
Alias figures estarão presentes na 
Convenção Estadual do PTB mu

Será realizada na pro 
xima sexta feira e sá 
bado em Florianopoüs a 
Convenção Estadual do 
partido Trabalhista Bra-parilUU Uld-
sileiro, para homologa- 

da candidatura doção —  - - -------------
sr. Celso Ramos ao go-sr. - -------- ~ ---
verno do Estado e esco-

l h N a 0a Cv t e ' Ídat0 traba-
Ma L l  ~ e  governador.

mento, "d eveS o^esT ar

naclor do Rio Grande do
SUI’f 8r* LeoneI Brizola.

Ate o momento des- 
conhece-se o nome do 
companheiro de chapa 
do sr. Celso Ramos, cuio 
candidato deverá sair 
das fileiras do PTB.
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A Policia em Notícia
escreveu: M. R.

0 Bairro Coral em foco: Mau empregado . localizou o espertalhão.
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Domingo último cêrca das 
9,30 da manhã, aquele popu
loso bairro foi mais uma vez 
sacudido pela violência. 
Quando o Sr. Atilio Donato 
foi cobrar uma conta de Plá
cido Francisco da Silva, êste 
ültimo após dirigir palavras 
ofensivas, apêlou para a igno 
rância, agredindo o senhor 
Atilio Donato, juntamente 
com sua esposa, armada com 
uma ripa, que “atendeu’’ a 
cabeça do senhor Donato. 
Registrada a queixa na D.R P. 
a Policia abriu o competente ’ 
Inquérito para apurar as res 
ponsabilidades. Segundo foi 
informada nossa reportagem, 
osr Atilio Donato perdeu na 
ncasião um relogio marca 
Tissot na valôr de 18.000,00 
cruzeiros, porem, a Polícia 
1“ está na pista do “ mão 
®°ba” que juntou o relogio.

Compareceu na D P. o sr. 
Aparicio Borges do Amaral 
afim de registrar queixa 
contra seu empregado João 
Maria Delfes por ter o mes
mo roubado um aparelho de 
“Doze” uo valôr de CrS . . . 
7 t OU,00, uma Badana de vea
do pardo Cr$ 5 000,00, um ca
saco no valôr de Cr$ 1.000,00, 
um tambor de gasolina de
4.0 )0.0>), um revólver marca 
Colt, cal-38, Cr$ 9 000,00 e 
em dinheiro a quantia de . . .
1.200.00 cruzeiros. Após ter 
levantado com a moamba, 
João Maria Delfes pegou um 
caminhão de propriedade do 
queixoso que estava carre
gado de telhas e tentou fugir, 
mas o mesmo não teve exito, 
pois o caminhão tombou ten
do João Maria Delfes esca
pulido com parte do “mate
rial’’. A Polícia ainda não

Arrombamento e furto:
Na madrugada do dia qua

tro os amigos do alheio vi
sitaram a “ MAGNETRON RA
DIO’' situada nas proximida
des da Cia. Força e Luz. A- 
pós arrombarem um cadeado 
e uma porta os gatunos ‘le
vantaram” do interior da re
ferida loja um Automático 
Collaro, mod. Couquest, um 
rádio portátil marca Sharpe, 
2 faixas, um marca Holiday, 
2 faixas, um marca Spica, 
uma faixa e um marca 
Westhinghouse uma faixa 
para luz e pilha. Aproveitan 
do a oportunidade os “radia 
listas" levaram cêrca de 59 
valvulas diversas, dando um 
prejuízo de grande monta.
A Polícia compareceu no lo
cal pro.cedendo daí investiga
ções, estando na pista dos 
ladrões.

Fernando Ferrari regressou a São Paulo
Percorrendo as cidades de Santa Maria, Ijui, 

Pelotas, Santa Vitoria do Palmar e Rio Grande, o 
deputado Fernando Ferrari, candidato do PDC e 
MTR á Vice-Presidência da República, acompa
nhado de uma grande caravana de parlamentares 
e próceres políticos das correntes que o apoiam, 
encerrou domingo sua segunda excursão da cam
panha eleitoral no Rio Graude do Sul, realizando 
concorridos comícios populares nos locais visitados.

O deputado Fernando Ferrari regressou para 
São ^aulo devendo voltar àquele Estado em se
tembro, quando encerrará o roteiro de sua oropa- 
ganila política.

UDN mineira manterá o nome de Magalhães
Pinto

O deputado Oswaldo Pierucetti, presidente do 
diretorio regional da UDN de Minas convocou es 
te oigão para amanhã a fim de marcar a t nven- 
çãq, da UDN mineira que indicará o candidato o- 
posicionista à sucessão do sr. Bihs Fortes. Sabe-se 
que o nome do deputado Magalhães Pinto st rá de, 
novo indicado por unanimidade e iortalecuio pelo 
empenho de todos os diretórios municipais, cujos 
chefes não concordaram com o afastara* nto da 
sua candidatura.

PL apoia Milton Campos
O Diretório Nacional do Partido Libertador, 

reunido sob a presidência do deputado Ra il Pilln, 
decidiu, por unanimidade, adotar a candidatura do 
senador Milton Campos, à vice-presidência ea Re
pública.

Igreja traça sua posição no próximo 
pleito eleitora).
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Numa reunião realiza- 
“a há dias em Belo Ho- 
r*zonte, e que contou com 
as eresenças do sr. Jus 
Ceüao Kubistcheck, do 
ar''loão Goulart, do Ma- 
schal Teixeira Lott e 
Qe todos os governado

res de Estado eleitos 
nas legendas do PTB e 
do PSD, o chefe do go
verno brasileiro, pronun
ciou-se favoravelmente 
a candidatura do ex Mi
nistro da Guerra à pre
sidência da Republica.

Conforme noticias que procedem do Ri<L 1 j6£JidJa a 
18 licenciados do serviço ativo do bx6 -nou n0_
na ministerial do marechal Lott, que determinou 
ame de suficiência vão recorrer à ju  Ç q -gt0 de 
negam' 0 8  prejudicados que para atl  ̂ de f0r-
nto fizeram^cursos e preencheram u 1 d:tareSi 

J determinadas pelos regulament

NOTA :
A Polícia, ciente dos últi

mos arrombamentos ocorri
dos nesta cidade, está toman
do todas as medidas dentro 
do possível afim dc manter a 
segurança. Os últimos roubos 
efetuados são praticados por 
elementos de P. Alegre, Cu
ritiba e S. Paulo Os senho
res proprietários de dormitó
rios, pensões e boteis, po 
derão com eíicioncia colabo
rar com a Polícia, quando 
da chegada de um suspeito, 
comunicar imediatamente a 
Delegacia Regional para que 
sejam tomadas as medidas 
necessárias Também os se
nhores motoristas de cami
nhões de carga que transi- 
tum por esta cidade, poderão 
nrestár a mesma colaboração 
bem como os senhores cho 
feres de ônibus, quando do 
embarque de suspeito ou sus 
neitos comunicar Delegacia 
de Polícia, afim de livrar La
jes dos “amigos do alheio .

Na reunião trimestral da
Confederação Católica Brasi 
leira, realizada domingo no 
Rio, o cardeal d. Jaime de 
Barros Câmara e o padre 
Álvaro Negromonte fizeram 
sérias advertências aos cató
licos, relativamente ao próxi
mo pleito. Inicialmente falou 
o padre Negromonte cujas 
palavras foram aplaudidas 
pelo cardeal Câmara, que, 
reforçando o que dissera 
o sacerdote, afirmou: ’’É cê 
do aindq, para escolher os 
nossos candidatos, mas já é 
tempo de separar aqueles

osque não devem receber
i votos dos católicos”

E prosseguindo, disse o 
cardeal D Jaime de Barros 
Câmara :

”Não basta comungar diá
riamente, respeitar os cânones 
católicos, pertencer a orga
nizações religiosas, dizer-se 
católico, apostólico, romano 
e ser realmente caiólico pa
ra ser 'votado pelos católicos.

Deve ser levado em conta 
o fato de ser católico, ter ca
pacidade de trabalho, digDi- 
dacle, interesse pelo bem pú
blico e honestidade’’

DEFIC IENTES OS SERVIÇOS DA
JUSTIÇA EM BRASIUA

O presidente do Conselho da Ordem dos Advogados 
do Brasil, sr. Alcino Salazar, mandou telegrama ao presi 
dente do Supremo Tribunal Federal, sr. Bastos Barreto, 
protestando contra a deficiência do Serviço de Comunica 
ção de Brasília e o atrazo na dist ibuiçõo do “ Diário Oíi 
ciai’’, o que vem privando os udvogados de acompanha
rem os processos e de comparecer aos julgamentos.

O sr. Alcino Salazar mandou, igualmente, telegrama 
ao ministro Afrànio Costa, presidente do Tiibuaal Federal 
de Recursos, pedindo medidas para remediar as dificulda
des uma tramitação dos processos de sua competência.

tonsiruirs « a  cíéíb
Recomendada pessoal- 

mente pelo ministro da 
Viação, sr. Ernani do 
Amaral Peixoto, o Presi
dente Juscelino Kubits- 
check aprovou, inteira
mente, o relatório elabo
rado pelo deputado Ál
varo Rodrigues, do PSD

do Piauí, e relativo á 
construção da cidade de 
ltainópolis, ao long > da 
rodovia Fortaleza Bi-io-í 
lia.

O crédito inicial, foi 
elevado para 3ó milhões 
de cruzeiros e será apli 
ca do pelo DNOCS.

J

V »
»

i

'm
».

I
I I

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



mp mm a
Sob ura clima de gran 

de entusiasmo realizou 
se, domingo último na 
cidade de Blumenau, a 
Convenção Regional do 
Partido de Representa 
ção Popular, um dos 
acontecimentos políticos 
mais importantes dêstes 
últimos dias em nosso 
Estado.

Escolhida que foi pelos 
próceres do PRP, a cidade 
de Blumenau transfor 
mou-se no centro das a- 
tenções da política barri

ga verde, pois, conforme 
estava programado, tinha 
por objetivo definir o 
rumo de ponderável 
parcela do eleitorado no 
pleito que se avizinha.

Contando com a pre
sença de representantes 
do Partido na Assemblé 
ia Legislativa, nas 
Câmaras de Vereadores, 
os prefeitos, os membros 
dos diretórios Regional 
e municipais e ainda 
grande número de cor-

religioná rios ú^J-odo o 
Estado, os trabalhos se 
desenvolverem em clima 
de compreensão e sere
nidade, tendo sido na 
ocasião homologada as 
candidaturas dos sr. Cel
so Ramos, para gover
nador do Estado, Rnco 
Muller para prefeito mu
nicipal de Blumenau e 
mais as dos candidatos 
ao governo municipal 
das cidades de Joinville 
e Lajes.

Empossado ontem o novo Conselho 

Diretor do Rotary Clube de Lajes
Em solenidade que te

ve por cenário o Gran
de Hotel Lajes, realizou- 
se ontem a noite a sc
ene transmissão de car

go e posse do novo 
Conselho Diretor do Ro 
tary Clube de Lajes, en
tidade de serviços que 
reais benefícios tem pres
tado à nossa terra. 
Contando com a presen
ça do Sr. Dr. José Pe
dro Mendes de Almeida, 
Juiz de Direito da 2a. 
Vara, do Sr. Izaltino1 
Raizel, ex Governador 
do Distrito 465, do sr. 
Nelson de C. Brascher, 
representante do Bispa 
do e do Guia Serrano, 
do Sr. Jorge Washington 
Petry, presidente do Ro
tary Clube Lajes-Norte, 
do Sr. Antonio Jader 
Marques, presidente do 
Lions Clube de Lajes, da 
Dra. Wilma Machado 
Carrilho, presidente do 
Clube das Soroptimistas 
de Lajes, do Dr. Helio 
Ramos Vieira, diretor da 
Radio Diário da Manhã

te Lajes, do Sr. Névio 
Fernandes, representante 
dêste bi-semanario, de 
rotarianos e rotarianas 
desta cidade, bem como 
de Rio do Sul, o ágape 
transcorreu num clima 
de franca camaradagem 
entre todos os presentes.

Na ocasião discursou 
o Sr. Araelio Nercolini, 
atual Diretor de Proto- 
lo do Rotary ulube de 
Lajes, que incisivas pa
lavras saudou os senho 
res convidados e repre
sentantes da imprensa.

Em seguida falaram 
os srs. Izaltino Raizel, 
ex Governador do Distri
to Rotario e o Dr. Cleo- 
nes Velho Carneiro Bas
tos, tendo este ultimo 
transmitido no ensejo de 
sua oração, o cargo de 
presidente do Rotary Clu
be de Lajes ao Dr. João 
A. Preto de Oliveira, que 
por sua vez deu pos
se aos seus novos com
panheiros de Conselho 
Diretor, e proferindo uma 
bonita oração.

É a seguinte a rela
ção dos novo 5 r Ra- 
rianos que dirigirão o 
Conselho Diretor neste 
proximo periodo: Presi 
dente - Dr. João A. Pre
to de oliveira; Vice Pre 
sidente - Sr. Abdon Si
queira; lo. Secretário - 
Sr. Antonio Carlos Koe 
rich; L’o. Secretario - Sr. 
João Arruda; lo. Tesou 
reiro - Dr. Cleones Velho 
Carneiro Bastos; 2o. T e 
soureiro - Sr. Carlos Ma
cedo; Diretor de Protoco
lo - Sr. Amelio Nercoli
ni; .Diretores sem pasta - 
Srs. Mauro Nerbass.Johny 
de Castro Fischer, Ma
noel Lino de Jesus e 
Emilio Casarin.

Noticiando este grato 
acontecimento, destas co
lunas enviamos as nos
sas efusivas felicitações 
ao nóvo Conselho Dire
tor do Rotary Clube de 
Lajes, almejando que es
te clube de serviços e- 
leve cada vez mais o seu 
ideal de bem servir.

Seminário Socio Economico

escreveu: Podro Fava

Dos Generos • • •
0 povo não desconhece os abusos, discute a si 

tuação como se as palavras fossem baionetas caladas 
a respingar a miséria com indeléveis lampejos de or ! 
dem. Mas, o mesmo povo paga com economias, com i 
trubalho e concordância naquilo que èle se torna fra 
co; a carne . . . Essa carne bovina que já vem sova- 1 
da e cantada pelas tradições da gauchada velha enue I 
vem se esbarrando pelas encostas da Serra do pel0. ( 
tas vindo se tornar aqui nesta Princesa um rrodutode 
luxo, porque existem mãos gananciosas que se firmam 
nas redeas da boca do povo, na fome do povo. E há 
poucos dias pagavamos o quilo de carne 90,OD cruzei
ros, hoje é cem, amanhã é cento e dez, e ninguém 
faz nada por que aq ii não tem uada e ao mesmo tem
po o dinheiro não vale nada. Mas no viziniio municí
pio de Santa Cecilia, parece que os homens zelam 
pelo dinheiro do povo. fazem sua política mas não u 
sam a barriga do povo porque existem ordem e des ! 
cência, porque a mesma carne consumida aqui nesta 
terra centenária, em Santa Cecilia é tabelada no pré- 
ço de cr$ 70,00 com qualificação, e carne com osso, 
cr$ 60,00 o quilo. O povo não desconhece a situação! 
Que fazer senhores responsáveis? . . . Que fazer?

São loãa ci São Pedro . . .
Naqueles jovens dias da minha infância em que 

a gurizada da minha rua arrastava da beira da praia 
a lenha da logueirJ, aquelas fogueiras de São João e 
São Pedro que ainda me esquentam o peito de sau
dades, quando o brazido esparramado pelo chão que-' 
brava o frio daquelas noites inesquecíveis, das meni
nas de tope de fita brincando de roda alegrando a vi 
zinhança do 4‘ Distrito, daqueles balões coloridos en
feitando o céu pintado de estréias numa oração a es
ses Santos do Povo, que hoje, não encontram mais cri
anças de calças curtas e canelas tisnadas, alegres e 
educadas, tudo era mais risonho e franco, era poesia 
e encantamento. São João e São Pedro, hoje são re 
cebidos com pistolas atômicas, granadas e outras bom
bas o que vem assustar êsses dois santos barbudos-e 
bons, só porque a criançada de hoje trocou a alegria 
das ruas, as fogueiras e os bons princípios, pelo baile 
e a cana. E, francamente, ultimamente e6sa “ criançada'’ 
tem sido caso de Polícia .

Donizete Monteiro . . .
fisse particular amigo, que deixou as verdejantes 

palmeiras sergipanas soluçando nas saudosas praias , 
do Atlântico, já há tempos lançou pela1 Editora Globo 
de Porto Alegre seu livro de poesias “O CICLO DA ■ 
VIDA". E nos bastidores das musas pude saber da pe 
netração e aceitação de “ O Ciclo da Vida" nos demais : 
Estados da União, pois tive a oportunidade de lêr al- ! 
gumas da sessenta cartas que êsse vate recebeu de 
renomados poetas brasileiros, que de norte a sul vêm 
fazendo elogiosas referencias (por sinal merecidas) às 
poesias do meu colega Donizete Monteiro.

Do Homem . . .

Completada a U fase do Seminário Sócio Econômico de Santa Catarina 
voltam os técnicos dis Confederações e Feienção das Industrias e SESI Nacional 

a esta zona do Estado para apresentar e submeter à aprovação e discussão dos 
documentos elaborados a partir do3 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 program ado será realizado na cida
de de Lajes no dia 14/7/60 à 3 14 horas.

Todas as manhãs o mesmo repicar dos sinos a- 
nunciando novas missas dedicadas às velhas 'almas, a 
essas que morreram ontem, e as que vivem hoje. E 
como se a morte fôsse um acidente inesperado, deve 
mos manter tradicionalmente as mesmas lágrimas co
mo se isso fôsse preencher o vacuo deixado pela ma 
teria que também deixa de existir, como uma maqui
na velha que sofreu todos os reparos na oficina do 
homem, dèsse homem que troca narizes verdadeiros 
por os de matéria plástica, aliás, êste úliimo comgraij 
de utilidade para o sujeito: é o de não sentir 0 che. 
ro dessa podridão que se arrasta pelo m u n d o .  Mas 
bão mesmo é a gente acordar de manhã e ouvir ° ^  j 
pingar sonoro dos sinos e vêr a passarada espreg 
çar-se nos galhos vergados dessas arvores deinvei - 
numa verdadeira saudação ao elemento que se aco 

I com os olhos remelentos, cheios de vida e ter um 
nz de carne mesmo do que estar deitado no po ■ 
ternidade com um rosado narizinho de matéria P “

I ca a cheirar coroas de flòres artificiais.
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Cóssio Murilo fugitivo:
CORRE!O LAGEANO

TAlVEZ a i n d a  esteja  n o  r io
Co,llJ.r®.e, é, í . C0. íheci- outroConforme é do conheci

mento geral, Càssio Murilo, 
acusado como um dos matadores de Aida Curi e que 
esteve por alguns tempos 
internado em um educandá- 
rjo local, fugiu há alguns 
dias d* onde se encontrava 
na VEL.HACAP, tomando ru 
mo iarnorado, aereditandn-sp 
que

muiduuo ru
mo ignorado, acreditando-se 

> tenha ido se ocultar em

oiitro Estado 

Rio apesar Ho notlcl08a do

ti*  s r - T  'r“,p0™‘ ;
s r  w s8,„ss2o10seti r , ° ist“

srte t e

clandestinamente, muito em
bora tenha sido aventada a 
hipótese de que poderia ter 
conseguido documentos por 
influência de seu padrasto, o 
coronel Adauto Esmeraldo.

A Delegacia de Menores 
já tomou diversas providen
cias visando localizar o tris
temente famoso menor.

S «5 r á  Q u e  A c o n t e c e r á ?
Nossa reportagem, sa

bedora de que uma no
ticia divulgada pela Dia- 
rio Manhã estava e u mi
gando a cidade, esteve 
ua manhã de hoje na 
secretaria daquela e uis- 
sora, onde foi pro íta- 
.nente atendida. Ficou iá 
sabendo que o telegra
ma fora divulgado pela 
agencia internacional As 
sociated Press e no dia 
seguinte Ibeio Correio do 
Povo e Folha da Tarde. 
É o seguinte o teor do 
telegrama que procede

da cidade de Roma 
ROMA ( A .P .). -  O 

mundo deixará de exis 
tir a 14 de julho, ás 13,45 
minutos, por uma guerra 
termo-nuclear que será 
desencadeada, depois de 
terre uotos e maremotos. 
Sómente sobreviverão ao 
apolicapse 7 mil pessoas 
no mundo branco, 5 mil 
no Tibé e 12 mil em ou
tras regiões do mundo. 
Esta foi a advertência 
lançada ao mundo por 
uma seita de misticos 
reunidos em Fumaiê, na

Dormindo há dois anos 
e pouco sem acordar

italia, chefiados por um 
certo irmão Êman Esse 
•idadão, juntamente com 
mais 19 já tomou as ne 
cessárias providencias 
para sobreviver á gran
de tragédia. Os 20 já ven- 
leram seus pertences e 
compraram viveres e 
oupas de lã, porquê, se

gundo afirmam, depois 
; cia catástrofe, a tempe- 
| rutura descerá a 37’ gráus 
! abaixo de zero.

O irmão Êman, que é 
medico pediatra, afirma 
que foi o primeiro mor
tal a conhecer a data do 
apocalipse, isso depois 
de uma série de contátos 
com o além.

3a. página

Funcionários civis recla
mam equiparação aos mi
litares: vão—se queixar em

Bra?
Uma comissão do Grê

mio dos Oficiais Admi
nistrativos, Escriturários 
e Datilógrafos Federais 
do io vai e itregar nes
ta s mana ao deputado 
Adauto Lúcio Cardoso, 
em Brasilia, um maniíes 
to da classe reinvindi- 
can o a equiparação dos 
níveis de vencimentos 
dos funcionários civis 
com os do militares pre 
vistos no projeto de rea
justamento que está pa 
ra ser aprovado e que 
classifica o nível 18 dos 
militares em mesmo grau 
para os civis, não vai a- 
iém de 25 mil.

Justificando essa dife
rença com a afirmação 
de que «há umadesatua- 
lização nos uiveis dos 
funcionários civis, que 
foram calculados em 1950, 
enquanto que os dos roi 
litares foram estipulados 
recentemente, com base 
no atual custo de vida», 
os dirigentes do grêmio 
acentuaram que tudo fa
rão para obter a parida-

íiia
de de vencimentos.

— Plano de Classifi
cação de Cargos, recen
temente aprovado pelo 
Congresso Nacional tem 
por objetivo instituir um 
regime de responsabili
dade — declarou o pre 
sidente do Grêmio, sali
entando que «não foi, 
aem podia ser seu obje
tivo aumentar vencimen
tos mas advertindo tam
bém que o alarmante 
custo de vida tornou-se 
^bsolutamente insuportá
vel dai por que o fun
cionalismo precisa e de
ve ter revistos os seus 
vencimentos.

Pelo que expuseram < s 
i ingentes do Grêmio d s 
Oficiais Administrativo;. 
Escriturários e Datilo- 
gn fos Federais cêrca cs 
71 por cento do funcione.- 
lismo não terá melhoria 
salarial alguma quando o 
Plano de Classificaçãoo.e 
Cargos — pelo qual lu
tam há doze anos segui
dos — entrar em vigor.

Segundo despachos proce
dentes da Capital Bandeiran
te, a história da ’’bela ador
mecida” volta a ser focali
zada, depois de tão longa
mente divulgada pela impren
sa de todo o Brasil.

Leci Suzana Garcia, de 
Londrina, Estado do Paraná 
que em certa manhã de ja
neiro de 1958 apresentara 
estranhos sistemas, desde o 
dia 9 daquele mês e ano

dorme sem parar.
Após dizerem os médicos 

ao pai da moça sr. José 
Garcia, que o caso de sua 
filha foge ao trivial, ficou 
agora resolvido que ela se
rá internada no Hospital de 
São Paulo, e isto se deve 
aos esforços do secretário 
de Saúde daquele Estado.

Tudo será tentado para 
que Suzana acorde do seu 
sono de dois anos e meio.

Brasil 1960:

Feriu quatro a tiros e 
dando #/vivas .

Em Salvador, Bahia, o 
?uirda noturno Francisco Ro 
drigues de Souza completa
mente alcoolizado resolveu 
disparar sua garrucha a 
queima roupa", gritando 
vivas” e dando pulos. Qua

tro transeuntes foram feridos 
um ambulante da Cruz Ver
melha com 41 anos de idade, 
um estudante de 10 anos que 
Parara para assistir a ’’festa 
um guarda judiciário que

passava a distancia e um 
serralheiro de 26 anos.

Segundo noticia a impren
s a  todos os quatros foram 
parar no Pronto Socorro em 
estado crave. Preso em tla;

« f f  V e f íV o i “ 0 íu°eEXc ■
rajosameatedesarmoao^aTo

da n°oUxadrês onde foi atua- 
To e ^ “  «colhido a Casa
de Correção.

•ortes visitará o 
Grande do Sul
r mineiro Bias

'  " ‘« K

. . » r . V f ‘ h L V iV  i f  L / P

Distribuidor nesta praça

A  E LE T R O LA N D IA
Rua Coronel Cordova s/n — Fone 331 — LAJES - Sta. Catarina

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



CORREIO LA GE All O 4a. página
6 7 60

Secção Feminina
‘ Direção de CICI

Sua aparência é iranquila ?
tos os elementos nesces- 
sários para a sua saúde.

Beba muita água.
Durma bem; não rou 

be horas ao seu sono 
diário, pois é este nes- 
cessário, para manter a 
juventude além de ser 
preparador para, o espi
rito. Deite-se sempre, 
antes de se sentir exaus
ta.

Lembre-se que na 
praia ou no campo um 
bom óleo servirá para 
anular os efeitos do sol

muito forte, do vento e 
da poeira sôbre a pele.

Tenha sempre á mão 
um pote com creme pa
ra usar quando sentir 
a p e l e  ressequida 
ou for remover uma 
maquilagen mais forte.

Tôdas as noites, lim 
pe bem a oele e procure 
dormir um sono tranqui
lo, deseja colhêr todos 
os benefícios qu*j podem 
iroduzir uma aoarência 
igradável repousada.

Para quem gosta de usa
Quando usar calças 

compridas, não use com 
sapato de salto — meio 
salto ou salto alto.

. . . não use suas cal
ças do mesmo feitio ou 
do mesmo tecido das 
calças do seu marido 

. . . não use penteados 
complicados nem abuse 
de brincos ou colares.

Se você tem pés de
masiado grandes não u

se ‘‘slacks’, muito curtos 
(tipo Bermuda por e- 
xemplo).

Se você é magra com 
cadeiras largas, deve e- 
vitar as calças compri 
das com abertura do la
do e bolso no mesmo 
lugar. Èscolha ao con 
trário, a abertura para o 
fecho na frente e os bol
sos também.

Lembre-se que as cal-

Rabada com espagueti

Suas faces estão livres 
de vincos? Você tem ain
da nma aparência ra
diante de juventude? En 
tão, considere-se feliz, 
pois só precisará destes 
conselhos se quizer con
servar por mais tempo 
sua bela aparência.

Mas se você já está 
notan lo sinais de can
saço e envelhecendo em 
seu rosto, fique alerta, 
tenha cuidado especial 
com a sua alimentação 
procurando nos alimen

1/3 de xicara de manteiga
1 xícara e meia de cebolas
4 rabadas
1/2 xicara de água quente
2 colheres de sopa de vi

nagre
1 alho cortado e moído 

sal
1 latinha pequena de mas

sa de tomate
1 pacote de espagueti
Derreter a manteiga, jun

tar as cebolas até que elas 
fiquem coradas. Colocar e 
deixá-las tostar. Acrescente

água, vinagre alho e sal.
Cobrir a panela e deixar 

cozinhar em fogo brando por 
duas horas e meia ou o tem
po que fôr necessário para 
que a rabada fique bem ma
cia.

Desmanche a massa de 
tomate e misture bem. Co
zinhe por mais uns cinco 
minutos. Finalmente junte o 
macarrão já cozido.

Essa quantidade será su
ficiente para seis ou oito 
pessoas.

r “slé Cks”. . .
ças muito cursas podem 
ser interessantes mas 
nunca graciosas. . .

As pernas devem ter 
uma liberdade de jôgo 
para evitar rugas ao do
brar o> joelhos.

14 milhões e 
meio de 

eleitores no 
país

Chegou ao TRE de Guana
bara comunicação de que 
até abril ultimo eleva-se a 
14 milhões 33 » mil e 87 o de 
leitores legalmente inscritos 
no pais. São Paulo e Minas 
Gerais estavam na dianteira 
dos demais Estados da Uni
ão com respectivamente, 3 
milhões e 652 mil votantes. 
Com o alistamento realizado 
até o dia 24 de junho, o elei
torado na antiga capital da 
Republica se elevava a 1 mi 
lhão e 112 mil eleitores.

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

Aparelho Digestivo e Vias Biliares

(Estamap ■ Inldi • t a m is  ■ M s i Fiplii]
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

s

Quarta Pagina
Escreve Névio Fernandes

Acuso o recebimento da Revista PRÊTO E 
BRANCO, órgão de divulgação literária e técnica da 
Editora do Globo S/A de Porto Alegre.

PRÊTO E BRANCO é um órgão literário, que traz 
ilustrado em suas páginas uma série de comentários 
dos mais renomados escritores internacionais, bem 
como excelente e variado catálogo das últimas publi 
cações daquela ilustrada Editora gaúcha.

Aconst- ho a leitura da revista PRETO E BRANCO.

X X X

Vera de ser inaugurada nesta cidade á Praça 
Vidal Ramos Sénior, uu 490, uma bem montada casa 
de móveis de todos os tipos, desde os mais simples 
até o? mais modernos, denominada ESTOFARIA TRI- 
ANON.

Esta nova firma conta ainda com uma linha com 
pleta de grupos estofados, poltronas do papai, poltro
nas simples, colchões de molas, cadeiras estofadas, 
camas patentes para casais e solteiros, dormitorios 
completos, copas, varandas, cosinha simples e ameri 
cana, salas de jantar, armários avulsos, guarda l-.uça, 
cadeiras de palha, escrivã linhas, gabinetes etc .

Alem disso a ESTOFARIA TRIANON dispõe anexa 
de uma bem montada oficina de reformas de todo o. 
tipos de moveis estofados.

A nova firma lajeana é de propriedade do sr. 
aelson J Kaefer, a que n eu desejo muitas felicidades 
em suas atividas comerciais.

X X X

Do dia 5 á 10 de Setembro do corrente ano, rea
lizar-se-á na capital do Estado, o lo. Congress Ca 
tarinense de Odontologia, iniciativa partida do Direto- 
rio Académico 22 de Janeiro da Faculdade de Farma- 
cia e Odontologia de Santa Catarina.

A essa iniciativa digna dos maioies encómios, 
também se associou a Associação Profissional dos 
Odontologistas de Santa Catarina

Espero que Associação dos Odontologicos de 
Lajes, que conta em sua diretoria com figuras expres
sivas da odontologia de Santa Catarina, preste o seu 
irrestrito apoio á esse importante conclave que terá 
lugar em Fiorianopolis.

I

X X X

Vem repercutindo de forma das mais revoltantes 
em todos os setcres do Rio de Janeiro, o monstruoso 
crime ocorrido há dias atraz, quando uma senhora 
de nome Neide Maria Lopes depois de assassinar a 
sua filhinha com um tiro na cabeça, embebeu o seu 
cadaver em álcool e ateou-lhe fogo.

A “ fera loira da Penha” como é chamada encon
tra-se detida no 24' Distrito Policial do Rio, onde está 
aguardando o pronunciamento da justiça, que já lhe 
denegou um habeas corpus requerido pelo seu pró
prio pai.

e&ia. uevem merecer o ueviuu 
castigo, inclusive a cadeira eletrica ou câmara de 
gás, se existissem estas penas no Brasil.

Não resta a menor dúvida que a ju stiça  de nosso
. por certo a absolverá.país é m uta benigna

X X

outt T ‘ ?aTlmente efetuado o primeiro sorteio “0 
hEU TALAO VALE UM MILHÃO”, feliz iniciativa do 
governo estadual, e que vem contando com o apoio 
unuuiine de todo o povo barriga verde.

Realizado há dias na capital do Estado, com » 
presença do governador Heriberto Hulse e altas auto 
naades estaduais, o primeiro prémio coube á .Manoel 
-Aiaor Antunes, residente na cidade de Campos Novos, 
que assim teve a primazia de abiscoitar um milhãode 
cruzeiros.

í om ? conquista desta vultuosa quantia, o cida- 
úao Manoel Alaor Antunes está riquinho da silva • •
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Perante um bom 
biico, tivemos domingo a 
tarde no Estádio Munici
pal da Ponte Grande, a 
continuação do campeo
nato serrano, com o co
tejo entre as equipes do 
Guarany e do Interna
cional, o qual foi venci
do com algum mérito 
pelo bugre pelo escore 
de 1 á 0.

O prélio tecnicamente 
não agradou, pois nota
mos os mesmos êrros 
técnicos do jogo Inter
nacional e Independente 
realizado no domingo 
iransato .

É inconcebível que e- 
quipes de uma enverga
dura de um Guarauy e 
Internacional, vanguar
deiras do certame de 
1960, possam jogar tão 
mal .

O resultado de 1 á 0 
favoravel ao Guarany, 
foi mais reflexo de um 
êrro do arbitro e do 
bandeirinha, do que pro
priamente da superiori-

y Por 1 ü 0 Renda ótima — M agalhães (contra) o goleador — 3 á 2 para

Internacional na preliminar — Máu trabalho de Tabalipa
dc

O gol em
Pú- dade do Guarany.

noie a  r\ c Sl existiu, pms a esfera andou ul
trapassando uns 10 centi-

riodo inicial, depois dei no fraco jogo de domin 
um chute de Johan, que go, com o mais absoluto
Magalhães soltou, tendo 
a bola ultrapassado dez

da inptn anllnlla divisória«centímetros da linha de 
erradi^im vUÔ acb:lrços gol, contando ainda com
Tabalirvi U0 °i °  arbit,‘°  aíuda do proprio Maga 
mpin ü f  c° l ° cado no Ihães, Eustalio e Eteval-
ripi rinha iam:)0 e 0 ban do. Poi uma jogada bas- 
lottn n í  Juarez tiarbe- tante rápida, que a nos- 
. r ®°I°®ado na altura so ver damos o gol co- 
ti a demarcatoria do rno de Magalhães contra, 

livre, confirmarem ^este Ence do gol como 
m gol, em que os mes- já frizamos linhas,acima 

mos nao tiiraim visão houve êrro do arbitro e 
alguma do lance. do baudeirinhada partida.

boi um erro clamoroso as  duas equipes atua- 
dos mesmos, e com isto ram c * n as seguintes 
toi decidida a oartidaem constituições: Guarany:
favor do Guxrany, que 
assim conseguiu alijar o 
colorado da liderança da 
tabela, e igualando-se 
no tôpo da tabela, com 
2 pontos perdi los, adqui
rindo o campeonato no
va feição com dois lide
res na tábua de classifi
cação.

ü gol que deu a vito
ria ao Guarany, foi con
signado aos 44’ do pe-

Lulú, Nereu e Silvio; Vi 
cente, Ca ditos -e Gozo; 
Evaldo, Zeca, Johan, Fa
rias e ivonildo.

Internacional: Maga
lhães, btevaldo e Boa
nerges; Eustalio, Pedri- 
nho e Gico; Pilila, Lino. 
Nicodemus, Aldori e 
Carbouera.

Se foss mos outorgar 
notas para todos os jo 
gadores que intervieram

e ® ® ® ® s

\ <**!■* * S E 2 5 E S  - B E N Z
Toro «eu caminhão, .«Ü o  «®mpr« peça»
9 ,,e tenham h r d  da a e í l r í la  de 3 pontal.
A  M erced e .-B .n t da B ra .il «  r . .p o n .a b ,l .ia  

in te i,o m .n l .  pelo q o o lld o d . d .» a .  p .Ç o .l

Tôda peça com a marca fundida ® " da 
em có d ig . |d pa»o u  por n o ..a . lab o ra tó r» .

.  é ap ro vad a . Sem bto. *  P««° ,ra ca ' 
não .e rv e . Para  .ua  floranria . >6 com pr.

p e ç a . cam a  marca M e rc .d e . - ‘  | e g ( t i

Procure peças R ÍE S M * * « ^ “
Concessionário Autorizado

Parafuso do 
cubo da roda

imas.

M ercantil Delia Rocca, Broermg S/A.
í  T de Cas.ro. 23 -  Caixa Posta., 27 -  

Rua Manoel 1- a® g __ Santa Catarina
End. Teleg V argas -  _____ ______________

critério conferíamos o 
seguinte gráu de atua
ção:

No Guarany: Lulú 9, 
Nereu 4,5, Silvio 7; Vi 
cente 8, Carlitos 4, Gozo 
6, Evaldo 1,5, Zeca 4, 
Johan 4, Farias 3 e Ivo
nildo 2.

No Internacional: Ma
galhães 9, Etevaldo 4, Boa
nerges 4, Eustalio 3, Pe 
drinho 5, Gico, 7, Pilila 1 
Lino l, Nicodemus 0,5, 
Aldori 1 e Carbonera 0,5.

Na preliminar o aspi
rante do Internacional 
venceu ao da mesma ca 
tegoria do Guarany por 
3 á 2, sagraudo-se assim

campeão de 1960.
A renda foi otima, pois 

passou pelas bilhe
terias do Estádio Muni
cipal da Ponte Grande, a 
quantia de LrS 12.080,00, 
record absoluto em jogos 
do campeonato serrano 
da presente temporada.

Sinceramente não gos 
tamos da arbitragem do 
sr. Tabalipa. Se S. S. er
rou clamorosamente em 
confirmar um gol em que 
a sua posição era com
pletamente oposta ao 
lance d< cisivo da parti
da. não teve pulso para 
reprimir as jogadas viris 
da defensiva do Interna
cional na fase final do 
cotejo.

Fragorosa derrota do Ciu 
zeiro em Curitibanos

Acachapante revez 
sofreu o Cruzeiro domin
go ultimo na cidade de 
Curitibanos, ao ser der
rotado frente ao Inde
pendente pelo escore 
de 7 á 1, placard que 
revela com nitidez a su
perior qualidade de fu
tebol demonstrada pelo 
onze canarinho.

C quadro estrelado 
não revelou em momen
to algum da pugna, con
dições para superar tec
nicamente o seu adver
sário. Foi uma jornada 
negativa do Cruzeiro, 
pois o seu onze vinha 
rendendo satisfatoria
mente nos últimos jogos.

No primeiro tempo o 
Independente já vencia 

|por 5 á 1, com gols de 
Walter aos 7’, e 11’, e 
Irineu aos 16’, 33' e 38’ 
ao passo que Dico ano-

tou o tento do Cruzeiro 
aos 40’.

Na fase derradeira o 
Independente consignou 
mais dois tentos, por 
intermédio de Irineu aos 
24’, e Jair aos 39’.

As duas equipes atua
ram com as »eguintes 
constituições: Indepen
dente: Feio, Lopes e Al- 
cebiades; hri (Fauth), 
Romeu e Lotario; Walter 
Jacyr, Irineu, Toco e 
Jair.

Cruzeiro: Cai linhos. Zé 
e Julião; Nelson, Demer- 
vai e Deco; Raimundo. 
Mauro, Luizinho, Nige- 
mann e Dico.

Na arbitragem esteve 
o sr. Ciro huguen com 
regular desempenho. A 
renda somou a quantia 
de Cr$ 3.250,00, conside
rada fraquíssima.

Derrolctdo um mixto do 
Cruzeiro em Igarras

Representado por um 
quadro mixto e reforçado 
por alguns atletas do 
S. Ç, Pinheiros, o S. C. 
Cruzeiro foi derrotado 
domingo ultimo na lo
calidade de Igarras, fren
te a S. E. R. Olinkraft.

Foi um belíssimo triun
fo do Olinkraft, o que 
revela a sua boa per
formance, mormente 
quando se sabe que o 
Cruzeiro é uma das boas 
equipes do futebol laje- 

’ ano.
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Foi uma festa emocio
nante e estrondosa a que, 
em commemoração do 
seu anniversario e em 
cumprimento de um voto 
de nosso amigo Louren- 
ço effectuou em sua fa
zenda do Tributo no dia 
19 do corrente nosso 
distincto amigo major 
Antonio Ribeiro dos 
Santos .

A cidade agitou-se na 
manhã d’esse dia, ao es- 
trugir dos foguetes, sig- 
naes de clarim, movi
mento continuo de caval- 
leiros não obstante a 
carranca enferruscada do 
tempo, ate que às 10 ho
ras, partiu numeroso 
préstito á cavallo, com 
musica, clarins, bandei
rolas e vivas.

Ao mesmo tempo par
tiam de diversos pontos 
numerosos carros condu
zindo as familias que se 
transportavam a fazen
da, chegando todos alli 
ao meio dia, sob as mais 
vivas e ruidosas demons
trações de a legria .

Recebidos fidalgamen
te pelos festeiros, devi 
damente preparados pa
ra uma numerosa con- 
currencia, casa festiva- 
m mte ornamentada, me
sa lautamente servida, 
copa araplamente varia
da, o dia passou rápido 
e fugaz, como todas as 
alegriás da vida.

ao dessert de um mo
numental banquete de

150 talheres, oraram os 
srs. major Vidal Ramos 
Junior brindando o sr. 
Ribeiro, Exraa. faraüia. e 
em nome dos socios do 
Club 1' de Julho, saudou 
o mesmo sr. Ribeiro, pre
sidente d’essa sociedade, 
Josè Castello Branco em 
nome da “ Região Serra
na” gentilmente convida
da para o brilhante feste
jo e o sr. Pedro Cândido 
pela Orquestra Lageana.

A noite deu se começo 
a uma soirée magnifica 
que estendeu-se aniraa- 
damente até as 6 horas 
da manhã, de 20 foi re- 
sada missa de graça por 
um padre franciscano, 
assistindo-a todos os con 
vida 1 >s com profundo 
respeito as 8 horas.

Assim terminou a fes
ta, que deixou grata im
pressão nos numerosos 
convidados do distincto 
major Ribeiro dos San
tos, a quem enviamos os 
nossos parabéns pela 
concurreucia que teve 
seu festival.

guiram no dia 24, os sr. 
Martinho Nerbas e V i
cente Gamborgi.

Seguiram para Floria- 
uopolis durante a sema
na nossos amigos os srs. 
Capitão João de Castro 
Junior, Tenente Ernesto 
Neves, Simeão M. de 
Carvalho, Valetim Sch
midt, Hermelino Silva, e 
engenheiro Rodolpho Sab
batini.

Para Porto Alegre se

1Y/

Mais Crédito Coopsrati- 
vo poro os necessidct- 

des da produção
”  sarnento voltado exclusivmento nara na ... IV

Republica
Completou seu nono 

anniversario no dia 
19 do corrente, este or- 
gão republicano do Es 
tado, hoje sob a compe
tente redacção de nosso 
ilustre amigo José A. 
Boiteux

Desejamos longa vida 
e muitas prosperidades 
ao collega. Por esse gra
to motivo recebemos o 
telegramma abaixo:

“ Região Serrana”

— Lages

Republica festejou hon- 
tem nono anniversario.

Avultado numero re
publicanos saudaram a 
Re iação Escriptorio re
dação e ofíicinas bella- 
mente ornamentados; en
tre tropheos, palmas, flo
res. pendiam retratos 
Floriano, Deodoro, Pru
dente, Campos Salles, 
Lauro Miill r, Moreira 
Cezar, Hercilio Luz, F e
lipe Schmidt, Boiteux, 
Bocayuva, Rangel Pes
tana, Saldanha Marinho, 
Silva Jardim, Glycerio, 
Esteves Junior, e Ben- 
jamin Constante.

Noite enthusiastica. 

Saudações.

Boiteux tem recebido 
muitos telegrammas fe li
citações, serão publica
dos numero Terça feira.

Rio, (Agência Nacional) - 
O novo presidente do Banco 
Nacional de Crédito Coope
rativo, sr. João Napoleão de 
Andrade, ao assumir o cargo 
declarou que procurará obter 
maior soma de recursos pa
ra êsse estabelecimento de 
modo a possibilitar-lhe a ex
pansão das operações credi- 
tícias, e acentuou que ” o 
credito cooperativo, ao invés 
de crédito bancário corrente 
não visa ao enriquecimento 
puro e simples da organiza
ção que o concede mas, 
acima de tudo, a levar os 
produtos, na ocasião ade
quada, aos meios financeiros 
de que carece para a corre
ta exploração da sua ativi 
dade” .

Afirmando qne no trato dos 
interesses vinculados ao Ban
co evitará qualquer predo
minância regionalista, disse 
ainda o sr. João Napoleão 
de Andrade que, ao contrá
rio disso ’’acentuará o sen
tido nacional da política de 
crédito do BNCC, com o pen

mente para os resultado' 
sem duvida auspiciosos ’ 
advirão á economia do ’pais®

No setor cooperativista 
servirá á política geral 
desenvolvimento "com vista! 
á elevação dos niveis de vi 
da d ) povo brasileiro Com 
tal objetivo, empregará todos
os
mir

seus estorços para irapri 
— • o máximo de atividade 
produtiva ao Banco Nacional 
de Crédito Cooperativo.

Aludindo a necessidade de
ser mais difundido no pais o 
cooperativismo, sobretudo no 
meio rural, disse que seria 
das mais benéficas a conju
gação do B.N.C.C. com os 
Serviços de Extensão Rural 
e Crédito Supervisionado, es
tes favorecendo e motivando 
na comunidade a organiza
ção e o fortalecimento de 
entidades cooperativas, e 
aquele proporcionando, no 
que lhe fôsse possível, os 
meios financeiros de suporte 
á iniciativa”

Revisão das tarifas marítimas
A Comissão de Marinha de navegação, oficiais e 
Mercante vai propor a o 1 particulares, possam 
Ministro da Viação a re-i substituir sem precisar 
visão dos fretes raariti- da assistência do govêr- 
mos. A medida visa per- no. 
mitir que as eraprêsas
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