brasileiro, motorista, casado, 
residente em Sio Paulo, em
pregado de Waldemar Gro- 
uembold, bcliviano, residente 
naquela Capital, quando via
java num caminhão de pro
priedade de Waldemar, de 
chapas 9-99-96 Goiaz, na al 
tuia do quilômetro 60 estra
da Lijes-Vacaria, Carlos fi
lho ie Waldemar, mandou 
i,ue Antonio Augusto subisse 
no r -ferido caminhão e ar 
rumasse umas malas, com o 
pesado veiculo em movimen 
to. O queixoso cumpriu as 
ordens do patrão, quando em 
da io momento o boliviano 
( rios fez uma manobra 
brusca jogando o infeliz mo 
tonsta na estrada produzin
do no mesmo graves feri
mentos, ficando internado no 
11 spital N. S. dos Prazeres 
ü senhor Antonio Augusto, 
escapando à “ premeditação” 
do filho desalmado do patrão 
e o mesm > tempo abandona 
do por êste, nesta cidade, 
procurou esta D.R.P., onde 
registrou queixa contra Wal
demar Gronembold, pai de 
Carlos Gronembold, p o i s  
quando o filho deste chegou 
à Capital Paulistana, contou 
o ocorrido, tendo seu pai 
“despachado” o 'inditoso mo 
torista. Agora, Antonio Au
gusto, fartamente documen
tado, vai procurar o amparo 
nas Leis do Trabalho e da 
Justiça, e dar duro em Wal
demar Gronembold e seu fi
lho Carlos.

Jornalista Navio 
Fernandes

É com prazer que no
ticiamos o aniversário, 
transcorrido segunda 
feira última, do jorna
lista Névio Fernandes 
redator chefe dêste bi- 
semanário.

Elemento dinâmico e 
capacitado, Névio Fer
nandes desfruta de lar
go circulo de amizades 
em nossos meios sociais 
e desportivos pelas re
conhecidas qualidades 
de que é possuidor e 
pelo seu espirito alegre 
e comunicativo.

O pessoal da “ casa” 
cumprimenta-o desejan- 
do-lhe felicidades.

Convocação
O Presidente do Diretório Municipal, e n no

me dêste e devidamente credenciado pelo )iretó- 
rio Regional, na forma dos Estatutos e do Regi
mento Interno do Partido, convoca uma 'ONVEN- 
CÃO ORDINARIA 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:

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

Lages, 25 de Junho de 1960

ins í coimes
Ce Estevam BORGES

Aconteceu quarta feira última, dia 22 do correi 
o anivei irio n italício do amigo Aderbal V. Pere n, 
mais conhecirh por “ Bazinho e propiietário doSti-nd 
Magazine e d i  Engraxateria Polar. Elemento mu .o 
conhecido e relacionado em nossos meios, o Bazi lio 
foi alvo de iDúmeros cumprimentos dos seus ami s 
pertencentes a todas as camadas sociais.

E, como não poderia deixar de ser, o “ velame" 
lá no seu Chico correu “grosso” e com fartura . . .

— o O o —

Cada dia que passa os gêneros alimentícios, princi
palmente, vão s ndo aumenta los em Seus preço -, num i 
verdadeira afronta às bolsas menos favorecidas da sorte. 
Feijão, banha, lenha, a roz, assucar e outras coisas de>ti- 
nadas a encher o estômago des viventes vão ficando pe 
la hora da morte e fazendo muita gente boa virar jejua- 
dor forçado.

Os magros ainda fazem alguma economia, mas e os 
gordos sem recursos como é que estão se arranjando?

— o O o —

Está marcado, para o dia 2 de julho próximo vin 
douro, um grande baile de gala comemorativo de ani
versário do veterano Clube I o de Julho. Nessa ocasi
ão, estarão presentes a Miss Santa Catarina e sua 
irmã e, possivelmente, as “ misses” Paraná e Rio Gran
de do Sul, além de outras atrações que garantirão um 
sucesso absoluto para essa noitada.

Com isso, o Clube I o e Julho demonstra que re
almente é «primeiro» . . .

—  o O o —

E por falar em Clube Io de Julho, é com prazer que 
registro o aniversário natalício do Sr. João Gualberto da 
Silva Filho, dia 22 do corrente, e um “ primeirista " de 
cruz na cabeça. Elemento de boa cepa, lajeano de coração 
possuidor de inúmeras qualidades, o “seu" Gualbertinho 
desfruta de largo circulo de amizades em todos os meios 
da Princesa da Serra.

Parabéns ao aniversariante, com votos de que êle al
cance o 2o centenário de Lajes (da elevação da vila à 
categoria de cidade, bem entendido). . .

— o O O —

Leio, antes de comer meus 10 ou doze grãos de 
feijão (do mais barato) diário, que houve no Hotel 
Quitandinha, da VELHACAP, o Seminário Sul Ameri
cano Sôbre Educação Alimentar e Treinamento em 
Nutrição. Participaram do conclave trinta delegados, 
representando dez nações do continente, além dos ob
servadores das Nações Unidas.

A notícia não diz o que foi resolvido na ocasião, 
mas é de se calcular: êsses trinta delegados se pre
param e se nutrem bem para ensinar pelo menos a 
mais trinta milhões de pessoas o meio de passar fome 
heroicamente . . ,
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