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Com a. platéia super

lotada, realizou-se quar 
ta feira última, no Cine 
Marajoara, a Convenção 
do Partido Social Demo 
crático para a homolo
gação do nome do 
dr.Wolny Delia Rocca, 
candidato á Prefeitura 
Municipal de Lajes pela 
coligação PSD PTB.

Contando o referido 
conclave com altos diri

gentes das duas agremi-

USÇ0 edS» Pn 'itiCaS- 
or?ad palavra diversos

í ref - / naltecend° a
au1l S ldaí  e diversas 

caudidato 
aborda-ndo assuntos re- 

terentes ao âmbito esta- 
duü onde o PSD e o

aP?iam o mesmo 
candidato.

Após os discursos pro 
feridos por elementos

DA Rocca
representativos dos dois 
partidos iizeram uso da 
palavra srs. dr. Wol- 
ny Delia occa e Celso 
Ramos, respectivamente 
candidatos a Prefeitura 
Municipal de Lajes e ao 
govêrno do Estado, ten
do ambos traçado seu 
programa de govêrno e 
abordado importantes 
problemas do Estádo e 
do Município.

Faleceu Ontem o Presi
dente da Câmara 

Municipal
Causou profunda cons-1PDC, sendo esc dhido 

ternação em nossos meios j posteriorraente, para pre-

y ui«t
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Pedida a encampação da Bond and
Share de Recife

Segund - telegrama de 
Recife, o Estado de Per
nambuco deu entrada 
ontem na Justiça a uma 
ação contra a Peruam 
buco Tramways and 
Power, empresa do gm  
po Bond and Share, 
concessionária da distri
buição da eletrecidade e 
do serviço de bondes de 
Recife, pedindo a resci-

são do contrato e 
Cr$ 600 milhões de in
denização.

Alega o govêrno que 
a empresa não cumpre 
os têrraos do contrato e 
pede à Justiça que re
conheça a rescisão do 
contrato dos bondes por 
impedimento da conces
sionária. Diz mais que 
a Pernambuco Tramways

foi passível, em 1955, 
de multas num total de 
Cr$ 80 milhões, por in
frações de tôda ordem.

Afirma o Govêrno 
ainda que a companhia 
vem desviando bens 
imóveis que, findo o 
prazo da concessão, re
verteriam para o patri
mônio do Estado.

ICli
Homologada a candidatura 

Wolny Delia Rocca, pela co
ligação PSD-PTB, restava 
dois nomes apontados como 
candidatos da oposição: Ary 
Waltrick da Silva e Euclides 
Granzotto. O primeiro, candi
dato da União Democrática 
Nacional, estaria - segundo 
se comenta - disposto a re
nunciar em favor do segun
do, já que êste contaria com

o apoio do PDC, do PSP, da 
própria UDN e dos votos 
preferenciais dentro do PSD.

caso, a União Democrática 
Nacional apoiará o nome do 
sr. Ary Waltrick da Silva pa
ra a Prefeitura Municipal de 

Entretanto, como os resul- Lajes, conforme já há tem 
tados das conversações sur- pos havia declarado através 
tridas entre o sr. E icliies das figuras mais representa- 
Granzotto e os partidos que tivas do município 
estariam dispostos a apoiá-lo
não lhe fossem favoráveis es
taria o mesmo disposto a re 
tirar sua candidatura. Nesse

0 presidente da Repúbli
ca sancionou quinta fei- 
ra ultima, um decreto 
Prorrogando por seis 
fheses, ’’ad-referendum”

do Congresso Nacional, 
o prazo de vigência da 
COFAP, cuja existência 
deveria extinguir se no 
dia 30 de junho p.p.

políticos e sociais a no
ticia do falecimento do 
sr. Licinio Vivenel de 
Córdova, presidente da 
Câmara de Vereadores 
de Lajes e pessoa muito 
benquista e conceitua
da na ’’Princesa da Serra” 

Funcionário íntegro, 
dono de inúmeras quali
dades, o extinto foi elei
to vereador à Camara 
Municipal de Lajes pelo

sidi-la, cargo êsse de
sempenhado sob os 
aplausos dos seu>- pares 
pela lisura e critíriosi- 
dade qúe o destacaram.

Seu sepultamen » foi 
realizado hoje, ás ’ 3 ho 
ras, com grande .com- 
panhamento, traduzindo 
a estima que desfrutava 
no seio da po: ulação 
lajeaDa.

D POLICIA LM IIIIICIA
escreveu: M .R .

Caminhão x Carroça:
Apresentou queixa nesta 

D.R P. o sr. Neri de Medeiros 
Régis, dizendo que uma car
roça de sua propriedade, com 
a qual faz entrega de leite, 
foi colhida por um caminhão 
Ford, nas imediações do Cor- 
rêio, no Bairro Coral. Da co
lisão, quase nada restou da 
carroça do Sr Neri, que vi
nha conduzida por um em
pregado seu que sofreu di 
versos ferimentos e também 
o cavalo ficou bastante ma
chucado O motorista do ca
minhão após o acidente “dei
tou o cabelo” .

Arrombamento:
Amoldo Karsten, proprietá

rio da Selaria Lelé, situada 
na Praça Vidal Ramos Sénior, 
registrou queixa nesta D. R., 
de que fôra visitado pelos a- 
migos do alheio na madruga
da do dia 29 p/p. Os larapios 
após terem tirado uma parte 
da parede, penetraram no in
terior da mencionada selaria 
“ levantando ” considerável 
quantidade de material, so
frendo o proprietário grande 
prejuízo. A policia ainda não 
localizou os arrombadores.

Agressão:

Dna. Maria Antônia An 
drade, com 65 anos de idade,

residente nas imediaç ões da 
caixa d’água, queixou :■ ■ nes
ta D.P contra sua vizinha 
Maria Lima por a mesma ter 
invadido sua residência e es
pancado barbaramente a in
feliz anciã que sofreu diver
sos ferimentos.

Amigo das Penosas:

O individuo Bernardino Li
nhares da Costa, sem profis
são cérta, residente em Pe 
dras Brancas, resolveu dei
xar o “corpo mole’’, pois o 
mesmo é inimigo numero um 
do trabalho e para se “vi
rar”, enchia os bolsos de mi
lho e um saco nas costas: 
saia por aí, em plena luz do 
dia, ?a visitar galinheiros e de 
preferencia galinhas de raça. 
O ‘ ganso” que é bastante en
joado, vendia as mesmas pe
la bagatela de cem cruzeiros. 
O mesmo vem exercendo a 
rendosa profissão de ladrão 
de galinhas já a muito tempo, 
um ano ou dois, não saben- 
do-se o certo. A ‘produção” 
do gavião eram aproximada
mente 30 galináceos por dia. 
Até que cérta tarde o esper
talhão foi agarrado pela “jus
ta” com saco de milho e 
tudo. Agora a Policia está 
procurando reaver algumas 
centenas de galinhas, enquan
to o “ seu vivaldo” fica guar
dado sem colchão de penas.

Quanto aos demais parti-; 
dos, ou seja PDC, PSP e PL. ' 
se vêm na contingência dea- 
poiar, um ou outro candidato, 
apresentado pela coligação 
PSD-PTB ou pela UDN ou, 
ainda, em última hipótese, 
apresentar um outro nome da 
simpitia dos membros das 
referidas agremiações políti
cas .

Deputado Wilmar Dias preenche a vaga 
do sr. Elias Adaime

Em face cio licencia
mento do deputado Elias 
Adaime, a fim de assu
mir o cargo de Secreta 
rio da Segurança Públi
ca do Estado, assumiu

sua cadeira na Câmara 
dos Deputados o sr. W il
mar Dias, um dos chefes 
da dissidência pessedista 
de Santa Catarina.

Lvu-se da presi- 
o Instituto Brasi- 
Café, o sr. Re

sta Lima. 
substituí-lo opre-

5 K ,  w  ”  *
assumiu o ifcsu

O MARAJOARA, apresenta amanhã (domingo) às7e 9 horas 

a espetacular película da PARAMOUNT PICTURES em 

technicolor e VISTAVISION

COMANDOS DO AR
com James Stewart e June Allyson
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(lo museu histórico particular “THIAGO DC CASTRO 
• transcrição de ü. T. Castro

Festa de 7 de Setembro:
Atualmente “ patriotis

mo” como figura de re
tórica, está incorporado 
no setor dos saudosistas, 
razão nela qual vamos 
hoje ler a noticia da fes
ta de 7 de Setembro, rea- 
lisada em Lages, pelo 
Clube 1* de Julho era 
191S.

Jornal “ O LAGEANO”

O Clube T de Julho 
comemorou condigna
mente este ano, a data 
aurea da nossa em tn ti 
pação politica. Ao baile 
que essa velha socied i 1 t 
costuma festejar o La 7 
de setembro, precedeu i 
ma brilhante sessão ei 
vic t, para a qual fora n 
exoedidos inúmeros coa 
vit 's. As 21 horas, m üs 
ou aenos, no salão priu 
ci ) i l  do edifício soei t 
qu » se achava repleto de 
ex nas famílias e cava 
lheiros, o presidente d i 
sociedade, sr. Mario 
Gnnt, depois de expL 
car o motivo da solem 
da le, convidou o sr. Cel. 
Bdisario Ramos, Supe 
rintendente Municipal, 
pa -i presidi-la. Acedendo 
ao convite, o ilustre che
fe lo executivo raunici 
pal assumiu a presidem 
cia, nomeando em segui 
da uma comissão com- 
p >sta dos snrs. João dos 
Santos Areação e Gentil 
Vieira Borges, V e 2  se

cretários do Clube, para 
introduzir no salão as 
autoridades federais, es
tadões e municipaes; re
presentantes da impren
sa, e de diversas classes 
sociaes, tomando assento 
ao lado da diretoria os 
srs.: Dr. Walmor Ribeiro, 
pela delegacia de higie 
ne; Dr. Ribas Filho, pro 
inoior publico interino; 
major Octacilio Costa, 
representante do fórum; 
o sr. Virgílio Godinho, 
pelo “ Amadores da Arte” 
e a “ Sociedade Carnava- 
lesc i V ie ou Racha” ; o 
■r Capitão Saturnino Pe
ru • i pela “ Sociedade 
vlutua leneficiante” e 
p e l ' sr. G detor Feleral; 
> sr. Hei neiino Ribeiro 
pei i “ Sociedade Trempe 
Dra n itica” ; t gentil srta. 
ául nira Silva, pelo “ Ra 
u i.hete Rose >"; o reve- 
ea 1 > G .L  Bickerstaph, 

pist >r protestante; o sr 
Ed nu ido Menezes, pela 
Coi ■ orla Estadual' o sr. 
luibal Uhayde. pelo ‘O 
‘l inalto” e o sr. José 

C ist *lo por esta f >lna.
O sr. João vreão re- 

iresentou o sr. Dr. Mile- 
to Tavares da Cunha 
Barreto, Juiz de Direito 
da Comarca e presidente 
da Liga de Defesa Nacio
nal neste Municipi >; o sr. 
João A norim, o Clube r  
de Ju iho, de Pai íel; o 
Sr. João Gualberto da 
Silva a estação telegrá

fica; e o sr. Ataliba Cos
ta, o Tiro 413. Aberta a 
sessão, ouviu se o Hino 
da Independencia en
tusiasticamente cantado 
por grande numero de 
senh >ritas e acompanha
do la banda musical 
“ Harmonia Lagean i” . Lo 
go após, uma c m issão 
de senhoritas in’ r duziu 
no scião a Band iia  Na 
cio ml, que foi eeebida 
com vivas, ao t ) n do 
hino nacional.

Dada a palavr to o- 
rador oficial, Sr. João 
:1 )s Santos Arefio, que 
falou também em nome 
la Liga de Defeza Nacio
nal, S.S. leu um vibrante 
iiscurso patriótico que 
foi muito aplaudido. O sr. 
major Octacilio Costa, 
com a facilidaae de 
sempre, falou brilhante
mente. Finalmente, o sr. 
Gentil Vieira Borges pro
feriu um belíssimo dis
curso analago ao ato. 
Não havendo mais quem 
quisesse fazer uso da 
palavra, o sr. presidente 
levantou a sessão, dan
do-se em seguida, inicio 
as danças que se pro
longaram ani nadamente 
até alta madrugada. O 
Clube estava primorosa- 
mente ornamentado, a- 
presentando magnifico 
aspecto. Terminando es
ta noticia felicitamos e 
fusivamente o digno pre
sidente e demais mem

bros da diretoria da sim
pática sociedade, pelo 
bom exito da bela festa 
comemorativa que leva
ram a ( feito com des
lumbra ite desempenho.

APELO: o Museu His
tórico “ THIAG ) DE CAS
TRO” , vem apelar á to

das as pessoas que te 
nham em seu poder fo
tografias antigas, de pes
soas, de grupos, ruas de 
Lages, documentos etc 
e não se interessem em 
guardá-las, para doarem 
a este estabeleciim-Qt, 
afim de ficarem ineorpo’ 
radas à historia de ,.a- 
ges .

Brasil em 3x4

(J i i í  m  S u a e s t à o .  . ,
Para conseguir numero ni Jamara Federal um d pu- 

tado sugeriu que i “ordem do dia” seja marcada na data 
do pagamento dos “ ilustres” . Mas outro logo lembrou que 
muitos parlamentares continu <oi recebendo por procura
ção. . . Se você não tem u n i deia, melhor, então diga 
conosco:

E, Viva o Brasil!

’'Creio que todas asj 
Igrejas devem trabalhar| 
na defesa comum d o - 
cristianismo, ameaçados 
por inimigos decididos 
a destrui-lo - declarou á 
reportagem em São Paulo 
o reverendo Billy Graham 

O famoso pregador 
evangélico norte-ameri 
cano, que está participan
do no Rio do Congresso 
da Aliança Batista Mun 
dial, salientou que quan

do se trata de .extermi
nar os adversários, os 
comuuistas não fazem 
diferensa entre católicos, 
presbiterianos e batis

tas".
Todavia, frisou que 

não acredita que se pos
sa chegar a uma Igreja 
Unica pelo menos em 
sua existência, pois são 
profundas as divergên
cias e diferenças entre 
os vários cultos.

W8  Estas 
marcas

1.1 /üfO
J

c uai  i d a d e
A  PREÇO JUSTO . .

Comprando
ALTA QUALIDADE 

E DISTINÇÃO

6-5 . '"rLV -ry -j

. VI

I

A  boa roupa ponto por ponto
A roupa RENNER te;n tudo que V. deseja : Belos padrões talhe mo 

derno e a tradicional DURABILIDADE RENNER. m° ’
Casa RENNER dispõe, ainda, de variado sortimento de camisas sports calcas snorte i

dos, chapéus ’ v puils» calça-

RENNER -  veste o cavalheiro dos pés a cabeça com o máximo de qualidade e distinção!

QUALIDADE E DlSTiNfAO
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c I a SOCIALINO COMENTA . . .
0 mundo social da 

princesa da Serra está 
em festas, com o trans
curso ontem do 64o. ani
versario de fundação do 
Clube lo. de Julho, uma 
das grandes glorias de 
Lajes.

X X X

Clube fundado por 
heroicos varões do pas
sado. nos idos tempos! 
de 1896, o Clube lo. dei 
Julho, é hoje uma relí
quia para a civilização 
atual, porque a sua es
trutura social é una e 
coesa, guardando ain la 
bem viva a tocha de 
vivacidade de seus fun
dadores, dirigentes e ts- 
sociados do antepassado.

ne Dosse da nova dire- 
tona, cujos dirigentes 
sao os seguintes: Presi 
dente; José Helio Guidal 
g: Vlc.e Presidente; Abdon 
biqueira; lo. Secretario: 
“ 010 Krebs; 2o. Secreta- 
EJ.®- '̂ udo Malinverni 
rilho; Tesoureiro: Anto- 
° i0 Araldi; Orador: 
Ur Helio Koeche Rosa; 
Bibliotecário: A l c i o n e  
Wagner; Conselho Fis
cal: José Monteiro de 
Castro Arouca, Erwin 
Marcks e Bernardino 
Gevaerd.

O man lato desta dire
toria compreenderá de 
lo. de Julho de 1960 á 
30 de Junho de 1961.

X X X

X X X

Para comemorar tão 
gratíssimo acontecimento 
já foram realizadas uma 
série de solenidades, 
além de outras que ain
da serão cumpridas no 
dia de hoje.

X X X

Ontem deu-se a sole-

Hoje será realizado 
um grandioso baile, que 
promete ser bastante 
concorrido e cheio de 
atrações.

Especialraente convi
dadas pela diretoria do 
Clube lo. de Julho, de
verão abrilhantar com 
suas presenças o grande 
acontecimento de hoje a 
noite, a Miss Santa Ca

tarina 1960, srta. Elisea- 
na Haverroth, a Miss Rio 
do Sul 1958, srta Lorena 
Haverroth e a Rainha 
da Vindimado Rio Gran
de do Sul, srta. Ana 
Maria Cusagrande.

X X X

Portanto a presença 
destas três beldades, 
virá dar um melhor 
colorido as solenidades 
sociais de logo mais, 
comemorativa ao 64o. 
aniversario de fundação 
do Veterano Clube lo. 
de Julho

X X X

Segundo conseguimos 
purar a srta. Eliseana 

Haverroth, miss Santa 
de 1960 é portadora de 
uma formosura impar, 
aliada ainda a sua sim
plicidade e simpatia que 
cativa a qualquer ser hu 
mano .

A Miss Santa Catarina 
1960, é natural da cidade 
de Ituporauga, residindo 
juntamente com seus 
pais, que tarnbem são 
pessoas bastantes rela-

Rua Coronel Cordova s/n

Distribuidor nesta praça

a  e l e t r o l a n d i a

__ Fone 331 — LAIES - Sta. Catarina

cionadas naquele Muni- na boite do Clube de 
cipio . Junho terão continuidade.

X X X

No proximo dia 9, o 
Clube 14 de Junho vai 
realizar uma grande soi- 
rée, e na qual serão es
colhidas as candidatas 
que concorrerão ao titu
lo de 1960.
A coroação da magesta- 

de de 1960 do Clube 14 
de Junho, será no mês 
de Setembro.

X X X

Na ultima quinta feira 
foi aberta a boite do 
Clube i4 de Junho e co
mo sempre a mesma es
teve muito animada.

A partir desta data 
essas reuniões dançantes

X X X

O Centro Cívico Cruz 
e Souza promoverá hoje 

ja noite era seus salões 
sociais, uma grandiosa 

'soirée de São Pedro, co
mo ponto final das fes
tividades juninas d< 1960.

Este baile sera abri
lhantado por uma gran
de orquestra.

Com referencia ao 
grande baile de ht.je a 
noite no Clube T de Ju 
lho, o mesmo será ani
mado pelo Conjunto Me
lódico Sincopado, perten
cente ao Clube l4 de 
Junho.

“ Â PED
A respeito da noticia publicada pelo Jornal “Correio 

Lageano”, no dia 15 do corrente, relativamente a “ Desen
tendimento entre Irmãos’’, e do qual resultou’’ um“ morto 
e um ferido ”,e não exprimindo a mesma a verdade, o abai
xo assinado Hugo Ribeiro Delfes esclarece o seguinte: 

“Declaração que faz Hugo Ribeiro Delfes.
Não foi o declarante Hugo Ribeiro Delfes quem ma

tou o irmão, como diz o referido jornal, e sim Jayme Ri
beiro Delfes, também conhecido por Tito, quem matou o 
irmão Nereu Ribeiro Delfes

Não houve discussão e simplesmente duas palavras 
trocadas entre Nereu e Jayme. quando o primeiro se a 
cliava com um copo na mão. Houve conflito entre ambos, 
e o declarante Hugo Ribeiro Delfes meteu as mãos entre 
ambos, saindo dois tiros que atingiram o forro da casa e 
os dois irmãos se afastando se atiraram novamente, e Jay
me acertando dois tiros no peito de Nereu, virou-se para 
Hugo, detonando mais um tiro, que não o atingiu, indo atin
gir novamente em Nereu. Aí, Hugo para defender-se sacou 
de seu revolver detonando dois tiros que atingiram em 
Jayme R. Delfes.

Hugo Ribeiro Delfes, ao contrario do que informou o 
aludido jornal “ Correio Lageano ’, não fugiu para lugar in
certo e não sabido, não se afastando de sua propriedade, 
em Cerro Negro, desde o dia que ocorreu o fato com seus 
irmãos ”

Lajes, 22 de junho de 1960 

Hugo Ribeiro Delfes

Transportes coletivos para Brasília
O prefeito Israel Pinheiro discutiu com seus técnicos 

e auxiliares imediatos e diretores da Novacap diversos assun
tos do plano de transportes coletivos em Brasilia. Mereceu a- 
tenção especial o projeto de monocarris, que está em estudo 
para ser adotado para o transporte entre Brasília e as cida
des satélites.

fabrica I  Cal Santo U on io
- 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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Do M e u  C
Lajes, minha Lajes, a tua 

Lajes, a Lajes de todos os 
Catarinenses é também da
queles que de outras plagas 
para aqui vieram fixar resi
dência, compartilhando co
nosco do sentir unanime de 
todos os lajeanos. em todos 
os setores da nossa ativida
de, num crescendo de boa 
vontade, ajudando-nos a em
belezar com o que de me
lhor, mais belo e mais atra
ente, para o completo exito 
das festas do primeiro cente
nário da PRINCESA DA 
SERRA.

A Comissão encarregada 
de promovor e realizar aex 
posi • io agi’o-pecuaria e seus 
derivados, bem como os de
mais festej 'S relativos ao pri
meiro centenário da nossa 
cidade, des mpenhou-se ca- 
balraoute da sua missão a 
contento geral.

Tôdas as apresentações al- 
cxnçiram grande sucesso,no 
tad t diente a apresentação da 
Banda Musical NOSSA SE
NHORA DO CARMO, vindo 
de Caxias do Sul especial
mente para abrilhantar as 
festividades, superando tôdas 
as expectativas, pelo brilhan
tismo da sua magnifica or-

ganização.

Uma outra apresentação 
que ouvimos pelo radio, por
que naquele dia estavamos 
guardando o leito e não pu
demos comparecer ao Cine- 
Tamoio para assistirmos ao 
grandioso espetáculo litero- 
musical que ali se realizou 
em a noite de primeiro de 
junho do corrente ano, como 
remate das festividades do 
primeiro centenário de Lajes. 
Foi um espetáculo magnifico 
aonde compareceram e se 
fizeram representar tôdas as 
autoridades civis, eclesiasti 
cas e militares, concorrendo, 
dêste modo, para maior bri
lhantismo do encerramento 
das mesmas. Após aberta a 
sessão, usou da palavra o já 
conhecido intelectual |profes- 
sor Henkmaier que dissertou 
com a eloquência que lhe é 
peculiar, desde a vinda de 
Correia Pinto até aos nossos 
dias, num estilo primoroso, 
poético e artístico, citando 
imagens e fatos, démonstran 
do seu poder de persuação e 
no calor de sua oração por 
vezes eletrizava o teatro, 
merecendo aplausos da as
sistência pelos detalhes con- 
ciosos da organização da Vi-

a n t o
la de Lajes, sendo ao termi
nar vivamente aplaudido. Em 
seguida foram executadoslal- 
guns números musicais. Ato 
continuo, declamou um poe
ma ou poesia de sua lavra o 
festejado beletrista Professor 
Delwing, que, com impecável 
brilhantismo, arrancou da se- 
lecta assistência, ao terminar 
fartos aplausos. Outros nú
meros de músicas foram exe
cutados por diversas senho 
ritas para, em seguida se fa
zer ouvir a professora Solan- 
ge, declamando, de sua auto
ria, uma poesia que, pela 
maneira simples e expontâ
nea com que se houve, dado 
a boa dicção e ductilidade 
de sua voz. ao terminar foi 
muito aplaudida. Antes, po
rém de termi iar falou ainda 
um estudante pelo Ginásio 
Diocesano, que discorreu 
com palavras repassadas de 
um são patrjoíismo, referin
do-se, com muita felicidade, 
sôbre a data que se estava 
comemorando.

Ao encerrar-se esta festivi
dade, pela maneira incansá
vel e solicita com que se 
houve, a Comissão Diretora 
dos festejos pró-centenário 
da cidade de Lajes foi viva
mente felicitada, bem como 
aqueles que dela tomaram 
parte, pela grande assistên
cia .

E daqui do nosso canto, I 
embora tardiamente, felicita
mos a todos na pessoa do 
seu digno e esforçado Presi
dente, Doutor Cleones Velho 
Carneiro Bastos.

Lajes, Julho de 1960.

Livinio Godoy

Poderá ser requerida 2a via de titulo 
eleitoral até 20 de Julho

Os eleitores que tiverem perdido seus títulos 
poderão requerer uma segunda via até 20 de ju
lho vindouro. Informa a Justiça Eleitoral que o 
prazo encerrado no ultimo dia 24 se refere ao a- 
listamento de uovos eleitores.

Eleições na
Todo brasileiro nato, de idade compreendida entre 

17 e 24 anos, completados no ano da matricula, e que es 
teja em dia com suas obrigações militares, poderá candi
datar-se á matricula na Escola de Sargentos das Armas.

Os requerimentos deverão ser entregues no Corpo de 
Tropa mais próximo da localidade em que residir o can
didato, de Io. a 27 de Julho de 1960.

Maiores detalhes a respeito das inscrições encontram se 
á disposição dos interessados na Seção de Operações e 
Instrução do 2o. Batalhão Rodoviário.

Guanabara
O Partido Social T ra

balhista pediu o registro 
da candidatura do Gen. 
Ururaí Magalhães ao 
Govêrno do Estado da 
Guanabara.

Dr.  Mils on B i a v a t t i
CLINICA E CIRURGIA

Aparelho Digestivo e Vias Biliares

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

Res.: Rua João de Castro 71 — Fone 308 

ATENDE DIA E NOITE

Quarta
Escreve Névio Fernandes

Atravez do sr. João Gualberto da Silva Filho, te 
nho em mãos um interessante livreto de autoria do sr. 
Nilson Vieira Borges, intitulado “ MANOEL T Hl AG O DE 
CASTRO Apontamentos para uma biografia ’.

Nesta preciosa obra, o autor faz varias divulga
ções sobre a atuação deste insigne lajeano na advo
cacia. no legislativo estadual, na oratoria e mui prin
cipalmente no jornalismo, e ainda de outras ativi
dades de Manoel Tliiago de Castro em prol da coleti
vidade „  . ,

Ao sr. Nilson Vieira Borge9, e principalmeote ao 
sr. Gualbertinho, fico muito grato pelo recebimento 
de tão significativa obra.

X X X

Lisongeado também fiquei com o recebimento do 
livreto ‘SEIS SONETOS” acompanhada de unn série 
de póesias, de autoria do poeta Eno Theodoro Wan 
ke, natural da cidade de Santos, Estado de São Paulo.

“SEIS SONETOS" é um livreto que contem uma 
série de 6 sonetos, onde o autor personalisa os mais 
varia los assuntos da arte de Musa.

O poeta Eno Theodoro Wanke é membro do Clu
be de Poesia, do Centro Cultural Euclides da Cunha, 
do Centro Cultural Humberto de Campos e do Grêmio 
Brasileiro de Trovadores.

Fico muito agradecido ao poeta Eno Theodoro 
Wanke pelo envio de “ SEIS SONETOS" e varias outras 
poesias, e prometo que no decorrer das próximas e- 
dições divulgarei algumas de suas belíssimas poesias.

X X X

Ontem o Clube 1’ de Julho completou o seu 64' 
aniversario de fundação. Esta tão importante data, 
não é só efusiva à todos os seus associados, mas sim 
para todo o pov > lajeano, pois o Veterano Clube I de 
Julho é uma verdadeira reliquia de Lajes de outro- 
ra e de hoje.

Que a nova diretoria ontem empossada tenha mil 
felicidades em sua gestão no biênio 60/61.

X X X

Conforme noticia que também estamos divulgando 
em outro local desta edição, seguiu via aérea, ontem 
para o Rio de Janeiro, o Revdo. Eny Luz de Moura, 
pastor da igreja Presbiteriana de Lajes e capelão do 
Colégio Evangélico local.

O Pastor Eny Luz de Moura foi à Velhacap par
ticipar da Assembleia Nacional da Sociedade Biblica 
do Brasil e participar também da Tarde Evangelistica 
que terá lugar amanhã no Estádio Municipal do Mara
canã .

Eu que estou ligai > a> R;vd> E i r L u z  de Moura por 
velhos e fraternais laços de amizade, desejo-lhe feliz 
permanência no Rio de Janeiro.

X X X

Como todos devem saber, em 1 de setembro dc 
corrente ano, terá inicio em todo o território nacional, 
o Recenceamento Geral do País de 1960.

Será êste o mais minucioso e completo trabalho 
estatístico já realizado no Brasil Sabe-se que até 
mesmo um cérebro eletrônico foi adquirido pelo Go
verno federal nos Estados Unidos para ser emprega
do na apuração cencitaria.

mnmS : f Und0 caLcuios aproximados, o Brasil possue 
momento cerca de 62 milhões de habitantes

X X X

cais nam Penodico carioca, lideres sir
estão Pau, 0 e Minas Gerais, principalmei
raíe? naoinnn? d° 8. planos P*ra uma campanha de 
minimo nnp^riò Vlsand°  a revisão urgente do salá
dias no maxíno.6^  GStar Pr° Dta deDtro de sesse

nim o^^nivpi2«?,1,16 •!? íala em revisao de salario 
assustnrim-imo ? Vlda no Pa ŝ se antecipa e se el 
dos pobres" ° C’ acarretaado ainda mais as boi
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Im a n h ã  decisão do campeonato serrano
Estádio Municipal deoendpnpin h e *
jiite Grande, será chooue °  s lutui 0̂s ternacional: Magalhães, interesse, pois será deci- acorrer ao Estádio 

nanhã da «  _ (lue serão, Etevaldo e Hoanerses: dido o titulo máximo da niciDal da Ponte Gi

O Estádio Municipal 
da Ponte Grande, será 
palco a manhã de um
dos maiores encontros 
futebolísticos de t »dos 
os tempos, com a reali
zação do clássico entre
0 Internacional e o Gua-
ra’iy.

Esse prélio será pra- 
ticamente decisivo pa 
r o titulo máximo de
1 ii)0, caso ocorra a vi- 
t >n° do Internacional, 
que assim sagrar-se-á 
campeão do Centenário.

Vo caso de uma vito
ria do bugre, este fica
ria em igualdade de 
condições com o seu 
rival, ficando assim a 
decisão do titulo na

dependencia dos futuros 
choques que serão, 
iespectivaraente contra 
o Independente e o Pi
nheiros.

Havendo um empate 
.no prélio de amanhã, 
•as coisas estarã > na 
dependencia do que vai 
ocorrer na próxima i o- 
dada.

As duas equipes en
contram-se em ponto de 
bala e dispostas a con
quistarem uma grande vi
toria para suas cores.

Ainda não e>tão de
finidas as escalações o- 
ficiais das duas esqua
dras, mas provavelmen 
te venham as mesmas a 
alinhar as seguintes: In

ternacional: Magalhães, 
Etevaldo e Boanerges; 
Eustalio, Pedrinho e Gico 
Pilila, Aldori (Lino), Ni- 
codemus, Negrinho e 
Carbonera.

Guarany: Lulu, Nereu 
e Silvio; Vicente, Cari 
tos e Gozo; Evaldo (Pe
di lha), Zeca, Johan, F - 
rias e Ivonildo.

Dada a expectativa* d > 
pr< lio é esperada ui t 
arrecadação orçada em 
aproximadamente qui 
ze mil tmzeiros, o que 
viria constituir se em 
vc 1 ieiro record pa- i 
jog i !e campeonatos lo
cais

A pel ja preliminar 
timb n jstá cercada de

interesse, pois será deci 
dido o titulo máximo da 
categoria entre bugrinos 
e colorados.

Portanto todos devem

acorrer ao Estádio Mu
nicipal da Ponte Grande 
amanhã a tarde para 
incentivar o grande clás
sico do futebol lajeano.

Em Curitibanos jogarão Independent e Cruzeiro
0 campeonato serrano 

de 1960, terá continuida
de amanhã na cidade de 
Curitibanos, com o cote
jo entre as equipes do 
Independente local e o 
Cruzeiro de nossa cidade 

Terceiro e quarto co- 
1 içado do atual certame 
(um campanhas apenas 
iegulares, Independente e

Cruzeiro nada poderão 
ofereder amanhã a< s 
aficionados que compa 
recerem ao Estádio Mu 
nicipal de Curitibinos, 
a não ser os esforços 
que empregarão para a 
conquista de uma vito
ria reabilitadora pira 
as suas cores.

Atuando em seus pró
prios domínios, ao calor 
de sua torcida a equipe 
canariuha, terá ruais pos
sibilidades de vitoria 

A vitoria de um ou 
outro e n nada afe ará a 
colocação atual 
ambos ocupam no 
peonato serrano.

6 gols
9 ”

14 ” 
23 ”
31 "

Iri-

* que
can-

90® 0 0 ®

P h o do
M anga  do Eixo

Parafuso do 
cubo da rodo

COM A GARANTIA DA

Poro seu caminhão, « *iio  sempre peços 
que tenham fundida a e .lrê la  de 3 pontas.

2. A  M ercedes-B enz do Bra.il «  re.ponsab.hza

! .  inteirom ente pela qua lidade dessa, p e ía .l
O

Toda peça com a marca fundido .  numerada 

em código |á passou por n os» , laboratãno 

.  é o p ro va d o . Sem isto, i  peÇ" 
não serve. Para suo gorantia, »6 compre

p . t os com a marca ^ ' c E D f i S - B E l V Z  leflítimO*.
Procure peças B i ls l iu « * «

Concessionário Autorizado

Mercantil Delia Rocca, Broermg S/A.
— 93 — Caixa Postal, 27

Rua Manoel T. de as ’ __ Santa Catarina
End. Teleg- Varga3 — LAJfc»________ ______ _______

Estitisíica do Campeonato Serrano
Jolocação por pontos perdidos

1' Internacional 0 pp
2‘ Guarany 2 pp
3 Indepcudenie 7 pp
4' Cruzeiro 10 pp
5 Pinheiros 13 pp

Ataque mais positivo
1. Internacional 
2 Guarany 
3' Cruzeiro 
4’ Independente 
5' Pinheiros

Defesa menos vasada
11' Internacional 
2‘ Independente 
3' Guarany 
4‘ Pinheiros 
5' Cruzeiro

Artilheiros
1' Johan (Guarany) 8 gols; 2' Hamilton (Internacional. e 
neu (Independente) 7 gols; 3' Pilila (Internacional) 6 gols; 4 
Feio (Independente) e Raimundo (Cruzeiro) 5 gols; 5. (Nicod^ 
muS (Internacional) e Dico (Cruzeiro) 4 gols; 6‘ Demerval (Cru
zeiro), Eloir (Pinheiros) e Carbonera (Internacional) 3 gols; 7 
Aldori (Internacional), Machado Ivonildo, Padilha, Farias, Zeca 
(Guarany), Wilson (Pinheiros) 2 gols; 8 Zequinha, Aureo, Izi- 
doro, Valcanaia (Pinheiros), Nigemann, Nelson. Mauro, Laurinho 
(Cruzeiro), Eri, Fauth (Independente), Gico (Internacional) 1 gol.

I
Artilheiros negativos

r  Dczinho (Pinheiros) e Lulú (Guarany) 1 gol.

Arqueiros menos vasados
6 partidas 6 tentos

” 8 ”
” 3 ”
”  11 ”

” 8 ”»> g >•
” 17 ”
” 15 ”
” 5 ”
- 1 ”

17 pontos
9,5 ”
8 
5
0,5 -

Cr$ 13.795,0« 
Cr$ I1.74U.0Ü 
Cr? 9.165,01» 
Cr$ 8.620,00 
Cr$ 6.200,00

M agalhães (Internacional)
Alvaro (Independente) 5
Ozair (Guarany) 1
Lulú (Guarany) 5
Rogério (Pinheiros) 2
Claudio (Cruzeiro) 2
Waldemar (Cruzeiro) 3
Adilio (Pinheiros) 5
Carlinhos (Cruzeiro) 3
Fauth (Independente 1

Taça fcfíciencia
r  Internacional 
2 Independente 
3' Guarany 
4 Cruzeiro 
5' Pinheiros

Campeonato de rendas
1* Independente 
2 Internacional 
3‘ Guarany 
4‘ Pinheiros 
5' Cruzeiro

Jogos realizados
Guarany 4 x Pinheiros 3 
Internacional 6 x Cruzeiro 0 
Guarany 5 x Cruzeiro 1 
Internacional 3 x Independente 
Cruzeiro 4 x Pinheiros 3 
Internacional 3 x Guarany 0 
Independente 6 x Cruzeiro (I 
Internacional 3 x Pinheiros 0 
Guarany 4 x Independente 3 
Internacional 7 x Cruzeiro 4 
Guarany 3 x Pinheiros 2 
Pinheiros 1 x Independente 1 
Independente 3 x Pinheiros ü 
Guarany 3 x Cruzeiro 2 
Cruzeiro 5 x Pinheiros 1 
Internacional 1 x Independente 0

Próxima rodada
Am anhã: Em Lajes: In ternacional x G uarany

Em Curitibanos: Independente x Cruzeiro
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2!l Feira

Segundo tudo idica,lente no Senado, na pro- 
caso haja número ufici-|xima segunda feira será

Luz de i m a
Via aérea seguiu sexta-feira 

última para o Rio de Janeiro o 
Rev Eny Luz de Moura, pastor 
da Igreja Presbiteriana de Lajes 
e Capelão do Colégio Evangé
lico local.

Sua Excia. Revma. foi parti 
cipar da Assembléia Nacional 
da Sociedade Bíblica do Brasil, 
entidade benemerita, cuja fina
lidade é dar a Bíblia à Pátria, 
e participar da Tarde Evange- 
listica que terá lugar, no dia 3 
de julho no Maracanã, em que 
pregará o mundialmente co 
nhecido pastor Dr. Billy Graban, 
um dos maiores oradores sacros 
do mundo contemporâneo.

Ao distinto pastor da nobre 
Comunidade Presbiteriana de 
Lajes votos de boa viagem e 
feliz participação nestes gran
des conclaves da fé evangéli
ca mundial.

Cristão
Convocação

N i quil idtde \ '■ Delegado nomeado pelo Di- 
retóri > Regional 1 > Partido Democrata Cristão e 
de conformidi le o j a  o Vrt. 13 § V e 35 dos Es
tatutos do refei-i 1 > »artido, CONVOCO todos os 
sócios militantes e nembros do P.D.C. de Lages 
que ocupa n cargo-; legisl ttivos, para uma con
venção municio il, t se re tlizar domingo dia 3 de 
Julho às 14 horas, na séde do partido à Galeria 
Dr. Accacio - sala n* 11 - quando serão tratados 
os seguintes assuntos:

1 ) - Estabelecer diretrizes para a orientação 
do Partido no âmbito municipal.

2 ) - Eieger o diretorio municipal.
3') - Eleger os 20 membros do conselho mu

nicipal.
4 ) - Eleger os respectivos delegados à con

venção regional.
5 ) - Tratar de assunto relativo a letra F do

A r f 32 dos Estatutos.
6 ) - Outros assuntos partidários.

Lages. 25 de junho de 1960

Rubens Nazareno Neves 
Delegado

votado o pu jeto de lei 
que cria c V ’nisteriode 
Industria e ' tmercio.

Com a p< sMbilidade de 
criação dêt e novo Mi
nistério, sei enfeixados 
todos os poderes da CO- 
FAP .

Operário in
cendeia a ca

sa de sua 
própria mãe
Segundo noticia a im

prensa gaúcha, na manhã 
de quinta feira última o 
operário Edwino Piscol- 
rowassi, com 32 anos de 
idade, residente na loca
lidade de Sapucaia, dis
trito de São Leopoldo, 
dado ao vicio da bebida 
e vivendo às expensas 
de sua genitora, Maria 
Picolrowassi, viuva, que 
vive da modesta pensão 
de seu esposo, por esta 
!he ter negado dinheiro 
para beber, ameaçou pôr 
fogo na moradia, caso 
sua mãe não lhe arran 
jasse a importância pe
dida. Após o almoço, 
Edwino, encontrando-se 
alcoolizado, voltou à sua 
casa e, empunhando u- 
ma faca, ameaçou a v i
da de sua genitora, fa
zendo com que a mesma 
saisse do local.

Encontrando-se sozinho 
no casebre, o referido 
operário ateou fogo a 
um colchão embebido em 
querozene, sendo que as 
chamas propagaram-se 
com incrível rapidez, 
queimando e destruindo 
completamente tudo o 
que tinha pela frente.

Seminário Socio Economico

CORREIO LAGEANQ
Lages, 2 de Julho de 1960

Notas &  Comentários
De Estevam BORGES

Participando das festas juninas, a ULE promoveu, 
dia 29 do corrente no Clube 14 de Junho, um grande j 
baile que transcorreu animado do começo ao fim. A- j 
brillumtado pelo Conjunto Melódico Sincopado, essa i 
noitada alegre contou com a presença da classe es- 1 
tudantil lajeana, acontecendo muito quentão de vinho, 
linguicinha de porco, batata doce assada e pinhão. E > 
ra "também para “acontecer” o casamento dos noivos ! 
Guadalupe Fonseca Pinto Cana e Jordelina Polidoro 
Sá mas, por circunstancias ignoradas, o noivo não hou
ve geito de aparecer

A banha está muito cara, não é Rogério?

— o O o —

Festejou seus sessentão de existência nêste planei; 
terra, dia 29 p.p., o meu prezado amigo sr. Pedri. Ath v 
de, figura muito relacionada c conceituada em nosso- 
meios. Nessa oportunidade, embora contra a sua vontade 
os seus amigo; prestaram-lhe diversas homenagens qi • 
traduzem o apreço com que é tido na terra de Correia 
Pinto

Mais outros 60 anos de existência repletos de felici
dades são os otos que faço ao aniversariante . . .

— o O o —

Foi retirada aos membros do clero, recentemen
te, a proibição de frequentar os “theropolis” , isto é, os 
bares, que figurava até há pouco nas constituições do 
Sinodo romano — eis o que publicam os jornais, ba
seados em despachos procedentes da Cidade do Vati
cano .

Acertada decisão das altas autoridades da Igreja 
Católica, pois um copo de vinho ou uma cervejinha 
ao ar livre não faz mal a ninguém . . .

— o O o —

Leio, em um jornal, que uma mulher cora 27 anos 
de idade, casada, chegou a um posto do Samdu da VE- 
LHACAP sem a orelha direita, sangrando muito. Interro
gada, disse a desditosa mulher que o seu marido, José 
Veridiano da Silva, acometido de súbita ira, a atacara a 
dentadas, em casa. Aliás, Joana só soube que perdera a 
orelha ao ser medicada e ficou muito espantada com ofa to.

Verdade verdadeira: tem muito negro bom que tem 
vontade de arrancar muito mais de sua cara metade em 
certas ocasiões . . .

—  o O o —

Os EE. UU. tentarão enviar um foguete, sem pas
sageiro, à lua, em fins de 1961 ou principais de 1962, 
declarou o general Don Ostranger, diretor de lança
mentos da NASA, acrescentando que se projeta colo
car em sua órbita um foguete com motor nuclear em 
1961 e enviar um homem à lua em 1970.

Pelo jeito que vão correndo as coisas aqui na 
terra até dá vontade da gente se candidatar a essa 
viagem. . .

Completada a 1" fase do Seminário Sócio Econômico de Santa Catarina, 

voltam os técnicos das Confederações e Federação das Industrias e SESI Nacional 

a esta zona do Estado para apresentar e submeter à aprovação e discussão dos 
documento^ elaborados a partir dos depoimentos locais.

Nas sessões que serão presididas pelo Presidente da Federação das Indús

trias do Estado de Santa Catarina, vão ser examinados em amplo e franco debate de 
participantes e técnicos os tópicos principais.

Compareça e continue a dar sua colaboração nesta tentativa de equaciona- 
mento legitimo dos problemas de nossa terra.

O Encontro Regional programado será realizado na cida
de de Lajes no dia 14/7/60 às 14 horas.

Deputados Fluminenses ganharão 
muito mais

A Assembléia Legislativa do Estado do Rio. 
votou o projeto de resolução elevando, a partir 
de jaueiro do corrente ano, os subsídios dos de
putados estaduais fluminenses. Somado o aumento 
aos subsídios anteriores e calculados os proven
tos pelas sessões extraordinárias de rotiDa, de
duz-se que os deputados elevaram pràticamente 
seus subsídios para 130 mil cruzeiros mensais.

Concedida licença para JK viajar 
ao exterior

A Câmara dos Deputados aprovou a licença de dez dia*, para que o presidente Juscelino Kubistcheck se ausen te d° país, afim de visitar o Uruguai, a Argentina e o Chile.
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