
I

, pedido

Teleg^ma de Gaúc î
L H  C iníra Llonii

is Residentes
Os riograndenses abaixo- 

jssinados que habitam esta 
cidade de Lajes, em sinal de 
protesto, pela intromissão in
débita do governador Leonel 
de Moura Brizola na vida 
política e administrativa de 
jjanta Catarina, lhe passaram 
pó dia 2 do corrente o se- 
fuinte telegrama: “ Senhor 
jovernador Leonel Brizola. 
palegre. Infra-assinados, fi
lhos pampas gaúcho, protes
tam veemência sua maléfica

intromissão política êste Es
tado que não precisa tutor 
qualidade vossência que en
trava progresso Rio Grande 
desencanta povo e funcioná
rios públicos. Quem está a par 
sua administração desastrosa 
não pode permitir peneira ta
par luz solar.

Deve vossência inspirar-se 
govêrno operoso Santa Cata
rina para realizar obras be
nefício riograndense".

Ass.: Arlindo Ribeiro, Val-

vito Mellos, Guilherme Mele- 
gari, Idolino Silvestre, Luiz 
-J Esbruzzi, Walmor Poff, Er 
nesto Marin, Alberto Morais, 
Aldemar Beux, A 1 a r i c o, 
Schuste, João Ribeiro, Wal
demar Beux, Orozimbo Fu 
lan. Domingos Furlan, Augus
to Cecatto, José Marin Netto, 
Ody Antônio Tomedi, Reinhol
des Cherubini, Belmiro Soa
res, Ciro Ruger, Leopoldo 
Reulaff, Dr. Aron Kippel, 
João Cavalca, Aroldo Cam-

pos, Arduino Nunes da Silva, 
Carlos Plents, B njamin Ma
rin, Agostinho üurigon, Os
mar Beux, Domiciano Ántu 
ne8, Danilo Vassolé, Amilcar 
Franzen, João Montenezzo, 
Armando Grazziotin, Nelson 
Waltrick Canani, Luiz Carlos 
Silva, João Cherubini, Nor- 
berto Batista Silveira, Lauro 
Koeche, Aparício Pissotti, 
Angelo Pace, Saul Cavalca, 
Luiz Cavalca, Avelino Gar-

gioni, Elso Della Costa, João 
Lecatto, Francisco Manfroi, 
Rodolfo Manfroi, José Ozair 
de Oliveira, Olavo Lotário 
Koeche, Remy de Deus Ri
beiro, Valdomiro Gonzatto, 
Angelo Burigo, Alfredo Marta, 
João Maria Ribeiro e Ladir 
Cherubini Dos signatários, 
destacam se líderes, vereado
res e eleitorestrabalhis. sede 
outras agremiações polítiCD- 
partidárias dêste município.
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Organizado o comité interpartidário pró 
eleição do sr. Ary Waltrick da Silva 

(Negrinho) à Prefeito Municipal

Oliveira entre >s presentes

Ontem, às 20 horas, nesta 
cidade, por sugestão de elei
tores do Partido Libertador, 
foi organizado o Comité In- 
terpartidário pró eleição do 
candidato popular ao cargo 
de Prefeito Municipal de nos
sa comuna, sr. Ary Waltrick

te Silva (Negrinho). Grande 
número de próceres políticos 
do PTB, do PL, do PSD, da 
UDN e do PSP comparece
ram à reunião para debater 

problemas relativos à 
campanha vitoriosa do can
didato popular de Lajes à 
sucessão municipal. O ambi
ente foi de entusiasmo inten
so, de harmonia e de perfei 
1° entendimento. Foi escolhi
do, por unanimidade, o se
guinte lema: — FRENTE PO
PULAR RENOVADORA para 
sintonizar com a vontade so
berana do povo que indicou 
aos partidos políticos locais

0 nome do sr. Ary Waltrick 
da Silva (Negrinho). Compos
to o Comité Interpartidário, 
por proposta de eleitores do 
P.L., foi aí mesmo lançada a 
candidatura do sr. Ary Wal
trick da Silva, (Negrinho) ao 
cargo de Prefeito Municipal 
sob forte e prolongada salva 
de palmas, cujo fato será a

1 manhã submetido aos con
vencionais da U.D N. visando 
a homologação da referida 
candidatura popular. O Comi
té Interpartidário, ao lançar 
oficialmente a candidatura sr 
Ary Waltrick da Silva (Ne
grinho) ao cargo de edil mu
nicipal. outra coisa não fez 
do que ir de encontro à von
tade soberana do povo cita
dino e do interior do municí 
pio que há muitas semanas 
vinha manifestando sua esco
lha definitiva de Ary Waltri
ck da Silva (o popular Ne
grinho).

É certo que os convencio
nais da UDN irão homologar 
esta candidatura popular em 
sua convenção partidária de 
amanhã, pois que todos de
sejam sintonizar com a pre
ferência da maioria dos la
boriosos lajeanos.

É digno de registro o fa
to de alta significação para 
a vida administrativa de La
jes do candidato Ary Wal
trick da Silva (Negrinho) 
não ter compromissos com 
organizações partidárias que 
venham prejudicar o povo e 
o município. Seu compromis
so será o de bem adminis
trar a coisa pública dentro

dos princípios sadios da mo 
ral administrativa. Isto ates 
ta que o povo lajeano e o 
próprio município irão contar 
com um govêrno municipal, 
se eleito, operoso, justiceiro 
e democrático no sentido ri
goroso do vocábulo.

Reina enorme espectativa 
e entusiasmo popular em 
torno da realização da con 
venção da União Democráti
ca Nacional na tarde de 
amanhã, quando os eleitores 
lajeanos e os componentes 
do Comité Interpartidário pró 
candidatura do sr. Ary Wal
trick da Silva (o popular Ne
grinho) ao cargo de Prefeito 
Municipal de nossa comuna 
esperam a homologação da 
candidatura lançada, ontem 
á noite, nesta cidade, pelo 
Comité Interpartidário com
posto por eleitores do PTB, 
do PL, do PSD, da UDN e do 
PSP, bem como pela presen
ça dos eminentes catarinen
ses Irineu Bornhausen, Car
los Gomes de Oliveira, Sau-

lo Ramos, Elias ^daime, 
Baerte Ramos Vieh-a e ou
tros próceres po ticos que 
vão dar seu apôio j-estigió&o 
à candidatura popular de 
Ary Waltrick da Silva (Ne
grinho) ao cargo d > Prefejto 
Municipal de todos os habi
tantes desta progressista co
muna. A população terá 
oportunidade de ouvir a pa
lavra desses ilustres cidadãos 
de Santa Catarina, pois que 
falarão ao povo de Lajes e 
do Estado do recinto do Ci- 
ne Tamoio, a partir das 2o 
horas, conforme amplo con
vite que está sendo feito pe 
la imprensa escrita e falada 
da cidade aos habitantes de 
nosso município.

O nrimeiro encontro entre os futuros Governador e Vice Go- 
PJ.1 o.nt,, ratarina - Senador Irineu Bornhausen e ex-Sena-

rnêa?lo» Gomes de Ol vetra. Candidatos populares, apoiados por r Gaiios uuiues uc y  . * , na nart dos. nelusive do PSD.
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do Museu Histórico 
TranscreveNOTAS EM ARQUIVO (N* 77)

D iv e rso s  d o  A n o  d e  1918
Pelo ForoPublica O PLANALTO 

de 23 de Maio de 1918 
as noticias que se se
guem:

Ramalhete Roseo
Para o baile da inau

guração do Grémio “ Ra
malhete Roseo” que se 
realizará em a noite de 
24 do corrente, foram no
meadas as seguintes co
missões:

foram sorteados festeiros 
os senhores Coronéis Cae
tano Costa e Henrique 
de Oliveira Ramos.

Es; adas

As estradas que con
duzem ao eriito e ao 
Painel estão carecendo 
de conceitos, principal- 
mente a primeira, que 
em alguns ontos está 
quasi intransitável, se 

gundo nos informaram. 
Para o caso chamamos 
a benevola atenção do 
ilustre e benemerito sr. 
cel. superintendente mu
nicipal que, devotado 
como é ao bem estar 
público não deixará de 
tomar as providencias 
necessárias no senti
do de melhorar aquelas 
estradas.

Sumario de culpa-
Está designado o dia 

de amanhã (24j, ás 10 
horas, na sala das audi
ências do Juizo de Di 
reito, para o inicio do 
sumario de culpa, afim 
de ser appurada a res
ponsabilidade de Luiz 
Vieira e Antonio Baru 
lho, denunciados o pri 
meiro pelo crime de ten-

"Thiago de Castro"
D.T. Castro

ta ti va de morte e o se. 
gundo pelos crimes dê 
homicidio e ferimentos
graves.

Resistência:
Foi encerrado o inque. 

rito a respeito do crime 
de resistência praticado 
por João Barbosa da 
Silva contra ordens direc
tas do sr Subdelegado 
de Policia de Rio boni
to.

O réo que tinha sido 
preso em flagrante delic- 
to, prestou fiança provi
sória e foi posto em li- 
berdade.

Ornamentação:Lili Cos
ta, Cora Silveira, Dora- 
lice Senna, Bernardina 
Paim, Zulimra Silva, Ce- 
lina Ramos.

Recepção: Ismenia An
drade, Carolina Ozorio, 
Noemia de Castro, Esther 
Koeche, Edith Furtado, 
Laura Silva, EteivmaNi- 
colleli. Esther Vieira, So
phia Gomes, Dolores An 
tunes, Ecilda Borges.

Salão: Hilda Lisboa, 
Mariquinha Leite. Irace
ma de Castro, Lili Sil 
veira, Julieta Silva, Be- 
lizaria Hodrigues, Maria 
Henn.

Obséquios: Lili Costa, 
Cora Silveira, Doralice 
Senna, Bernardina Paim, 
Zulmira Silva, Celina 
Ramos.

Secretaria do “ Rama
lhete Roseo” , em 22 de 
Maio de 1918.

Festa do Espirito Santo
Com grande brilho rea- 

lisou-se este anno a fes
ta do Divino Espirito 
Santo, da qual foram 
festeiros os srs. Alberto 
Vidal Ramos e José Fe
liciano Alves de Brito.

A festa constou de 9 
novenas, missa solemne 
resada no dia 19, na No
va Matriz em constru
ção, procissão, que per
correu diversas ruas da 
cidade, e de leilões de 
prendas, nas noites de 
17, 18 e 19, no Theatro 
Municipal.

As solenidades religio
sas tiveram grande as
sistência.

Os leilões renderam a 
bonita somma de . . . 
7:413$220 que será em
pregada nas obras da 
Nova Matriz .

Para o anno vindouro

Compre agora 
sua nova
ROUPA

ENNER
ahoaroopa; ponlonjpooto

e participe do

GRANDE CONCURSO

NA BOA COMPRA ESTÁ SUA BOA SORTE I

Com as Cautelas M ilio 
nárias V . ganha prêmios 
m ilio n á rio s . . .

2 mil cruzeiros em com
pras dão d ire ito  a uma 
Cautela M ilio n á r ia

TRES SORTEIOS
30 de julho - 23 tíe setembro 

31 de dezembro /

(vnfieConfie no suo boa estréia 
comprando no Revendedor 
Renner desta cidade

a responsabilidade da Rádio Bandeirantes S. A. Carta patente 335

20 Autom óveis Dauphine 1960 
30 C ondicionadores de ar FEDDERS 
IO Aparelhos de Televisão  
30 Refrigeradores ADMIRAL 1961 
30 Fogões Wallig VISORAMIC 
30 Máquinas de costu ra  RENNER 

600 roupas RENNER

AVISO IMPORTANTE:

A sua Cautela Milionária, 
mesmo premiado num sor
teio, continua valendo pa
ra os sorteios seguintes.

M PM17008

Revendedor Renner nesta cidade:

Helios Moreira Cesar & Cia
R u q  Cel, Cordova
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«Habeas Corpus» In eliz
RIO — (De José Almeida i o  *

especial para Correio I t. m.nilx?mpI° anima e a 
geano). J“ °ldnade campeia, não

O aumento do custo de vi- miü ma18 ÍOrÇa 
da no Brasil tem sido, últi. 
manente, um caso de Polí
cia e, por_ isso mesmo, não 
tem solução.

un
ha-

que [aça oe p p e ^  d es™ em
Por t r ^ a  86 ,estat>ilizarem. ror traz do cafezinho virão
H ^ m art1̂ 08 e «.povo continuará a ser explorado.

Uue se descubram as cau-
?r.8„ f erí doras da »"«'  ? da. dos preços, mas, que 
a í U8tl?a compactue com os 
comerciantes vorazes, verda

O povo se debate num cir
culo vicioso e tem esperado 
melhores providências do go
verno quanto ao freio que 
devia dar à ganância dos 
tubarões, que mais e mais 
querem amealhar, sacrifican
do os menos afortunados.

A continuarem as coisas 
no ritmo em que vão, o povo 
brasileiro ficará reduzido a 
duas classes apenas: a dos 
ricos e a dos pobres É claro 
que a situ ção não poderá 
perdurar por nuito tempo e: 
medidas terão de ser toma- i Telegrama de Vitória 
das para não se chegar a diz que o sr. Floriano 
um estado de miséria. 1 nnn« R„Kim -j ^

Pois bem, quando se espe - n ’ P^Sldente
ra que os Três Poderes da ppn8^ ^  estadual do 
Nação se conjuguem para . B do Espirito Sauto, 
tomar providências que de-1 distribuiu a seguinte no- 
belem a crise e combatam ta à imprensa mauifes- 
a inflação surge um Juiz, tando-se pela chapa Jâ-
exatamente o Dr. Alcino Pin- mn n „ a j p. .  T_Síf  n
to Falcão, que tem tido ati-:, *JUddr0i>'Joao Gou- 
tudes corretas em relação a o i“ *™' 
bom senso, concede um “ha-

deiros tubarões, que para 
tudo apelara, contanto que a 
bolsa do povo se esvazie.

Não nos deixem os senho
res juizes descrer da Justi 
ça, Poder, equilíbrio entre os 
outros dois. Nela é que en
contra o povo a solidarieda 
de que merece e é para ela 
que apelará.

É preciso não decepcionai 
o brasileiro.

Assim esperamos aconteç

PTB (o  Espirito Santo com a chapa
J A N I O - J A N G O

beas corpus" preventivo ao 
um ganancioso comerciante, 
que desejava aumentar o 
preço do cafezinho. E au
mentou, desafiando a Policia, 
que o prendeu e teve de sol
tar, premida pela ordem que 
exibiu do M.M. Dr. Juiz de 
Direito da 24a Vara Criminal.

É de estarrecer. Não que
remos entrar no mérito da 
questão, mas, achamos que 
um Juiz tem a faculdade de 
dosar o direito para atender 
o bem estar social. Têm os 
julgadores o privilégio de, 
consultando o interesse cole
tivo, irem além da lei, para, 
com o beneficio de uns pou
cos, não prejudicarem os 
muitos, exatamente a massa 
do povo.

‘ A bancada do PTB, sec
ção do Espírito Santo por 
seus vários membros, a 
comissão executiva re
gional, prefeitos munici
pais. vereadores, presi
dentes de diretórios mu
nicipais distritais e pa 
roquiais, vários líderes 
ilustres do partido, de 
pois de meticuloso exa
me da p ol í t i c a esta 
dual e nacional, levando 
em melhor conta os al
tos interesses do Estado 
e do país, resolvera a- 
dotar as candidaturas 
do deputado Jânio Qua
dros à presidência da

República e do vice-pre 
sidente João Goulart à 
reeleição no próximo 
pleito de 3 de outubro’-.

Trabalhista aderem a

Jânio

Apenas com um único 
voto Jiscordante, o do 
seu ex presidente, o di
retório do PTB do subúr
bio de Rocha Miranda no 
Rio transformou-se em 
comitê do movimento 
pró-Jânio Quadros.

Estiveram presentes à 
adesão daquele diretório 
trabalhista às forças da 
oposição os srs. Casti
lhos Cabral, Xavier A- 
raujo e outros dirigentes 
da campanha do ex-go 
vernador de São Paulo.

Edição de hoje 

8 páginas
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Reestruturado o Diretorio 
Municipal do PL.

Em convenção realizada em data de 30 de 
julho de 1960, foi eleito o novo diretório munici
pal do PARTID » LIBERTADOR:

Membros efetivo^ do Diretório Municipal:
1. Gaudêncio Pereira de Andrade.
2. Aureo Ramos Lisboa.
3. Solon Vieira da Costa.
4. Ulisses Branco de Andrade.
5. Dr. Galeno Moreira Cesar.
6. João Luiz Ramos.
7. Dr. Ernani Francisco da Rosa.
8. Dr. Orly Machado Furtado.
9. Solon Vieira.

10. Romeu Vieira da Costa.
11. João Cherubini.
12. Francisco Domingos Pereira.
13. Antonio Alencar Araújo Furtado.
14. Afonso Bleyer.
15. Lothar Branco de Andrade.
16. Cicênio Eineck Passos.
í7. Manoel Luiz Antunes Camargo.
18. Erno Pedro Rech
19. Walter Henrique Leopoldo Hoeschl.
20. Tolentino Waldomiro Pereira dos Anjos.

Suplente:
Wilson Corbellini.

Diretoria:
Presidente: Solon Vieira da Costa.
1* Vice-Presidente: Ulisses Branco de Andrade. 
2’ Vice-Presidente: Dr. Galeno Moreira Cesar.
3‘ Vice-Presidente: João Luiz Ramos.
Secretário Geral: Dr. Ernani Francisco da Rosa.

Gabinete Executivo:
Presidente: Solon Vieira do Costa.
Secretário: Dr. Ernani Francisco da Rosa.

Membros:
1. Ulisses Branco de Andrade.
2• Dr. Galeno Moreira césar.
3. João Luiz Ramos.
4. Dr. Orly Machado Furtado.
5. Romeu Vieira da Costa.
6. Lothar Branco de Andrade.

U n iã o J ^ emocrática N a cion a l
D iretorio  Municipal de LAJES - Santa Catarina

Convocação

Em julho ultimo regis
trou-se a maior exporta
ção de café de todos os 
tempos naquele mês. A 
maior cifra anteriormen
te registrada foi em julho

de 1957, quando a expor
tação subiu a 1.830.430 
sacas. No mês passado, a 
exportação brasileira foi 
de 1.919.258 sacas da ru- 
biácea.

O Presidente do Diretório Municipal, era nome deste, na forma dos 
statutos e do Regimento Interno do Partido, convoca uma CONVENÇÃO 
í r o  n u n ivS  r i a da União Democrática Nacional, 110 Município de Lajes
S í a r  se no dia ‘7 ” de Agosto corrente às 14,00 lioras.no Salão) Nobre 
instala -se no ai vidal Ramos, para proceder a escolna do Can-
f f i p r S i  m" .  nas eiei.ões deP 3 de Outubro de 1960.

. . . mocrnn Presidente, também em nome do Diretório, avisa
" * • às 2 0 '0üoras, no Cine Teatro Tamoio S/A desta cidade.

São c o n v e n c io n a is o s ^ ^ ^  em exercicio e
s Detee“ doselDiretórios Distritais que compareceram à última Conven- 
ao do Partido. ^  Ladir pedro Cherubmi -

Presidente

Novo apg relho de orientação para os cegos

RIO — Para ajudar os cegos, de cuja invali- 
iez padece desde a idade de vinte e três anos, o 
sr. João Gouveia Lago acaba de concluir um me
canismo que denominou “ sono-lux” . O aparelho 
transformará a luz em som, apresentando infalivel
mente a direção de portas, janelas abertas, faróis 
acesos de carros ou luzes de postes, em qualquer 

stância.
Compõe-se o invento de um par de fones, uma 

cédula fotoelétrica, um transformador de audio e 
um transitor. Disse o inventor que os cegos pode
rão usar o aparelho com uraa argola de metal pre
sa no dedo mínimo, sem nenhuma complicação.
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Eleições de Presiden
te e Vice Presidente

O Presidente e Vice- 
Presidente dos Estados 
Unidos são os únicos 
cargos federais não elei
tos pelo voto direto do 
povo. Es^as duas auto
ridades são eleita* pe
los membros do Colégio 
Eleitoral, uma instituição 
que sobrevive desde a 
fundação da nação ape 
sar de centenas de ten
tativas por parte do Con
gresso para alterá-la ou 
aboli-la.

O dia da eleição

No dia da eleição pre
sidencial, a primeira ter
ça-feira após a primei
ra segunda-feira de no 
vembro, êste ano dia 8, 
cada quatro anos, cada 
estado elege tantos elei
tores quantos Senadores 
e Deputados possue no

Congresso. Com a pre
sença dos cem senado
res e 437 deputados, 
existem 537 membros do 
Colégio Eleitoral, com 
uma maioria de 2(19 vo
tos necessária para ele
ger o presidente e vice- 
presidente.

A escolha de eleitores

Geralmente, os parti
dos políticos escolhem 
seus eleitores durante as 
respectivas convenções 
estaduais. O eleitor não 
pode ser membro do 
Congresso ou ter qual
quer cargo político. Al
guns estados imprimem 
os nomes dos candida- 
dos à presidência e vi
ce-presidência em cima 
da urna enquanto que 
outros fazem uma lista 
dos eleitores apenas. Em 
ambos os casos, os elei
tores do partido que re
cebem o maior número

de votos são e *;tores. 

Reunião dos eleitore

Os eleitores se reunem 
na primeira segunda-fei
ra depois da segunda 
quarta-feira de d azem 
bro em suas respectivas 
capitais estaduais ou em 
algum lugar designado 
pela lei de seu estado. 
Geralmente, êles votam 
para o candidato de sen 
partido, dessa maneir1 
dando todos os votos d » 
seu estado a êle, embr 
ra a Constituição assim 
não exija. O único m 
quisito constitucional é 
que pelo menos um cb s 
homens escolhidos pelos 
eleitores para presidente 
ou vice-presidente não 
seja natural do estado 
que êles representam.

Contagem dos votos

cópias certificadas dos 
votos eleitorais são en
viadas ao Presidente do 
Senado. A 6 de janeiro, 
o Senado e Câmara co 
meçam a contagem dos 
votos eleitorais de todos 
os estados.

JK e o salário mínimo
*

JK pediu e recomendou ao Ministro do Trabalho ur
gência nos estudos que estão sendo feitos sôbre o estabe
lecimento do novo salário mínimo em todo o país

Distribuidor nesta praça

A  ELETROLANDIA
Rua Coronel Cordova t/n  — Fone 331 — LAJES Sta. Catarina

Quarta Página
Escreve Névio Fernandes

Atendendo a assuntos particulares visitei por al
guns dias a cidade de Canoinhas, neste Estado, motivo 
porque estive ausente com esta modesta secção na 
ultima 4a feira.

—  x x  —

Durante a minha estada naquela progressista ci
dade do norte catarinense, ví com sinceridade quão 
hospitaleiro é o povo da ‘‘Princesa do Planalto”.

Em rápidos contactos que mantive com Canoi
nhas, tive oportunidade de ser recepcionado pelo Pio- 
feito Municipal Dr. Haroldo, Ferreira, administrador e- 
mérito e medico humanitário nas horas de folga, que 
por sua vez me apresentou ao meritissimo Juiz de 
Direito daquela comarca, Dr. Paulo Peregrino Ferrei
ra, um magistrado que honra a justiça canoinhense.

—  x x  —

Visitei também o meu particular amigo 2° tenen
te Agenor Flores, delegado naquela cidade da 14a Le 
legacia de Recrutamento, e pessoa de real destaque 
nos meios locais.

O 2° Tte. Agenor Flores é um tipo de Minis 
tro da Guerra de Canoinhas, pois a sua autoridade 
como militar do Exercito é respeitada por todos sen 
do admirado pela população local, dado à sua religio
sidade em suas obrigações.

— x x —
Durante a minha estada em Canoinhas, fui cor

dialmente recebido na redação do bi semanario, “ BAR
RIGA VERDE", que por sinal naquele dia completava 
23 anos de profícuos trabalhos em pról daquela pros
pera cidade norte catarinense.

O “ BARRIGA VERDE”, tem como diretor a figu
ra criteriosa do jornalista Albino R. Budant e como 
seu diretor gerente, a figura jovem e inteligentíssima 
do jornalista Nilton J. Bayestorff. Portanto duas figu 
ras de real valor do jornalismo canoinhense a dar di
retrizes seguras na vida,do “ BARRIGA VERDE”, hoje 
uma gloria paraf Canoinhas.

—  x x  —

Cidade que caminha a passos largos rumo ao 
progresso, Canoinhas é uma célula mater no norte do 
Estado, com as suas escolas difundindo a educação à 
seus filhos, com os seus 4 estabelecimentos bancarios 
levando o progresso em suas atividades económicas, 
com a sua industria, embora modesta, mas caminhan
do para a frente.

As suas praças, com os seus jardins caprichosa
mente ornados, as suas ruas magniíicamente arquiteta-‘ 
das emprestam um aspecto agradavel ao visitante que 
por alí transita.

—  x x  —

Biblioteca Infantil em nosso Estado? É uma cou
sa rara em Santa Catarina. Canoinhas pode se orgu
lhar de as possuir e ser talvez umas das únicas no 
Estado.

A Biblioteca Infantil de Canoinhas compõem-se 
80% de obras para infantis e somente 2U% são dedi
cadas à adultos. Isto revela o acentuado gráu de pro
gresso que Canoinhas possue com esta suntuosa 
Biblioteca Infantil, com um edifício sede de 2 andares.

—  x x  —

No lado religioso, Canoinhas, como pude comprovar, 
a sua população é essencialmente católica. A sua 
magestosa catedral é um monumento de construção 
com suas linhas internas totalmente construídas den
tro dos modernos métodos da arquitetura atual.

—  x x  —

As suas terras são bastante prodigiosas, pois a cul
tura da laranja e do mate são as suas principais ri- 
quesas, destacando-se o ultimo, em que a "Princesa 
do Planalto" é um dos maiores produtores do Brasil.

— x x —
O seu comercio é bastante adiantado, sobressain- 

do-se principalmente o comercio de veículos automo
tores, e fazendas e armarinhos.

\ V— x x —
Isto foi em rápidas pinceladas, a impressão que 

tive de Canoinhas, uma das mais belas cidades do 
norte catarinense, e hoje contribuindo para o progres
so de. Santa Catarina.
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Ronda  Soc i a l
5a. página

SOCIALINO COMENTA . . .
Transformou-se em 

sucesso absoluto a sni 
rée.do Clube da Lady 
realizado no ultimo sã 
bado nos salões do 
Clube 14 de Junho, gen
tilmente cedidos por 
sua digna diretoria.

x x x

Foi realizado o des
file das diversas fases 
da vida de uma Lady 
protagonizadas por di
versas meninas-moças 
de nossa sociedade.

x x x

Foi uma festa que al 
cançou sucesso absoluto 
em nossos meios, prin
cipalmente sabendo-se 
que as danças foram 
abrilhantadas pela Or
questra King de Curiti
ba, especialmente con
tratada para esta soirée 
do Clube da Lady.

x x x

Está assim de para
béns o Clube da Lady 
de Lajes, principalmente 
a sua digna presidente a 
exma. sra. d. Maria 
Martins Sbruzzi, que não 
poupou esforços junta
mente com as suas de 
mais colegas de direto
ria em oferecer ao 
mundo social da Prince
sa da Serra, uma festa 
inédita e de larga reper
cussão.

x x x

O Clube Recreativo 
Juvenil realizou no últi
mo sábado, o baile de
nominado l’Mil e uma 
noites", o qual alcan
çou grande sucesso.

As danças foram abri-

GP„ t a n r de
X x x

c °ncurso Miss Bro- 
S f f i !  Patrocinado pelo 
^lube l.o de Julho, ate 
o momento oferece o 
segumte resultado: lo.
i !v /ia Lfucia Ct,sta comvotos; 2o. Vera 
Marcia Ribas com 52 vo- 
tos; 3 o. Elaine Araldi
p0Ií  vTotos: 4o- Nilda Kodolfo, Iara Costa Avi- 
la e Vania Regina Cas
tro com 22 votos; 5o. 
Marlene Cozer com 16 
votos; 6o. Terezinha 
Schweitzer com 15 votos 
7ô . Maria Aparecida Si 
mão com 13 votos; 8o. 
Carmen Lucia Branco 
com 9 votos; 9o. Lucia 
Maria Fiúza com 7 votos

X Z X

A próxima apuração 
para o concurso Miss 
Brotinho será efetivada 
por ocasião do desfile 
de Modas, patrocinado 
pelo Clube lo. de Julho 
e que será realizado 
ainda êste mês.

x x x
E por falar em desfi

le de modas podemos 
informar, que para êste 
acontecimento, serão 
especialmente contrata
das manequins na cida
de de Curitiba, sendo 
por isto agradavel a noti
cia para a sociedade la- 
jeana principalmente pa
ra os associados do Clu
be Io de Julho.

x x x

O Grémio 13 de Maio, 
pertencente ao Centro

Civico Cruz de Souza, 
deverá realizar no pro- 
ximo dia 13, a soirée da 
Saia, organizado em con 
junto com a diretoria da 
quele simpático Clube.

Para tanto o Grémio 
13 de Maio e o Centro 
Civico Cruz e Souza já 
contrataram os serviços 
da Grande Orquestra de 
Danças Guanabara, o que 
desde já se faz pronun
ciar em sucesso absolu 
to a realização dêsse 
baile.

x x x
O Clube Excursionista 

Princesa da Serra, que 
desde há algum temp 
está com as suas ativi 
dades paralizadas, deve
rá realizar no proximo 
dia 20 do corrente mês, a 
urn autentico baile gau 
cho, denominado “ Baih 
da Tradição” , e que des 
de já está sendo ancio 
samente aguardado por 
todos os associados da 
quele Clube.

x x x
Como grande atração 

dêsse baile, será a pre
sença mais uma vez en 
tre nós da consagrada 
dupla Irmãos Bertuzzi, 
que por duas vezes já 
visitou a nossa cidade.

x x x
A exemplo do seu co 

irmão, o Clube Excursio
nista Princesa da Serra, 
o Clube Recreativo Ju
venil, fará realizar em 
seus salões em a noite 
do proximo dia 13 o 
grandioso baile “Uma 
noite no rincão” , com 
trajes e danças origina-

Dr. Ni lson Bi ava t t i
C LIN IC A E CIRURGIA

Aparelho Digestivo e Vias Biliares

(Estomago ■ Inldioo • taiôiroite ■ Scilla Fipio)
HORÁRIOS DAS 14 AS 17,30 HORAS

Cons;. Rua H ercilio  Luz rv 56  - Fone, 441 (Frente ao H osp ita l'

Res.: Rua João de Castro 71 -  Fone 308

a t e n d e  d ia  e  n o i t e

lissimas dos pampas.
O mesmo será abri

lhantado por uma otima 
dupla.

x x x

A coroação de Miss 
Brotinho 1960, dar se á 
no proximo dia 6 de Se
tembro, quando será rea 
lizada urna grande soi
rée no Clube Io de Ju
lho, com a participação 
tôda especial de Waldir 
Calmon e sua Orques
tra considerada uma das 
melhores da America do 
Sul.

x x x
Numa homenagem tô

da especial ao dia do 
Papai, o Clube 14 de Ju
nho deverá efetivar no 
proximo sábado dia 13, 
a uma soirée onde são 
prometidas muitas sur
presas constantes de di
versas homenagens aos 
senhores pais associados 
daquele Clube.

x x x
O Clube Recreativo Io 

de Maio, levará a efeito 
hoje em seus salões so
ciais uma importante 
soirée em que será a- 
brilhantada pela Orques
tra de Danças Guanabara.

Nêsse baile esta famo
sa Orquestra lajeana, 
que é comandada por Vi
valdino Athayde, fará a 
inauguração oficial de 
um vistoso uniforme, re
centemente confeccio
nado.

É esperada muita con
corrência para esta soi

rée .
x x x

O S.C. Cruzeiro fará 
realizar hoje o baih da 
Neve. reinando paru sto 
grande entusiasmo tre 
todos os seus assoei; os. 
A meia noite de hoje erá 
encerrado o concurso ai- 
nha da Neve 1960, opor
tunidade em que a vt ce- 

idora receberá uma v to
sa faixa oferecida da 
diretoria dêsse Uuü .

Até o momento o in
curso Rainha da ve 
do S.C. Cruzeiro of< ce 
os seguintes número Io 
lugar: srta. Mai ia b ick 
com 191 votos; 2o ta. 
Maria do Carmo R ha 
com 187 votos; 3o s ta. 
Fraucisca Daliia com 145 
votos; 4o srta. Etelvina 
Ouriques com 102 votos.

x x x
Completou sábado úl

timo, cinco anos de exis
tência a moderna Of- 
questra de Danças Gua
nabara, uma das melho
res do Estado de Santa 
Catarina.

Formada totalmente 
por elementos de nossa 
terra, a Orquestra de 
Danças Guanabara, gra
ças à segura diretriz que 
vem sendo imprimida 
pelo seu diretor sr. Vi
valdino Athayde, goza de 
alto conceito em nossos 
setores sociais e musi
cais.

Ronda Social congra
tula-se com a Orquestra 
de Danças Guanabara, 
almejando-lhe muitas fe
licidades e que os seus 
objetivos sejam coroados 
de êxito.

I n t u i ç ã o
9

Assad Amadeu
E imaginar que ainda, nós um dia 
estaremos quem sabe separados... 
e êsses beijos de amor. desesperados, 
outros lábios terão na mesma orgia...

E imaginar que, assim, desenganados: 
VOCÊ — não me verá alegria...
LU — orgulhoso em minha hipocrisia, 
não me lembrarei que fomos namorados!

E essas frases de amor que você diz, 
há de fazer, mais tarde outro feliz... 
há de fazer o bem que, hoje, me faz...

O que vale, afinal, o que dizemos? 
se mais cêdo, ou mais tarde, nós faremos 
o mesmo para um outro, ou talvès mais...
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Juizo de Direiio da Pri
meira Vara da Comarca 

de Lajes

Edital te  Citaçãa
O dr. Cio vis Ayres 
Gama, Juiz de Direito 
da Primeira Vara da 
Comarca de Lajes, Es
tado de Santa Catari
na, na formada lei,etc.

Faz saber a tôdos que 
o presente edital virem 
ou dêle conhecimento ti
verem que, por êste meio 
fica citado o sr. RENA
TO SENÍSE, brasileiro, 
casado, atualmente em 
lugar incerto e não sa
bido, para comparecer 
nêste Juízo, no edifício 
do Forum desta cidade, 
no dia OITO (8) do mês 
de Novembro do corren 
te ano, às DEZ horas, 
quando será realizada a 
audiência preliminar de 
que trata a lei, relativa 
a Ação de Desquite que 
lhe move sua esposa Ja- 
cy dos Anjos Senise, nos 
termos da seguinte PE 
TIÇÃO INICIAL: “ Exmo. 
Sr. Dr. Juiz de Direito 
da la Vara da Comarca 
de Lajes. Jacy dos An
jos Senise, brasileira, ca
sada, costureira, resi
dente e domiciliada a 
rua Rotary, nesta cida
de, por seu advogado 
infra assinado, inscrito 
na Ordem dos Advoga
dos do Brasil, secção de 
Santa Catarina, sob n- 
1223, vem propor contra 
seu marido Renato Seni
se, brasileiro, casado, 
sem profissão, atual
mente em lugar incerto 
e não sabido, a presente 
Ação Ordinária, de Des
quite, pelos motivos e 
fundamentos que passa a 
expôr: 1 —  a  suplicante, 
como faz prova a cer
tidão inclusa, casou-se 
com Renato Senise em 
14 de Dezembro de 1939, 
sob o regime de comu
nhão universal de bens. 
(doc. anexo) 2 — Que 
desta união nasceram 
três filhos: Beatriz A- 
parecida nascida em 20 
de Setembro de 1942, 
Tadeu nascido em 10 de 
Fevereiro de 1941, e Sô
nia Maria nascida em: 24 
de fevereiro de 1950, 
(doc. anexo) que vivem 
em companhia da Supli
cante. 3 — Que após o 
nascimento de sua filha 
Sonia Maria em 1950, o

réu sem motivo justo a- 
bandonou o lar conjugal, 
indo então residir em 
Porto Alegre, para viver 
maritalmente com outra 
mulher, deixando a pe 
ticionária abandonada, 
com a responsabilidade 
de três filhos menores. 
Em situação de desespê- 
ro, a suplicante procurou 
a proteção paterna, on 
de até hoje vive com 
seus filhos contribuindo 
nas despesas da casa, 
com os parcos rendi 
mentos de sua máquina 
de costura. 4. Já decorri 
dos dez anos de aban 
dono ininterrupto do lar. 
sem qualquer assistência 
ou correspondência para 
iuterirar, digo, para in 
teirar se da situação de 
seus filhos abandonados 
é motivo de sobra para 
fundamentar a presente 
ação ordi lária de des 
quite ex vi do disposto 
nos incis >s I e IV do 
artigo 317 do Código Ci 
vil. Pelo exposto cora 
fundamentos nos dispo 
sitivos legais citados vem 
a suplicante propor a 
presente ação Ordinária 
de Desquite, afim de 
que seja decretada a 
dissolução da sociedade 
conjugal e seja o réu 
condenado a prestação 
de pensão alimentícia a 
Suplicante que fôr fixa 
da por V. Excia., bem 
como o pagamento quo
ta necessária a criação 
dos filhos do casal (arts. 
320 e 321 do Código Ci
vil), honorários de advo- 
gads e demais despesas 
da presente Ação, ga
rantindo-se a Suplicante 
a guarda dos filhos me
nores, por força do dis
posto no art. 326 do re
ferido diploma legal. O 
casal não tem bens a 
partilhar. Assim sendo, 
requer a Suplicante se 
digne V, Excia. ordenar 
a expedição do mandado 
citatório contra o supli
cando para responder 
aos termos da presente 
Ação Ordinária de Des
quite e contestá-la no 
prazo legal, bem como 
para os demais termos 
da mesma até final pena 
revelia, atendidas antes 
as formalidades da lei

Juizo de Direiio da Primeira Vara 
da Com arca de Lajes

Edital
O dr. Clovis Ayres C ama, 
Juiz de Direito da I neira 
Vara da Comarca de ges, 
Estado de Santa C i Ana, 
na forma da lei, etc.
Fr>z saber a todos quantos o 

presente edital de praça com 
o prazo mínimo de vinte dias, 
virem, dele conhecimento ti 
verem ou interessar possa, 
que no dia trinta e um (31) do 
corrente mês de agosto, às 
dez (10) horas, no saguão do 
edifício do Forum, desta cida 
de, o porteiro dos auditórios, 
ou quem suas vezes fizer, le 
vará a público de venda e ar
rematação por quem mais der 
e melhor lance oferecer sôbre 
as avaliações adiante meneio 
nadas, feitas neste Juizo, os 
seguintes imóveis penhorados 
na executiva proposta por To-

968 de 10 de dezembro 
de 1949. Propõe-se pro
var o alegado com prova 
testemunhal, documental, 
depoimento pessoal do 
;iéu, pena de confesso e 
J mais meios de prova 
em direito permitidas. 
Dando-se a presente a- 
ção para os efeitos fis
cais o valor de Cr$ . . . 
2.500,00. Pede Deferimen 
to. Lajes. 2 de Janeiro 
de I960. ( a. ) José de 
Castro Gamborgi. ,lDES 
PACHO” : A., designe-se 
data para a audiência 
preliminar de reconcilia 
ção, citando-se o réu por 
edital cora prazo de 60 
dias,1 ficando o mesmo 
intimado para contestar 
a ação em dez dias con
tados da mencionadaau 
diência, caso não haja 
reconciliação. Lajes, 8-2- 
60. (a.) C. Gama'’. Assim 
sendo é expedido o pre
sente edital de citação 
do sr. RENATO SENISE, 
nos termos e para os 
fins constante da inicial 
e despacho acima trans
critos, cujo edital será 
publicado na forma da 
lei. Dado e passado nes
ta cidade de Lajes, Es
tado de Santa Catarina, 
aos dezoito dias do mês 
de Maio, do ano de mil 
novecentos e sessenta. 
Eu, Luiz Carlos Silva, 
Escrivão do Cível o da
tilografei subscrevi e 
também assino.

Clovis Ayres Gama 
Juiz de Direito da Pri

meira Vara.
Dr. Luiz Carlos Silva
Escrivão do Cível.

lentino José Pinheiro, julgada 
1 or sentença c ê le Juizo, que 
transitou em julgado, imóveis 
esses a saber: 1) Penhorados a 
Mercedes Maria de Jesus, 
Anastácio Pinto Ribeiro Se
bastião Alves da Silva, Maria 
Alves de Jesus, Saturnino Al
ves da Si va, José Alves da 
Silva, Maurilia Maria de Jesus 
e Paulina Maria de Jesus: 
Uma gleba de terras própria 
para as industrias pastoril c 
agrícola, composta de faxinais 
e capoeiras, com a área super 
ficiai de cento e dois mil tre
zentos e vinte e um metros 
quadrados, sendo onze mil tre
zentos e sessenta e nove me 
tros quadrados de cada um 
dos executados acima referi 
dos, gleba essa em comum si
tuada no imóvel denominado 
Rio Bonito, distrito de Anita 
Garibaldi, desta Comarca, 
constituindo o quinhão dos a- 
ludidos executados na medição 
e divisão do mencionado imó
vel, julgada por sentença dês- 
te Jui/o, que transitou em jul 
gado, tendo as seguintes divi 
sas! - Começando no marco 
de pedra n‘ 26, com três tes
temunhas do mesmo material 
mas de menor tamanho, aos 
seus lados, plantado na divi
sa com o quinhão de Zacarias 
José Rodrigues, daí segue divi
dindo com o quinhão de Ana 
Maria Antunes e outros, no 
rumo NE, um grau e 45 mi
nutos, onde colocou-se o mar
co de pedra n. 29 com três 
testemunhas aos lados; volven
do a direita e dividindo com o 
quinhão de Amancio Rodrigues 
de Assunção e outros, mediu 
se 320 metros, no rumo SO, 
86 graus e 30 minutos, plan
tando aí o marco de pedra 
n‘ 30. também com três teste
munhas; - dobrando novamen
te à direita, dividindo com o 
quinhão de Mario Alves de 
Oliveira, seguiu-se no rumo 
SO, sete graus e 15 minutos, 
até encontrar, digo, até chegar 
na linha divisória do quinhão 
de Zacarias José Rodrigues, 
onde fincou-se o marco de pe
dra n’ 31, igualmente com três 
testemunhas aos seus lados; 
daí seguiu-se pela divisa do 
quinhão do mesmo Zacarias 
José Rodrigues, no rumo NO, 
setenta e seis graus e 25 mi
nutos, até o marco de pedra 
n‘ 26, ponto de partida. - Gle
ba esta toda ela avaliada pela 
quantia de seis mil e quinhen 
tos cruzeiros, tendo uma ser
vidão que é um caminho vici
nal atravessando aos quinhões 
de Mario Alves de Oliveira, 
Zacarias José Rodrigues vai à 
estrada de rodagem Lajes-Ani- 
ta (raribaldi. - 2) Penhorada a 
Felisberto Rodrigues de As 
sunção e filhos: Uma gleba de 
terras próprias para as indus 
trias pastoril e agrícola, con 
tendo capoeiras e capões de 
madeira branca, com a área 
Superficial de cento e cincoen- 
ta e nove mil cento e sessen
ta e um metros quadrados, si

tuada no imóvel denominado 
“Rio Bonito", distrito de Anita 
Garibaldi, desta Comarca, 
constituindo o quinhão dos 
executados, em comum, na 
medição e divisão do referido 
imóvel, julgada por sentença 
dêste Juizo que transitou m 
julgado, tendo dita gleba as 
seguintes dividas! - iniciando 
no marco de pedra n. 29, 
plantado na divisa com o qui
nhão de Ana Maria Antunes e 
outros, com três testemunhas 
do mesmo material, mas de 
rn^nor tamanho, aos seus la
dos, seguiu-se no rumo SE, 
oitenta e seis graus e trinta 
minutos dividindo até ao mar
co de pedra n. 30 com o qui 
nhão de Mercedes Maria de 
Jesus e depois com o quinhão 
de \,ario Alves de Oliveira, 
até chegar na sanga da divi« 
com terras de Manoel Alvos 
de Olivfira, onde fincou-se o 
marco de pedra n. 32, com 
uma testemunha ao lado; daí 
seguiu se pela mesma sanga, 
abaixo, até chegar ao marco 
circunferencial n. 5 e dobran
do à esquerda, em linha seca 
e reta dividindo com t iras 
de Levino Waltrick até en
contrar o marco de pedra u' 
28; daí, volvendo-se novamen- 
te à esquerda, saguiu-st em 
divisa com o quinhão de Ana 
Maria Antunes, no rumo SO. 
um grau e 45 minutos até al
cançar o marco n. 29 ponto 
de partida. - A servidão desta 
gleba é um caminho vicinal, 
que atravessa os quinhões de
Mario Alves de Oliveira e Za
carias José Rodrigues e vai e 
uma estrada carroçável que, 
por sua vez, conduz à estrada 
de rodagem Lajes-Anita Gari 
baldi, gleba esta avaliada pela 
quantia tíe nove mil e qui
nhentos cruzeiros. - E qllim 
quizer arrematar os imóveis 
acima referidos, ou sejam as 
duas glebas de cento e dois 
mil trezentos e vinte e uni 
metros quadrados e de cer.to 
e cincoepta e nove mil cento 
e sessenta e um m.tros qua
drados, deverá comparecer no 
local, dia, mês e hora acima 
mencionados, sendo eles entre 
gues a quem mais der e me
lhor lance oferecer sôbre as a- 
ludidas avaliações, depois de 
pagos no ato, em moeda cor
rente, o preço da arrematação, 
custas e despesas legais. - E 
para que chegue ao conheci
mento de todos, passou-se o 
presente edital para publica 
ção na forma da lei. Dado e 
passado nesta cidade de La 
ges, Estado de Santa Catarina, 
aos cinco dias do mês de a- 
gosto de mil novecentos c 
sessenta. - Eu, Luiz Carlos Sil
va, Escrivão, o datilografei, 
subscrevi e assino. - Selos a 
final.

Clovis Ayres Gama 
Juiz de Direito da la. \.>ri

Dr. Luiz Carlos Silve 
Escrivão do Civel e Comércio
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( w*Ôllii.

l î n a i
qüü
öliftm 
Ja t i «
I tu
NU * I
32.« 
Iad< 
a
o K l  

d o b »  
lha 
m t« 

ale a  
pedn 
dot in» 

iu-st 
de i i  

umo SC 
i$ ité I 
!9 pi 
dão aesa 
o v i a »  
nhõfí »
: i n  e b
es e n i i  
:ável #  
á ístnè 
nita G* 
ilíada (d  
DÜ «f 
- Es«* 
is íb» 

seja» 
to « * 
ate t 

de «*
Did ^

tros f
par*«11 •
lora iC0
te#
det 'I
itf*'
<»rrf®* (
'S -Mao

r,S»'
\  >
3'* lV  
ot* üt

CORREIO LAOFANO

0 S. C. Internacional 
ainda regosijado com a 
conquista do bi campeo 
nato da cidade, fez rea
lizar no ultimo domingo 
no aeroporto Correia 
Pinto, um churrasco de 
confraternização, em 
que compareceram todos 
os seus dirigentes, atle-

las> diversos socios c
convidados especiais
n„m omÍSrao transcorreu num ambiente de muita

tando assim a velha ca- 
luaradagem que reina na 
lamilia colorada.

Nesta oportunidade 
fizeram uso da palavra

diversos oradores, todos 
êles pronunciando-se so
bre a brilhante conquis
ta do Internacional.

Esteve presente a es
ta solenidade o prefeito 
Vidal Ramos Junior a- 
companhado de diversos 
próceres políticos de 
nosso Município.

Dominó

■J

partida de dominó.^e^uiu^!*!0^  Í ! , ! ! 8 COra j° " adores de Ituporanga e disputar uma 
da Equipe Alves do Bar Ponto rh tP'i T =  caravana desta cidade composta de elementos
dos os jogadores que, compareceram I r t n T "  ‘ tPar“ U às 15,30 ll0ras contando com t0‘ toram recebidos pelo Sr Arlindo liídw i^ P  entusiasmo da excursão. Em Ituporanga
trava e pelos Srs A l d o A l v e i Baver d^nuelf^^H d& Equipe A1Ye8 qUe jAoeencon- dn Sr Norbertn T iirlwirr ,^er daquela cidade, que os conduziram à restdencia
de Dia 2d pela manhã^ành , eprea izou aaimado jantar, em ambiente de fina hospitalida- 
L s ^ n o  Hotel r i f ^ ; o o m,PreS,deJDCia dos Srs Arlindl' Ludwig e Aldo Alves reali
ves, com os seguintes resultado* * PU‘a de d° m,n0, Saiad° vencedora a E^ e A h

7pno e  ^ H e li n 6 '^ lv e s  Lages —  Equipe Ituporanga
a o23 pontos x Aureo e Tóia 53 pontos

n o t f ü l  dCn ? 15 P°ntos x Bayer e Marcolino 168 pontos
2®ai. ® EUrljdeS 1̂2 Pontos x Germano e Antonio 219 pontos
Tontco e t idoco 303 pontos x Cordeiro e Lauro 164 pontos
Arlindo e Thiesen 253 pontos x Aldo e Dino 315 pontos
Luiz e rndolino 235 pontos x Ayrton e Antoninho 3o8 pontos
Cilico e Acendino 143 pontos x Zeca Zuza e Tibá 312 pontos

Para a equipe vencedora foi oferecido um almoço, tendo na ocasião pronunciado 
eloquente discurso o Sr. Bayer de Ituporanga e agradecendo em nome da Equipe Alves 
o Sr. Osvaldo Thiesen. Agradecendo a fidalga recepção dos amigos de Ituporanga, a 
Equipe Alves não deixa de elogiar a personalidade do Sr. Norberto Ludwig e dos Srs. 
Aldo Alves e Bayer, fazendo votos para que brevemente, isto é, dia 28 seja retribuída a 
visita.
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Pora ieu  caminhão, a d ia  »empre P*Ça* 
que tenham fundida a e»lr«la de 3 pontat.
A Mercedes-Benz do Brasil se responsabilizo 

inteiramente pela qualidade dessas pe ja s l

Tôda peça com a marea h indido e numerado 
•m  código |ó possou por nossos laboratórios 

•  é aprovoda. Sem isto, í  peço fraca, 

não serve. Para sua garantia, só compra 
peças com a  marco Mercedes-Benz 1

Porafvto do 
cubo da rodo

as com a marco --------

Procure peça* M ER CE D E S-B E N Z legitima*. 
Concessionário Autorizado

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

£ d .  Teleg Vargas -  LAJES -  Santa Ca.ar.na
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Amanhã o torneio inicio 
— da varzea —

Amanhã no Estádio Municipal da Ponte Grande 6erá 
realizado o Torneio Inicio da varzea, patrocinado pelo De
partamento Varzeano de Futebol, e cujo acontecimento de
verá movimentar o mundo esportivo de nossa cidade.

13 equipes estai m o  desfilando no tapete verde do Es
tádio Municipal da Ponte Grande, numa avalanche de clu
bes até hoje nunca visto no esporte varzeano.

O torneio inicio será iniciado ás 9 horas devendo 
prolongar-se até no periodo da tarde, com um intervalo no 
horário das 12 ás 13 horas.

Os jogos eliminatórios terão a duração de 20 minutos, 
sujeito a cobrança de penalidades maximas O jogo final 
terá a duração de 30 minutos, e também à varias prorroga
ções, caso o mesmo permaneça empatado.

Ao vencedor caberá um bonito trofeu. A tabela de jo
gos obedecerá a seguinte ordem: 
i' Jogo — 9 00 Horas — Frei Rogério x America 
2‘ Jogo — 9,30 Horas — Figueirense x Tupy
3 Jogo — 10,00 Horas — Olaria x Princeza
4 Jogo — 10,30 Horas — Brusquense x Avenida
5 Jogo — 11,0'i Horas — Coral x Centenário 
6' Jogo 11,30 Horas — Arco íris x Satélite
7 Jogo — 13,00 Horas — Botafogo x Venc. 1' Jogo
8 Jogo — 13,30 Horas — Venc. 2' Jogo x Venc. 3 Jogo
9' Jogo — 10,30 Horas — Venc 4- Jogo x Venc 5 Jogo
10 Jogo — 14,30 Horas Venc. 6- Jogo x Venc. 7- Jogo
11' Jogo — 15 00 Horas — Venc. 8' Jogo x Venc. 9' Jogo
12’ Jogo — (FINAL) — 16,00 Horas — Venc 10’ Jogo x

Venc. 11‘ Jogo

10° aniversario da LS .)
No proximo dia 28, 

a Liga Serrana de Des
portos estará comemo
rando o seu 10° aniver
sario de fundação, to
dos êles dedicados ao es
porte de nossa terra e 
da região serrana.

Procurando dar um 
melhor destaque à êste 
grande acontecimento 
esportivo a atual dire
ção da Liga Serrana de

Desportos, promoverá 
ura amplo programa co
memorativo, ressaltando- 
se a realização de um 
festival esportivo com 
equipes varzeanas e 
clubes de nossa primei
ra divisão.

Em uma de nossas 
próximas edições dare 
mos melhores detalhes 
a respeito.

O Popular fará um grande festival esportivo
No proximo dia 14, o G.E.R. 

Popular, pertencente ao bair
ro do mesmo nome fará rea
lizar um grandioso festival 
esportivo, que terá a parti 
cipação de inúmeras equipes 
de nossa cidade bem como 
de localidades circunsvizi 
nhas.

Especialmente para toma
rem parte no referido tor 
neio, a diretoria do G. E. R. 
Popular, convidou as seguin 
tes equipes de nossa cidade: 
S.C. Cruzeiro, S.E. Arco íris, 
Olaria F.C., G.E. T. Tupi, A.C 
Botafogo, S. C. Coral e C.C.S. 
do 2o Batalhão Rodoviário. 
De outros distritos e muni
cípios vizinhos foram convi

dados equipes de Ponte Alta 
do Norte, Anita Garibaldi, U- 
rupema, Igaras,' Ponte Alta 
do Sul, São José do Cerrito, 
Painel, Correia Pinto, Lajea
do, Campo Belo, Urubici e 
São Joaquim

O referido torneio será e- 
fetuado por partida elimina 
toria de 20 minutos, cabendo 
ac vencedor uma belíssima 
taça.

Os prémios aos vencedores 
serão entregues em solenida
de que será realizada na noi
te do mesmo dia na sede do 
G.E.R. Popular. Durante todo 
dia haverá churrascada, ri
fas, leilões, tarde dançante 
e t c .

Indústria e Comércio de Madeiras 
Battistella S. A.

Convocação
Convocamos os senhores acionistas desta Empresa, a 

fim de se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, 
na séde social, sita à Avenida Marechal Floriano, 947, na 
cidade de Lajes, Estado de Santa Catarina, às 15 (quinze) 
horas do dia 15 (quinze) de agosto do corrente ano, que 
obedecerá a seguinte

Ordem do Dia
lo. Exame da proposta da Diretoria para aumento do 

capital social.
2o. Outros assuntos de interesse social.

Lajes, 2 de agosto de 1.960 
Emílio F. Battistella - Diretor 

Enio Mario Marin - Diretor
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A PEDIDO

M A N I F E S T O  D O S
Trabalhistas autênticos dirigem-se ao

P E T E B I S T A S
povo ôe Santa Catarina

A maioria do Partido Trabalhista Brasilei 
ro, no Estado de Santa Catarina, ora constituída 
em dissidência, sob a liderança de Parlamen
tares Federais, Estaduais, Prefeitos, Vereadores, 
Membros do Diretório Nacional, do Diretório Es 
tadual, Presidentes de Executivos Municipais, lí
deres Sindicais e Petebistas denodados, repelem 
e denunciam ao povo catarinense a fraudulenta 
deliberação da CONVENÇÃO ESTADUAL DO 
PTB, realizada, em Florianópolis, no dia 9 de 
Julho p.p., pelos seguintes motivos:

Io) — A atual direção estadual do Partido, 
acumpliciada com pessoas estranhas ao nosso 
Estado, embora influentes em outras unidades 
da Federação, preparou, em su vssivos lances 
de surprêsa, os convencionais, p.ira uma decisão 
já sacramentada no Rio e em Pórto Alegre, ao 
sabor de interêsses escusos e luadaraentalmente 
contrários ao Petebism) Catarinense;

2o) — A deci ão de 9 de Jaâio p.p. não nas 
ceu, espontânea e pura as bases partidárias. 
Ao contrário, brotou de conchtvus de cúpula, 
onde pessoas sem tradição partidária, alheias 
ao nosso meio, algumas sem domicílio eleitoral 
nêsse Estado, ditaram e impuzerum uma orien
tação suicida para nosso Partido e altamente 
contrária aos interêsses dos trabalhadores;

3o) _  Os estatutos do Partido foram postos 
à margem, em quase uma dezena de artigos, 
para que os convencionais engolissem a trama 
de ilustres desconhecidos, que tudo fizeram no 
sentido de manipular o apòio do PTB a uma, 
fórmula política sem consistência eleitoral. As- ) 
sim, várias irregularidades, quer na delegação 
de poderes ao3 votantes, quer no processo de 
votação, foram ostensiv unente praticadas, na | 
Convenção do dia 9;

I
4o) — Tudo foi concertado em segrêdo, na i 

clandestinidade, onde a surprêsa e a astúcia de; 
alguns envolveu a boa fé e a displicência de j 
outros, na ânsia de cumprir as ordens que foram 
ditadas, longe dêste Estado, por pessoas que não 
zelam peto prestígio e pelos interêsses do PTB 
Catarinense.

A infeliz e inépta deliberação da Conven- 1 
ção Estadual do PTB, que escolheu candidato a 
VICE-GOVERNADOR, justifica a nossa discor
dância e nos coloca em dissidência, nos têrmos 
da proclamação de 9 de Julho p p.

Daquela data até o presente momento, 
cresceram as manifestações de apôio àquela 
nossa deliberação, na qual, a parte mais pon-, 
derável do PTB, suas bases eleitorais, valorosos 
e dignos companheiros, divisaram uma oportuna 
e necessária orientação, na preservação do pa 
trimônio do PTB, nêste Estado, e dos sagrados 
postulados do imortal criador e guia de nosso 
Partido — O saudoso e imortal Presidente Ge- 
túlio Vargas

A obra social e política do eminente ho
mem público não poderia ficar a mercê da in 
compreensão, do oportunismo e da leviandade 
dos ocasionais e atuais dirigentes do PTB, nêste 
Estado, que a relegaram a plano secundário.

Ouvidos os nossos companheiros, fiéis à- 
queles princípios que inspiraram e justificaram, 
desde o início, o trabalhismo em SANTA CATA
RINA, mercê da dedicação e do espírito cívico 
do povo dêste Estado, RESOLVEMOS lançar um 
candidato a vice-governador, que represente a 
tradição política e a fidelidade ao PTB, já pos
tos à prova em sucessivas campanhas partidá
rias .

0  nome honrado e digno, sob todos os tí
tulos, do ex-senador CARLOS GOMES DE OLI
VEIRA recebeu, de imediato, as preferências 
dos petebistas, que nele viram a maior garantia 
de êxito para o Partido, no pleito de 3 de ou 
tubro dêste ano.

Após amplos debates, onde os bravos com

panheiros do interior usaram do direito de in
dicação, o nome do ilustre e valoroso compa
nheiro dr. CARLOS GOMES DE OLIVEIRA, saiu 
fortalecido e em situação de merecer os sufrá
gios do eleitorado catarinense, principalmente 
dos autênticos trabalhistas, dos sinceros demo
cratas, da denodada mocidade e do altivo povo 
de Santa Catarina, onde os trabalhadores que 
engrandecem o nosso Estado, nas cidades, nas 
fábricas e oficinas, no comércio, no magistério, 
no funcionalismo público, na lavoura e nos cam
pos, representam a verdadeira opinião pública.

O dr. CARLOS GOMES DE OLIVEIRA é um 
dos fundadores do PTB catarinense, era cujo, 
seio desfruta de alto crédito de confiança, pelo | 
seu passado sem mácula, pela sua atuação sem 
pre operosa, pela sua intjíigência privilegiada, 
a serviço da causa trabalhista. No Senado da 
República, como representaute do Partido Tra 
balhista Brasileiro, o dr. CARLOS GOMES DE 
OLIVEIRA firmou reputação, pela inequívoca 
honestidade de propósitos, pela sua acendrada 
vocação Petebista, que o levou a magníficos es 
tudos sòbre o uso da propriedade para fins so
ciais .

Na Presidência do Senado, o dr. CARLOS 
GOMES DE OLIVEIRA, mostrou-se intransigente 
na preservação do Regime Democrático, em é 
poca difícil da vida republicana, ao dar posse, 
em 31 de janeiro de 1955, aos Exmos. senhores 
Drs. Jusceliuo Kubitschek de Oliveira e João 
Goulart, na Presidência e Vice-Presidência da 
República. Com êstes propósitos, lançamos ono 
me do Dr. CARLOS GOMES DE OLIVEIRA, pa
ra vice-Governador do Estado de Santa Catari 
na, na certeza de que essa candidatura mere
cerá os sufrágios dos trabalhistas e do povo 
deste Estado.

A eleição de CARLOS GOMES DE OLI
VEIRA será a vitória dos ideais trabalhistas, em 
terras de Santa Catarina, a cujo povo deseja
mos dias de felicidade, paz e progresso.

FLORIANÓPOLIS, 29 de Julho de 1960
Senador Saulo Ramos, membro do Diretório Na

cional do PTB, Presidente, por 10 anos, 
do PTB neste Estado, Vice Lider da 
Bancada do PTB no Senado.

Deputado Braz Joaquim Alves — Presidente da 
Assembléia Legislativa, Membro dos 
Diretórios Nacional e Estadual do 
PTB, fundador do Partido, parlamentar 
ja pela 4a vez.

Deputado Paulino Búrigo —  Presidente da Comis
são de Finanças da Assembléia Legis
lativa, líder desportista no Estado.

Deputado Inge Colin, de Joinville 
Prefeito Rodolfo Koffke, de Ibirama 
Rodolfo Victor Tietzmann, do Diretório Municipal 

do PTB, em Brusque, ex-Secretário 
de Estado, ex-Delegado do IAPI, neste 
Estado.

Wilson Silva, do Diretório Regional do PTB
Getúlio Camargo, do Diretório Municipal de Joa- 

çaba
Cláudio Barbosa Lima, líder do PTB em Joinville
Albino Osvino Schneider, ex-Presidente do PTB 

em Joaçaba
Dr. Adolfo Magalhães Pereira, lider petebista de 

Joaçaba
Natal Paulo Galastri, Presidente do PTB da Penha
Anselmo Pruner, do Diretório Municipal do PTB 

de Brusque

Petebistas de Joaçaba:
E,mandes da Silva 
José Pereira Leite

Saule Pedrotti 
Professor Fredo Pe- 

trowski
Dirceu Pereira Gomes Manoel Gonçalves
Milton Gomes de Campos João Mendonça, Pre- 
Ernani Oliveira sidente do “Lar de

Jesus”

Petebistas de 
Camboriú:

Adolfo Olinger Ex Agente dos Correios e 
Telégrafos de Lajes

Peteb stas de Herval 
D'Oeste:'

João Dreves 
José Scalabrin 
Antônio Flores 
João Stechineki 
Eduardo Stechineki 
Elceu Piolli 
Alfredo Dimbarre 
João de Deus 
Arisdes Borges 
Pedro Rático 
Cezário A. de Lima 
Dionísio Vacari 
Antônio Soares 
Samuel Ludwig

Nestor Santos 
Leonildo Bevilacqua 
Luiz Caime Filho 
Alberto Busatto 
Marcelo Bartamoli 
Ari Razera 
Ari Marcon 
Wladislau Moroskoski

Áureo A. Fontoura 
Angelo Dacosta 
Nelsi Valdir Delacosta 
João Pedro David 
Maria de Oliveira 
Antônio David 
José Maria Pinho 
Bartelei de Carvalho 
Bonifácio de Mattos 
Clemente Borlin 
Waldir Maliska 
Osmar Vieira 
Aureo da Silva Firmo 
Gaspareto José Bleixo- 

ver
Osni Souza 
Dionisio Novelo 
Anselmo Polio 
Carlus Novello 
Leo Hekler 
Miguel NoiP Kalinoski 
Nestor de Andrade

Na próxima semana, divulgaremos a rela
ção completa das adesões ao movimento da dis
sidência, manifestadas pelos telegramas dêstes 
últimos dias, bem como do pronunciamento dos 
bravos pescadores de Santa Catarina, ao lado 
do Senador Saulos Ramos.

Dr. Rafael Cruz Lima — do Diretório Regional 
do PTB e procurador do IAPTC.

Vereador Ariovaldo Huáscar Machado — Presi
dente da Câmara de Criciúma.

Vereador Paulo Michels, líder petebista em Rio 
do Sul

Vereador Dorízio Faria Rocha, líder petebista em 
Criciúma

Vereador Sérgio Fernandes Pereira, líder petebis-
ta de Tubarão

Vereador Natal Carlos Medeiros, Vice-Presidente 
da Câmara de Camboriú

Vereador Egon Krieger, vereador do PTB, em 
Brusque

Helio Alano de Souza, presidente do PTB de No
va Veneza

José Maria Soares Noronha, Presidente do Sindica
to dos Trabalhadores do Capivarí

Pedro Paulo Campos Cortês, Presidente do PTB 
de Tijucas

O Cine M ara joara  apresenta 

a m a n h ã (d o m in g o )à s  7 e 9 h o r a s

a grandiosa produção da MGM  
em Metroscope e Metrocolor

com Yul Brynner, Maria Schell e 
Claire Bloom
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