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Ferrari dia 18 de Setembro em Lages
Segundo dados que nossa re- , r  

portagem conseguiu colher jun- 
to ao Dr. Aron Kippel vereador 
Tibalhista e chefe do movi
mento renovador em nossa ci- 
(jade. fomos informados que 
possivelmente dia 18 desetem
bro próximo, será realizado'em 
nossa cidade o comicio com a 
presença' do candidato das mãos 
limpas ao cargo de Vice-Presi
dente da Republica, Deputado 
Fernando Ferrari.
‘Ainda em palestra que man

ti emos sobre a política tanto no âmbito nacional como es
tadual, aquele procer informou-nos que ainda se encon.r 
em absoluta neutralidade aguardando o pronunciamento i 
a orientação que traçará em nosso Estado o lider das m 
limpas, que com sua campanha vem emp dgando o país 
norte a sul.

J? ngo no Rio Grande do Sul

Deverá chegar aos pagos gaúchos na próxima segui
da feira o chefe nacional trabalhista Sr. João Goulart 
candidato a reeleição a vice presidente da Republica 
onde permanecerá pelo espaço de 3 dias em campanh 
política.

Jânio vem aí
Amanhã estará em nosso Estado o homem da vassou 

ra. quando fará diversos comícios no Sul de nosso Estado
As cidades que por êle serão visitadas são as seguin 

tes: Tubarão, Criciúma. Araranguá, Imbituba e a noite fará 
um,comicio em Florianopolis.

;TSE fixou as verbas para os Estados bra
sileiros

BRASÍLIA, Na sessão ordinária de 4a feira, com a 
presença dos ministros Nelson Hungria, Cândido 1 a 
Çandido Lobo, Cunha Melo, lldeíenso Mascarenlms e 
faime Landim, o Tribunal Superior Eleitoral apreciou o pe- 
dido de destaque de verbas para várias unidades < .
ruçdo, tendo em vista as despesas para a rea ç , 
P îtode três de outubro. O assunto mereceu acuado e 
Junie dos ministros que resolveram aceitar ‘
Ju Secretaria, concedendo ura total de verba 
“464.340,00, assim distribuídas:
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-Mil- -6 ■C; \  f,

0RCÁ0 INDEPENDENTE E NOTICIOSO
Xno XX j DIURTOlt

JOSÉ I». BAGGIO
REDATOR CHEFE I Redf ŷSi; e Ofiqlna !
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Carlos Lacer da comenta a “Bomda”
do Marechal Loít

As sensacionais declara
ções do marechal Lott, feitas 
h i dias no Rio, vêm tendo 
grande repercussão notada 
mente nos meios da oposi
ção, que apoiam a candida 
ura do sr. Jânio Quadros à
• residência da Republica. O 
•rnalista Carlos Lacerda 

iue é candidato ao governo 
Ia Guanabara, inquirido pe- 
a reportagem, como recebe 
a a mabiíestação do ex-mi

nistro da Guerra, assim se 
pronunciou:

— “Confesso que ainda 
não li a integra, não sei se 
devo dizer que li a inte
gra, porque não se lê a in- 
teg a duma “bomba”, como 
anuuciou o marechal Lott. 
Não li, mas nãs gostei tam
bém. Pelo que ouvi, o ma
ree íal Lott pretende que o 
sr. Jânio, e, dum modo geral, 
todos nós, tenhamos poder

idhemar e Tenorio unidos
O sr. Adhemarde Bar 

os manifestou oficial- 
uente o seu apôio à 
undidatura do deputado 
Tenorio Cavalcanti ao 
governo da Guanabara, 
ias eleições de 3 de ou- 
ubro proximo.

Um protocolo foi assi

nado pelo prefeito de 
São Paulo e pelo depu
tado de Duque de Ca
xias, ficando assentado 
que, como contribuição 
o sr. Tenório Cavalcanti 
apoiará a candidatura do 
sr. Adhemar de Barros 
à presidência da Repu
blica.

*aulo
Gerais
rande do Sul 
ibara 
e Janeiro 
á
mbuco
Catarina

Crí 2.77 i.00O,H0 
r,r$ 2.819.340,00 
Cr$ 25<».000,0ii 
Cr$ 2 850.000,00 
Cr$ 1.035 000,0o 
Crí 750.0o0,00 
Crí 680.000,00 
Crí 36ü"O0,00
Cr$ 5o0.000.00
Crí 580.000.00 

lo crS 729.000,00
Cr$ 350.000.00

Santo Crí 400.000,00
Crí 650.000,00

tmóSwS
mo o Baldo atual do TSE é d e ^  0d̂ dld”a í« J -  
zeiros, abatida a importância ag°r supiemen-
r» 17.888.947.00. para o « g £ “ p , |„  TnbunalB 
a serem futuramente 6 
tis Eleitorais.

391 Lott 13; Ademar 1; 

« j r :  Perrar, «1 «
ei.

economico extraordinário.
Eu gostaria de pôr o ale

gado poder economico a 
serviço do marechal Lott. 
Para compçar. ofereço lhe 
qualquer meia-hora de tele
visão, das duas que tenho 
nesta semana, para que êle 
faça propaganda eleitoral, 
porque, cada vez que o ma
rechal Lott fala na televisão, 
nós ganhamos eleitores

O que há, realmente, é um 
desinteresse do povo, desde 
o rico até o pobre, passando 
pelo remediado, pela candi
datura do marechal Lott. E 
êle precisa explicar isto a si 
mesmo. Um dia, o marechal 
Lott, anuncia guerra civil 
Todo mundo fica impressio- 
do. Depois, êle anuncia se
cessão no Brasil. Agora, êle 
anuncia a catástrofe do po
der economico desencadea
do sobre o Brasil". E termi
na o deputado . Carlos La
cerda:

— “A unica coisa que êle 
não anuncia é a unica coisa 
que todo o mundo sabe — ( 
que êle está derrotado”. So 
bre as razões da denuncie 
do ex ministro da Guerra, < 
marechal Lott, disse Cárlof 
Lacerda: — "Desculpa de 
mau perdedor”.

Em discurso pronunciado na cidade de Presi
dente Alves, o deputado Jânio Quadros, disse: 
“Não tenbo nenhuma dúvida quanto a nossa vitó
ria Venho do Nordeste, de Minas Gerais, do Rio 
Grande do Sul e do Estado do Rio, onde a men
tira de determinada publicidade afirma que há 
outras candidaturas fortes. Escrevam o que digo: 
nuando as urnas dêsses Estados se abrirem, uma 
terrível surpresa estará reservada aos explora
dores do povo e a êsses mentirosos que falam 
em nosso nacionalismo. São malandros que pen
sam que podem enganar como se o povo fôsse 
constituído de analfabetos e idiotas. Já ganhamos 
essas eleições e é bem possível que ganhemos 
por maioria absoluta .

Senador Trabalhisté 
prevê a derrota de 

Lott
O Senador trabalhisti 

General Caiado de Cas 
tro, reafirmou à repor 
tagem que o Marecha 
Teixeira Lott, poder; 
s e r  derrotado m 
pleito presidencial en 
virtude da divisão da 
forças políticas que a 
poiam o nomo do e> 
ministro da Guerra.

lJ
O SENSACIONAL FILME COM BRUCE BENNETT

"ALMA DE BANDEIRANTE"
Amanhã ás 7 e 9 horas, será apresentado o estupendo

filme nacional

M IN E R V IN A  VEM  AÍ
co m  D e r c y  G o n ç a lv e s  e  o u tr o s  a s tr o s  e  e s tr e la s  d o  c in e m a  b r a s ile ir o
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G A D O  N O
do Museu Histonco  

Transcreve D
"Thiago de Castro" 
.T. Castro

A R
Esta praga não acaba 

nunca de dar incomrao- 
dos e prejuízos.

É de desanimar! Vac- 
cas. cavallos e burros a 
estragar o pomar e pás
saros e bichos a estra
gar as fructas.

Este anno já fui victi- 
ma, por tres vezes, pois 
o gado à solta, entran
do por um portão da ca
sa do sr. Virgílio Ramos, 
estragou-me um dos po

mares. Por outro lado, o 
sr. sacristão, se não me 
causou prejuizo foi por
que um terneiro do sua 
propriedade não poude 
abocanhar as plantas, 
devido à soga que o 
prendia.

Depois veio ao meu 
pomar Esperança um 
cavallo da Padaria
Central encher a barri
ga e ganhar forças para 
poder puchar o carrinho

de pão. . . . ..
Hontem à noite fui ti 

rado do meu sorano, com 
uma noticia: — gado no 
pomar da frente da casa.

Levantei-me e fui vei 
o que havia. Fiquei de
sanimado.

Seguindo as pegadas 
do gado maldicto, fui en
contrar, em frenteda ca
sa do sr. José Felix uma 
das suas “celebres elen- 
darias” vaccas ainda

! cbm dous ramos p(| 
“Keinette Baumann 
fiadas no pescoço tm- 
vez como tropheo o 
victoria alcançada e 
meu pomar!

Embalde os dedicados 
srs. Manoel Thiago de 
Castro e João C ruz Ju 
nior, à horas tardias, 
ouvinilo ruído no Pomo. 
Esperança, ali . corre
ram, enxotando uma 
vacca que já estava

Compre agora 
sua nova
ROUPA

2 mil cruzeiros em com
pras dão direito a uma 
Cautela M ilionária

30 de julho - 28 de selembro 
31 de dezembro /

Conlie no sua boa estréia 
comprando no Revendedor 
Rertner desta cidade

Sob o responsabilidade da Rãdio Bandeirantes S. A . Carta pa’ enta 335

AVISO IMPORTANTE:

A sua Cautela Milionário 
mesmo premiuda num sor 
teio, continua valendo pa 
ra os sorteios seguinies

* GRANDE CONCURSO

CAUTELA 
MILIONÂI

N A  B O A  COMPRA ESTÁ SUA B O A  SORTE I

ÍCom as Cautelas M ilio 
nárias V . ganha prêmios 
m ilionários...

TRES SORTEIOS

20 Autom óveis Dauphlne 1960 
30 Condicionadores de ar FEDDERS 
IO Aparelhos de Televisão 
30 Refrigeradores ADMIRAL 1961 
30 Fogões Wallig VISORAMIC 
30 Máquinas de costura  RENNER 

600 roupas RENNER

Revendedor Renner nesta cidade:

Helios Moreira Cesar & Cia
Rua Cel. Cordova

“senhora da pra(;d 
fechando o portão á 
ve. As vaccas voltar 
derrubaram o portã 
chifradas e entrai 
devorando tudo.

Embalde também 
curei o sr. José Fel 
lhe pedi que desse 
geito nas suas vac

O sr. José Felix 
pondeu-me delicada 
te, promettendo re 
da cidade a.s infamis
execráveis e fam' 
vaccas.

Pois não retirou v 
nenhuma e o result 
a se vê, foi terem 

ditas vaccas tentado 
vo ataque ao meu 
mar. Não estivesse 
de plantão! . . .

Eu já possui va 
mas quando compre 
di que a cidade não 
invernada ou “rod 
vendi-as; e hoje co 
leite.

O logar de se 
vaccas é no camp 
não na cidade, 
ellas só dão prejuizo 
quinta es e estruma 
ruas.

Agora, com a luz 
trica, as vaccas dã 
ao luxo de entrar 
quiotaes e aii só 
rem as hortaliças e 
vores fruetiferas ma' 
ras e por isso me 
mais caras.

Em lugar nenhum 
se gado na rua. 
mesmo na villa de 
caria, as vaccas não 
dam nas ruas . .

Em Antonio Prado 
Caxias, que é logar 
vo, nada de criação 
ruas.

Lages está e vae 
progresso surprehen 
te. Precisava por 
acabar com as roald 
vaccas à solta, pois 
não só estragam 
como recommen 
mal a cidade e seus 
bitantes.

Espero, pelo ex 
que a exma. cama 
cabe com essa cal 
dade profundai

Lages, 12 de Deze 
de 1917.

Carlos Roberto S
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mo mecânico gigante ''IMOR''
©m Lajes —_—_____4

3a. página

passar por Lajes, ho- 
anianhã, o famoso tòr- 
cànico -IMOR, última 

nêsse ramo de in- 
Distribuido para tos 

g <je Santa Catarina e 
pela conceituada íir- 
los Hoepcke S.A. Co- 

o e Indústria, que man- 
filiais em Blumenau, 
e, Joaçaba, Lajes, La- 
Tubarao, São Francis- 

Curitiba, matriz em Fio 
lis e escritório em 
a, o tòrno mecânico

brasileira fabricada “ í ?  
maior fábrica de tornos ̂ do
raundo livre, apresenta inú- 
meras vantagens tanto de or-
ciaTs énniICa8 C°mo comer- cidis, pois as vendas també
poderão ser feitas a lonfe„
praso a preç08 e condi°çn> ”s
ficiais. estabelecidos unifor

memente para todo o Brasil

Características
tôrno

Fabricada pela já mundial-

conhecida Fábrica 
s’ta em Santa Bárba

ra d Oeste, Estado de São 
Paulo, essa máquina, que tem 
capacidade de tornear peças 
nte duas e meia toneladas

do

irado o Serviço Nacional de Re-

Serviço Nacional de 
seamento realizará 
ventário geral de 
as realidades na- 

operação que 
a sétima no Brasil, 

eira, foi realizada 
Cl Era 1890 e 1900, 
naquele ano, foram 
contagens da po- 

nacional, em ca- 
ffiumário e com re- 

técnicos da épo 
partir de 1920, o 
eamento abran- 

além da população, 
ores agricola, e in-

.o presente, sòmen- 
8 ReceDsearaentos 
nde profundidade 
nsão foram leva- 
efeito: os de 1940 
Que investigaram 
o, habitação, a- 
a> industria, co- 
e serviços. Ao 
tempo, vincula- 

0 Brasil a entendi- 
internacionais 

0 Censo das Amé- 
* d° Mundo, com- 
oo-se o adianta- 
tecnico atingido 

0880 Pais nesse

poderão ser íeiVuTVT™ de peso’ medtí cerca de 7 50 
U8 d .lonB° metros de comprimento. Seu 

P^so é de cêrca de 18 mil 
mil quilos e o motor tem uma 
potência de 20 cavalos. Pelo 
que o leitor pode compro
var nesta rápida descrição, 
o tôrno mecânico gigante 
“IMOR" representa uma pro
va eloquente de que a indus
tria nacional já é capaz de 
produzir, resultando inúmeras 
vantagens para a nossa eco
nomia.

Fábrica ROMI
Com uma produção superior 

a 2 50(i unidades anuais, essa 
fábrica, tão bem representa
da em Santa Catarina e Pa 
raná pela firma Carlos Hoep
cke S/A, tem patentes brasi
leiras e internacionais dos 
seus produtos e já realizou 
exportações a diversos paí
ses, inclusive os Estados ti
nidos da América do Norte e 
a Alemanha, o que por si só 
e uma recomendação. Além 
disso, a referida fábrica man 
tém uma linha completa de 
tornos para oficinas, de pro
dução e ‘ revolver ”, dêsde 
um até dez metros entre 
pontas tendo ao seu crédito 
também métodos de fabrica 
ção .moderníssimos em má
quinas ferramentas dos últi 
mos modelos e precisão ab
soluta correspondente aos 
mais altos padrões interna
cionais, estando capacitada 
para oferecer garantia e as
sistência permanente, peças 
sobressalentes prontaraente 
disponíveis, pronta entrega 
dos modelos mais necessários 
e curtos prasos de entrega 
para modelos especiais.____

campo da pesquisa esta
tística.

A repartição censitária 
está capacitada a reali
zar, em superiores con
dições técnicas, o V II  
Recenseamento Geral. 
Para is^o, vêm sendo 
preparados, cuidadosa
mente os programas dos 
censos de 1960, e aper
feiçoados os métodos de 
coleta e apuração.

O mais importante me
lhoramento a ser intro
duzida é o cérebro ele
trônico. para cuja aqui
sição o Prof. Jurandyr 
Pires Ferreira, já enca
minhou todas ss provi
dências. Equipe brasilei
ra especialmente treina 
da operará o computador 
eletrônico, que permitira 
rapidez e exatidao sem 
precedentes na apuraçao 
dos resultados censitá- 
rios O novo equipamen
to, a par.de exigir nu
mero muito n^10* os 
1 eradores do 
convencionais processo8 
de apuração mecanica, 
preservará a necessária
K d a d e  das informa
ções.

Taxa de Fiscalização 
Ferroviária

O presidente da República 
enviou mensagem ao Con
gresso Nacional acompanha 
da de projeto de-lei criando 
a Taxa de Fiscalização Fer 
roviária, correspondente a 
um por cento sôbre a arre
cadação de todos os fretes e 
passagens cobrados nas es 
iradas de ferro. O novo tri
buto destina-se a custear a
reorganização do
mento Nacional de 
de Ferro.

Departa-
Estradas

M a s  i Comentários
de Estevam BORGnS

Foi inaugurada, terça feira última, a Lavanderia 
e Alfaiataria Luzitana, de propriedade do sr. Zanzibar 
Gonçalves de Melo, um dos «craques» em sua profis
são em nossa terra. Profissional competente e cons- 
cio de suas responsabilidades, o proprietário da alu
dida lavanderia tem em Lajes um largo circulo de 
fregueses e amizades pela sua competência profissiu 
nal e outros predicados que lhe são peculiares

Parabéns ao Zanzibar com votos de que o seu 
estabelecimento prospere bastante em curto espaço 
de tempo.

-oOo-

E, por falar nisso, o «compadre» Carlos Coulo con 
tinua firme com o seu estabelecimento que também é 
lavanderia, «acontecendo» junto com o Nilo Cunha que 
mantém uma alfaiataria anexa. Até havia ->urgido boa
tos que ele estava passando  mal.

Desminto a notícia! ele não está passando bem e 
nem mal. Quem estão atualmente passando  bem são os 
seus empregados . . .

-oOo

Já temos batido muitas vezes na mesma tecla e 
continuaremos a bater; sobre o alto custo de vida 
que o povo atravessa atualmente. Em Lajes, princi
palmente, é um Deus nos acuda. Sem ter um órgão 
controlador de preços, a populição lajeana sofre as 
penas de Caim nas garras dos tubarões, dos expio 
radores e dos «morcegos» que sugam o sangue do 
povo sem a mínima consideração para com o mesmo. 
Enquanto isso, as autoridades ficam de braços cruza
dos, fazendo politicalha nas esquinas e nos cafés.

Sem dúvida alguma precisamos de um Fidel Cas
tro lajeano nem que não tenha barbas compridas . . .

-oOo

Os meios literários locais, pnncipalmente, aguardam 
com ansiedade a coletânea de contos, intitulada VINTE 
HISTÓRIAS CURTAS, de grandes escritores brasileiros 
do gênero e onde figura o nosso estimado amigo Guido 
Wilmar Sassi, um dos valores de maior projeção na li
teratura catarinense. Já consagrado pela crítica e pelo 
público ledor em PIA’ e AMIGO VELHO, o «velho a- 
migo» Guido, ao lado de grandes contistas nacionais, se 
eleva ainda mais nos meios literários do país e o 
que constitui um orgulho para Lajes e para Santa Cata
rina.

Parabéns.

-oOo-

Numa farmácia:

— Veio buscar o remédio para sua criança ?
— Não senhor.
— Por que ?
— Porque levei vinte dias para ganhar o dinheiro 

necessário a fim de pagar a receita e o senhor 
sabe que a morte não espera . . .

__________  Dromoção máxima de 1960 em combinação com os Diários
SACIONAL! Clube 14 de JunhoA5Saoc-ados e Revista do Globo.

«OIREE FESTIVAL DO GLAMOUR!
j  “GLAMOUR GIRL LAGEANA estarão presentes:

tv m j  c ^ m b r o .  para a escolha a sUZANA TUBS -  Miss Pôrto Alegre
Dia 10 de SetemDro, v  MARLOWA FERREIRA -  Miss Caxias do Sul

£ U)GES — Miss R. G. do Sul de p Alegre VERA JULIOLI — Miss Vacaria e ainda as
^  DE OLIVEIRA -  Gif.®°Getulio Vargas Lagoa Vermelha, Erechim e Caxias.

Ha  MAFESSONI g l a ^0URS GIRLS e Xeófilo Prado e ampla reportagem dos Diários
■ -a — Public Relat^dosT e Revista do Globo.Cronistas Sociais -  As8ociados
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Juizo de Direito da Primeira Vara da Co- 
a de Lajes Estado de Santa atarini r <

O Doutor Clovis Ayres Ga
ma, Juiz do Direito da Pri
meira Vara da Comarca de 
Lajes, Lst: do de Santa Catari
na, na forma da lei etc.

Faço saber aos que o pre
sente edital de citação com o 
prazo de trinta (30) dias vi
rem, dêle conhecimento tive
rem ou interessar possa, que 
por parte de ROMÃO VITO- 
RINO DA SILVA, brasileiro, 
viuvo lavrador, domiciliado e 
residente no distrito de Cêrro 
Negro, me foi dirigida a se
guinte PETIÇÃO: “Exmo. Sr. 
Dr. Juiz de Direito da la. Va 
ra da Comarca de Lajes. Diz 
Romão Vitorino da Silva, bra 
sileiro, viuvo, lavrador, domi
ciliado e residente no distrito 
de Cêrro Negro, neste muni
cípio, por seu bastante procu 
rador abaixo-assinado, Bacha
rel inscrito na Ordem dos 
Advogados do Brasil, Secção 
de Santa Catarina, sob nu 126 
com escritório à rua Hercilio 
Luz, n° 266, desta cidade, que 
vem possuindo há mais de 
trinta (30), anos, mansa e pa
cificamente, sem interrupção, 
nem oposição, uma gleba de 
terras, com a área superficial 
de, mais ou menos 370.000 
mts 2, situada na Fazenda de
nominada Pinheiros Ralos, dis
trito de Cêrro Negro; e como 
não possua nem tenha titulo

de posse e dominio quer, pe
rante V Excia., regularizar os 
seus direitos sôbre o referido 
imóvel, pela ação de usucapião, 
com fundamento no artigo 55b 
do Código Civil e segundo « 
processo estabelecido no ar 
454 e seguintes do Código de 
ProceSso Civil O terreno em 
referencia tem as confronta 
ções seguintes: terras de Vi
cente Antonio da Silva terr s 
de Ary Madruga da Silva, ter 
ras de João Maria Honório de 
Jesus e terras de Juventino 
A lves dos Santos. Nestas con 
dições, requer a V. Excia, que, 
na forma do artigo 455 e se 
guintes do Código de Processo 
Civil, se proceda em dia e ho
ra designados, com ciência  
do dr. Promotor Público, a

justificação initio litis, com o 
depoimento das testemunhas 
abaixo arroladas, feito o que 
julgue V. Excia , a justificação 
mandando citar pessoalm ente 
os mencionados confrontantes 
e suas mulheres residentes nas 
vizinhanças do im óvel bem 
como o dr. Promotor Público, e 
o Curador que V. Excia. no 
mear, e por editais de 30 dias 
os interessados incertos e não 
sabidos, para contestarem  a

presente ação de usucapião, no 
prazo de dez (10) dias, que se 
seguir ao t e r m i n o  do pra
zo e d i t a l ,  na qual seja 
declarado o d o m i n i o  do 
peticionário sôbre o aludido 
terreno, prosseguindo-se, como 
de direito, até final sentença e 
execução. Dá-se à causa, para

os efeitos do pagamento da 
taxa judiciária, o valor dc Cr»
5 000,00. Protesta provar o ale
gado por depoimento pessoal 
los contestantes, vistorias, e 

xames, e testemunhas. Pede 
deferimento. Lajes, 2 de junho 
de 1.960 (a) Pp Celso Ramos 
Branco. Testemunhas: 1) Fran 
•isco José da Rosa. 2) Laurea- 

no Pereira Martins. 3 ) Acího 
Couto. 4) Ary Madruga da 
Silva. 5) Tiburcio Xavier de 
Oliveira. TodoS brasileiros, ca
sados. proprietários e residen
tes no distrito dc Cêrro Negro, 
desta Comarca”. DESPACHO: 
“A, como pede. Lajes. 2 G 60 
(a) C. Gama’ . Realizada a jus
tificação, foi proferido o se 
guinte DESPACHO: ‘ Façam-se 
as citações requeridas, digo. 
citações necessárias, inclusive 
publicando-se editais. Lajes, 29- 
7-6" (a) C. G ma, Juiz de Di
reito da la  Vara”. E para que 
ninguém alegue ignorância, l 
muito especialm ente os inte- 1 
ressados incertos, passou-se o 
presente edital, que será pu 
blicado e afixado na forma d-' 
lei. Dado e passado nesta ci 
dade de Lajes, aos vinte e oi 
to dias do mês de Junho de 
mil novecentos e sessenta. Eu j 
Luiz Carlos Silva, Escrivão do 
Cível, o datilografei, subscrev 
e assino.

Clovis Ayres Gama 

Juiz de Direito da la  Vara

Dr. Luiz Carlos Silva 
Escrivão do Cível

9 0 ® t ®®0
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CC.M A GARANTIA DA

i l U C E D S S - B E N S
Poro seu caminhão, exija sempre peças 
que tenham fundida a estréia de 3 pontas.
A Mercedes-Benz do Brasil se responsabiliza 
inteiramente pela qua lidade  dessas peçasl

Tòda peço com a marca fundida •  numerada 
em código já passou por nossos laboratórios 
•  é aprovada. Sem isto, é peça fraca, 
não serve. Para sua garantia , só compre 
peças com a marca Mercedes-Benz I

Parafuso do 
cubo da rodo

Procure peças M E R C E D E S - B E N Z  legítimas. 
Concessionário Autorizado

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

End. Teleg. Vargas — LAJES — Santa Catarina

Quarta Págin
E s c re v e  N é v io  F e rn a n d e s

npntro de breve tempo Lajes contará com

H ui-, o f .,
r en I  J l S  o t o  hospitalar, dotada de tod 

or^ecessârtos a saúde pública. O Pavitaã 
X  üulse, cuja obra, esta avaliada em trima 

E  de cruzeiros é para ser_ inaugurado brevem 
o sive mente na administraçao presente.

P A outra obra que contará a nossa cidade 
Pronto Socorro Municipal, doado ao município 
benemerito cidadão sr. Tito Bianch.ni e controla 
O Prefeitura Municipal. Situado na Praça 1 eo 
}'p.,i em local bastante acessível ao centro da 
He ò Pronto Socorro Municipal e a obra que an 
mente aguardamos, pois virá beneficiar em mui
oopulação dc nossa ter. a.

Portanto Lajes deve se orgulhar de possuir 
tro de mais alguns mêses dois magníficos estab 
neutos de saúde publica, obras que sobremanei 
nobreccm as nossas administrações públicas.

— x x —

Sou um apaixonado colecionador de jornais 
sejam nacionais, quer sejam estrangeiros.

A minha coleção já está beirando à cas 
trezentos, e desejando aumentar ainda mais êss 
mero é que venho atravez desta modesta colu 
pelar’ a todos os leitores, que por ventura tenh* 
seus poderes jornais de outras localidades do 
e do exterior que enviem-me à miuha pessoa, q 
carei muito agradecido

Futuramente desejo realizar uma exposiçâ 
blica dêsses jornais, e creio que a mesma caus 
ma ótima impressão ao nosso público.'

—  X  X  —

Conforme divulga a imprensa carioca, o s 
los Lacerda, candidato ao governo do Estado d 
nabara, seguindo também o exemplo do seu a 
rio o sr. Sérgio Magalhães fez há dias as suas 
rações de bens. Enquanto o sr. Sérgio Magalh 
firma ser um homem pobre, dizendo possuir 
um automóvel no valor de 600 mil cruzeiros e 
part imento no valor de um milhão e quatrocep 
cruzeiros, que comprou financiado e está pagaj 
prestações, o sr. Carlos Lacerda afirmou que 
um apartamento na Praia do Flamengo, avalia 
25 milhões de cruzeiros, outro em Copacab 
Praia, avaliado em 5 milhões, uma casa de ca 
valor de 5 milhões e um sitio de valor ignora 
palacete na Avenida Chile, no valor de 27 mil 
cruzeiros, mais a maioria das ações da Socied 
nônima “Tribuna da Imprensa”, cujo capital é 
milhões, alem de um automovel no valor de u 
de cruzeiros. Sem contar o sitio, cujo valor 
mencionado, os bens do sr. Carlos Lacerda, 
pela casa dos 14o milhões de cruzeiros

—  x x  —

O famoso triplicista patrício Ademar Fe 
Silva, bi campeão olimpico na modalidade at 
salto tríplice e ex recordista mundial, está 
sensíveis quedas em sua produção. Nos rece 
gos lusos brasileiros realizados em Lisboa, c 
um ®agro 15,86 m que não correspondeu à e 
va. Para aumentar ainda mais o seu azar o a 
lones Joseph Schmidt, suplantou há dias o 
mundial do salto triplice com 17,03 m e agor 
tituira no mais sério rival do nosso bi campe 
pico nas Olimpiadas a se realizarem proxi 
em Roma.

Segundo declarações que tem prestado 
Tiitim emar Ferreira da Silva desgostoso co 

? k-8 .?eríormances’ disse “Vou a Roma co 
sim m ftlV0’ Rual seJa 0 de competir”. O esp 

smo. Ontem glorias, hoje amarguras.
_ _ _ _  ^  ___

c a h A n n ? DCert,ado h0Je c°ni um banquete 
cano do p a®,® H°tel do Rio, o Congresso I
Brasil FstnHn10̂ ® ^’ que conta com deleg 

p° 8 * n*do8, Argentina, Chile e M 
tou na ri» Congresso a delegação brasileira
quanto ! ?  aada raenos do que 80 trab 

1 as demais em conjunto apreseot
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Ro n d
u OS acordes da Or- 
, de Danças Gua- 

foi realizado sá- 
úliirao nos sa- 

sociais do ('entro 
j Cruz e Souza, o 
| e  baile da Saia, 
ovido pelo Grêmio 
Maio, pertencente 
» Clube.
»baile esteve muito 
'do, e o mesmo 
rou*se as primeiras 
da manhã do do

X X X

baile que esteve 
s  animadíssimo 

irealizado no Clube j

- 5 2 5 5 5 í2 J ^ g e a n o

a S o c i a l
5a. página

SOCIALINO COMENTA . . .

tivo Juvenil, no 
sábado, denomi 

i”Uma noite no rin

X X X

jando homena- 
a todos os seus pa- 
«ociados, o * lube 
Junho promoveu 

ite do último sába 
a grande soirée, 
r sinal esteve re- 
e animadíssima. 
« baile houve a 
apuração para a 
da Kainha do 

14de Junho para o 
e 1960, cujo resul 
áremos em nossas 
‘a edições, 
onjunto Melodico 
do deu grande 

0 a esta soirée 
ao Dia do Papai.

x x x

ube Excursionista 
- da Serra, no 
de oferecer o que 
°r existe em ma- 

* diversão, reali 
"°je com inicio 
0 Para ás 22 ho- 
^ode baile da 
£  Gaúcha”, 
°otecimento so- 
r. monopolizará 
>°es de todos os 

°ciados.
x X X

ijaior brilhantis- 
festividade so- 

ra° presentes a 
dupla gau- 

i? 1.0* Bertuzzi, 
°Peiros das co 
ntratados es- 

jjte. Para abri
ste pomposo

X x x

^  a expecta- 
°8 associados

tôrno dêste baile™ das 
maiores, haja visto n 
grande numero de mesa* 
vendidas. s

x x x
9  Sport Club Cru

zeiro, através de uma 
comissão de senhoritas 
promoverá logo mais era 
seus salões sociais, o 
grande baile do rock, o 
qual terá a participação 
de uma grande orques 
tra de nossa cidade. 

Nesta ocasião haverá 
concursos de Rock and 
roll, além de outras sur
presas.

x x x
Por outro lado conse

guimos apurar que é 
bem possivel que nêsse 
baile seja iniciado o con
curso pora a escolha da 
rainha do S. C. Cruzeiro 
de 1960.

x x x
A grande atração so

cial da noite de hoje re
side sem dúvida alguma 
na soirée que o Clube 
lo. de Julho efetuará 
logo mais em seus salões 
sociais denominada Sa- 
rau Elegante Laffite, que 
promete sucesso extraor
dinário.

x x x
O ponto principal des

ta soirée será o destile 
pela passarela do ve
terano Clube lo. de Ju
lho de sete manequins 
pertencente à faroosissi- 
e luxuosíssima Casa de 
Modas Laffite da cidade 
de Curitiba, convidadas 
especialmente para
fim.

X X X

A curiosidade deste

^ ^ e n ^ o r m e l m o s

S « 5 1. ^ (“ 3
^ j á  ^epreséntarâ uma
grande a t r a ç â o  aos as
sociados do Clube io. 
Julho.

X X X

Êsles " / “f t v e r a m  
Loja LafI‘ de de desfila;oportunidade a riti.
no Curit.b»o dec.a Ho. 
ba e n° nópolis, em
^ b t a S ç a n Pdo suces

sos absolutos. E em La
jes prometem reprizai 
estes sucessos anteriores.

x x x

O concurso Miss Bro 
tinho do Clube Io de Ju 
mo hoje terá o seu epí 
logo, com a segunda e 
ultima apuração. Está 
reinando grande ansie 
dade em torno deste 
concurso.

x x x

Enquanto isto, outros 
grandes acontecimentos 
sociais serão desenrola 
dos êste ano no Clube 
Io de Julho, a mostrar 
que a nova diretoria re- 
cem empossada está de
cidida a elevar cada vez 
mais o conceito do Ve 
terano perante à nossa 
sociedade.

x x x

No proximo dia 6 de 
Setembro, será realizada 
a soirée da Primavera, 
ocasião em que será co
roada a Miss Brotinho 
1960, onde provavelmen
te estará presente a fi
gura nacionalmente co
nhecida de Anizio Silva, 
um dos maiores carta
zes do nosso radio.

x x x

Waldir Calraon e sua 
Orquestra que viriam a- 
brilhautar o baile da co
roação de Miss Brotinho, 
por motivos de força 
maior não poderão vir 
em Setembro, ficando a- 
diada a sua vinda para 
o proximo mês de Outu
bro.

x x x

No outro Clube da 
mesma rua ou seja no 
Clube 14 de Junho, to
dos os preparativos es
tão sendo tomados para 
a soirée das Debutantes 
a realizar-se no dia -4 
de Setembro.

Alem das debutantes 
locais, êste ano o Clube 
14 de Junho vai tei a 
honra de recepcionar de
butantes representativas 
do Clube Cuntibano de 
rnritiba do Clube do 
Comércio de Porto Ale^ 
are do Clube 1- de
Affòsto de Florianópolis,
i riube Pinheiros de 
CuriUbattOS, do Clube 10 
9 a v1ai0 de Joaçaba, do 
n u b ?  Concordla de Rio 
dl Sul, e do Clube As-

trea de São Joaquim.
x x x

Neste mesmo baile dar 
a loioação da 

rainha d  ̂ 1960 do Clube 
14 de Junho, eleita na 
soirée do Papai realiza
da no último sábado.

x x x

Sabe-se que o Sport 
Club Cruzeiro já tem 
em esboço o programa 
de festividades para co
memorar à passagem do 
seu 8o aniversário de 
iundação, que transcor- 

Irerá no dia 26 de Setem- 
jbro. Dia 17: ás 20 horas

Festival artístico à 
cargo do Cast de Ama
dores Cruzeirense. Dia 
18: ás 15 horas festival 
artístico à cargo do Cast 
de Amadores Cruzeiren 
se, oferecido aos filhos 
dos senhores associados. 
Dia 20: ás 20 horas: Ses 
são civica e conferência 
sobre o tema ‘*0 S.C. 
Cruzeiro e o seu papel 
dentro da sociedade e 
de esporte lajeano” à 
cargo do mv Névio Fer
nandes, diretor de Cul
tura dêsse Clube. Dia 22: 
ás 20 horas: Cock tail 
oferecido aos atletas do 
Departamento de Fute
bol. Dia 24: ás 22 horas: 
soirée da Primavera, 
com coroação da rainha 
do Clube de 1960. Dia 25: 
Parte esportiva, a ser 
previamente estudado. 
Dia 26: ás 20 horas: Jan
tar da diretoria do Clu
be, em local a ser estu
dado.

x x x

As orquestras de dan
ças de nossa cidade es
tão bastante cotadas em 
outros municípios e até 
em outros Estados. As
sim sendo, a Orquestra 
de Danças Guanabara já 
tem contrato firmado com 
a Sociedade Kio Branco 
da cidade de Curitiba, 
para abrilhantar o baile 
de coroação da rainha 
da Primavera dêsse Clu 
be no dia 8 de Outubro.

Por outro lado o Con
junto Melodico Sincopa
do, que é considerado 
um dos melhores do sul 
do país deverá atuar ao 
proximo dia 27 no Clube 
Pinheiros da vizinha ci
dade de Curitibanos e 
no dia 17 de settmbuo 
num grande baile do 
Clube Thalia de Curiti- 
da.

Como se nota as or 
questras de danças de 
nossa terra estão sendo 
muito procuradas oor 
grandes clubes re<retti- 
vos de Curitiba, ç.*in > :ê 
o Clube Thalia e i ->o- 
ciedade Rio Branco.

x x x

Na última quarto J ra 
transcorreu a p ssa n 
de mais um anivers h> 
natalicio do sr P i *s 
Cruz, presidenta dr. > r- 
te Club Cruzeiro s- 
soa bastante relacior a 
em nossos meios soe s.

i spirito alegre e o- 
municativo, o sr. Air -s 
Cruz goza de gran e 
estima em nossos meios, 
razão porque foi rauúo 
cumprimenta.! naque
le dia.

Ao ensejo do seu na
talicio, o feliz natdi- 
ciante recepcionou o seu 
vasto circulo de amiza
des e a diretoria do 
S. C. Cruzeiro, com um 
jantar que teve por local 
aquele Clube.

Destas colunas felici
tamos o sr. Aires Cruz 
almejando lhe muitíssi
mas felicidades ao lado 
de todos aqueles que 
lhe são caros.

x x x

O sr. Vivaldino Athay- 
de diretor da Orquestra 
de Danças Guanabara, 
recebeu uma proposta da 
diretoria do Aero Clube 
de Palmas, no Estado do 
Paraná, para que a sua 
orquestra abrilhante u 
ma soirée dêsse Clube 
no proximo dia 6 de se
tembro.

No decorrer destes dias 
êstes entendimentos de
verão ser concretizados.

Ao Comércio e â Indústria
Quem anuncia mais, vende mais. E quem ven

de mais, pode vender por menos. A propagan
da impressa grava melhor e é mais duradouia. 
Anuncie sempre no CORREIO LAGEANO.
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S o l i d ã o
Essa,
a solidão que te abraça, 
quando o vento beija 
teu inverno 
e faz um reboliço 
nas feihis caidas 
do tei quintal . . .

A soh<
vem chorando
nos vidros da tua janela,
quando a chuva cai
do teu céu
deserto de estréias!

E os passaros mudos

PEDRO FAVA 
Agosto de 1960

reverenciam 
o teu silêncio, 
porque no infinito 
pousam os teus olhos. . .

E espalhados 
pelo chão
jazem os nossos beijos 
semeados
pelas mãos tristonhas 
da solidão

Assim 
como a lua 
vagueando dentro 
de todas as noites!

Ceio Cívico Cruz e Souza
Edital de Coavocação

A diretoria deste Clube convoca a todos os senhores 
associadjs, para uma Assembléia iíra l Ordinaria, a rea- 
lizar-se ao proximo dia 4 de Setembro, com inicio ás 14 
horas, para a eleição da nova diret >ria

Pelo comparecimento de todos antecipad imente a- 
gradece.

Lajes, 18 de agosto de 1860 

A direto ria

Edita!
O Doutor José 1’edro 
Mendes de Almeida, Juiz 
de Direito da 2a Vara oa 
Comarca de Lajes. Estado 
de Santa Catarina, na tor- 
ma da lei, etc
FAZ SABER aos que o 

presente edital virem, dele 
conhecimento tiverem ou in
teressar possa, com o prâ <> 
de trinta dias, contando da 
data de sua publicação, na 
imprensa local, que poi este 
Juizo corre o executivo fis
cal movido pela Fazenda do 
Estado, contra Ceslau Zeuon- 
ka, para pagamento da quan
tia de CRÍ 244,80 de sonega
ção do imposto territorial, e 
mais os selos e custas da 
p  yppii p A.o

E, porque em cumprimen 
to ao mandado de citação 
da referida executada tenha 
o Oficial de Justiça encarre 
gado da diligência, certifica
do não haver encontrado 

a m e s m a  e x e  
cutada, nem qualquer outro 
interessado, cita-se e chama- 
se o mesmo, para compare
cer e pagar seu débito, no 
prazo de trinta dias, e não o 
fazendo, ser lhe-ão penhora- 
dos bens tantos quantos 
bastem para os referidos 
pagamentos.

E, para que ninguém pos 
sa alegar ignorância se pas 
sou o presente edital em

i t acá
Arruda, Escrivão do8 p 
da Fazenda, que o datil 
fei subscrevo e também 
sino.
José Pedro Mendes de 
meida,

Juiz de Direito da 2a. 
Ignelo Neves \  

Escrivão dos Feitos d 
zenda

nos autos ^ 8Pe«l0lv”8esta ci- 

. mês de fevereiro do an
2° Eil novecetlo., e
6/2/1960). Eu, Agnelo Ne •

p a r t id o  ÍBERTADO
Diretorio Regional - Gabinete Executi 

“CONVOCAÇÃO”
De acordo coro os artigos t , 11 , 17 e 3o dos 

tutos fica convocada, para os dias 27 e 28 do co 
mpB ás 20 hs e 10 bs., respectivamente, em nossa 
regional, á Pça. 15 de Novembro - 23, em Florianó 
uma
"CONVENÇÃO REGIONAL EXT RAORDINAR1A ’
Dara deliberar sobre os seguintes assuntos: 

a) APRECIAR modificações estatutárias
B) DECIDIR sobre o candidato do Partido a 

Governança
C) PREENCHER cargos vagos no DR e G. E
D) OUTROS assuntos que interessam ao Partid 
São membros da CONVENÇÃO, de acordo com

tigo 17° dos Estatutos e seus paragrafos os Delegado 
D M devidamente legalizados, e os membros do D 

Florianópolis, em 13 de Agosto de 1960 
Gral. Paulo G. W. Vieira da Rosa 

Presidente »
Narbal Alves de Souza 

Secretario Geral

PARA SUA SEGURANÇA,*EXJJA —

*

FLUIOOPARA
FREIOS

110
ráüiicos

8A
co»"túoo o.47.3lfe

Fluido, Lonas 
e Borrachinhas 
para Freios

.10" .
00

LEGÍTIMOS!

Severos testes garantem  as rigorosas 
especificações de segurança exigidas 
pela Ford. Dê ao seu carro  essa se
gurança. Exija Fluido, B orrachinhas 
e Lonas para Freios Ford Legítim os!

VISITE SEU 
REVENDEDOR FORD!

M A N T EN H A  SEU FORD 
INTEIRAMENTE FORD!

Únicos aprovados pelos Laboratórios de Controle de Qualidade Ford!
Veja o caso do Fluido, por exemplo. Eis alguns 
dos vários testes aos quais o Fluido é subme
tido: a) teste de viscosidade; b) teste de ponto 
de ebulição; c) teste de acidez. Por causa dêsses 
testes, o Fluido vem com as seguintes garan

tias: a) pressão de freagem cor
reta em tôda a tubulação, desde 
o pedal até os flexíveis e lonas; 
b) qualidades resistentes a qual
quer temperatura; c) não é cor
rosivo — mantém inalteradas 
as borrachinhas e os flexíveis. 
Na foto, um técnico trabalha 
com o potenciômetro, que deter
mina a acidez exata do fluido.

& I
1

■X (<7» 1

EM TODOS OS REVENDEDORES FORD V. ENCONTRA

PE Ç A S  FORD LEGÍTIM AS
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l a g e a n o

Mis de um hiato de qua- 
i inês sem futebol, tere- 
pjinliã a tarde no Es 
Municipal da Ponte 

Up a realização do em- 
|entre as representações 
israny, vice campeão 
ade e o lõ de Novem

^ E ^ mbo"OSri0̂ en se0njUnt08
ra Provadde^oSgorápaaraProÍrnbeÍ- 
gre para os seus bu'
campeonato estadua?08 d° 
segundo consta o 15 de ^ ' S 
vembro de Rio do S u f  Vem

[i É: |
Precedido de grande cartaz 
e promete oferecer tenaz 
resistência ao onze vice 
campeão.

Nèsse jogo 0 Guarany a- 
presentará diversas novida
des em sua composição, quais

sejam as estreias de Zé O- Demerval centro medio
tavi-> e Adilio, ex defensores 
do P nl.e rof, Negrlntio ex 
defensor do internacional, I- 
rineu, que na temporada re-

cem findada atuou pelo In 
dependente de Curitibanos e

ue
jogou êste ano pelo S.C. ru- 
zeiro.

Haverá um cotejo prei mi
nar entre as equipes a ;i- 
rantes do Guarany contra m 
conjunto de nossa varzea

lira d Estadual
os compromissos 

ipeonato estadual, 
[C. lnternacioual se 

itará bem armado 
se pode deduzir 
suas ultimas con- 
ões.
linha será o late- 

esquerdo em substi- 
ià Alemão. No se- 

| intermediário tere 
como quarto zaguei- 
jogador Romeu que 

□dia as cores do In 
□dente e que vai a 

1 por empréstimo no 
ido.
ataque se as ne- 
ções forem favora

veis entre as diret irias 
do rubro e docanarinho, 
teremos a presença de 
Rry, um dos maiores a- 
zes do futebol serrano e 
que já teve oportuiidade 
de defender 0 Aliados e 
0 Vasco da Gama de 
nossa cidade.

Por outro lado, Pilila 
considerado o melhor 
winger direito da cidade 
está por transferir pa 
ra 0 futebol do oeste ca 
tarinense, constituindo-se 
um serio desfalque para 
0 Internacional, que es
taria propenso a colocar

em seu lugar 0 meia Li- 
no, o homem que deu o 
titulo de 1960 ao colora
do .

Numa rápida vista d’o- 
lhos sobre o conjunto 
internacionalista, é bas
tante provável a seguin
te constituição para o 
campeonato estadual: 
Magalhães (Daniel), Ete- 
valdo (Pedrinho) e Ze- 
quinha; Eustalio, Romeu 
(Pedrinho) e Pedrinho 
(Gico); Lmo (Plinio), Ery. 
Nico«i mas, Gico (Plinio 
ou Marino) e Aldori (Ma- 
rino).

A LSD não cederá o Estad 3 
Municipal aos varzeanos
Em conversa que mantive 

mos com o sr Osvaldo Costa, 
presidente da Liga Serrana de 
Desportos, conseguimos apurar 
que o Estádio Municipal da 
Ponte Grande não será cedido 
para os jogos do campeonato 
varzeano de futebol, enquanto 
os clubes do DVF não solicita
rem oficialmente por empres 
timo aos Clubes da la  divisão,

os seus atletas que se encon
tram atuando ã revelia m 
quasi todos os clubes var; a- 
nos .

Conseguimos apurar que e- 
xistem clubes de nossa var a 
que possuem quatro ou c: co 
jogadores da la divisão c n 
inscrições no Depa a nc o 
Varzeano de Futeboi. Que c n- 
fusão . . .

10° A N IV E R SÁ R IO  DA LSD

Estadual em Setem òr >
O campeonato estadual, fase 

regional, será iniciado em prin 
cipios de setembro, conforme 
informação que nos foi presta
da por alto procer da LSD,

isto porque em algu nas 
giões de nosso Estad >, o> c« 1- 
peonatos municipais ainda ,0 
foram concluídos.

6 x C n ze lra
proximo dia 8, a 
Serrana de Despor- 

|entidade controlado- 
esportes serranos 

oorará 0 seu 10° 
sario de fundação, 
curando relembrar 
itorica data para o 

de nossa terra, a 
direção da Liga 

&a de Desportos, 
ltem como seu pre- 

° dinâmico espor- 
F - Osvaldo Costa, 
lrá um festival es- 
^ que contará com 
“clPação de equipes 
ínas e de clubes da 

Principal.
'Se que no perio- 
®anhã será efe

tuado um torneio entre 
varzeanos, e a tarde um 
torneio eliminatório entre 
clubes da Ia divisão.

Por outro lado. em no 
ticia ainda não oficial, no 
periodo da noite dêsse 
mesmo dia na séde social

do S.C. 'ruzeiro, seriam 
entregue os prêmios 
aos clubes vencedores 
dêsse festival, bem como 
seriam entregues os 
prêmios aos clubes 
campeões da temporada 
oficial recem encerrada.

Em match treino que foi rea I A grande novidade dêste ba
lizado no último sábado a tar tch treino, foi a presença no 
de no Estádio do 2 ’ Batalhão j onze do Guarany do meia !e- 
Rodcviario, o Guarany v ice1 grinho pertencente ao S.C. In-
campeão da cidade venceu com 
categoria ao S.C Cruzeiro pe 
lo escore de 6 á 2.

ternacional, e que está se lo 
cobiçado pelo bugre para Os 
seus jogos do estadual.

A Portuguesa F. C. do bair
ro de Copacabana, estava com 
uma excursão marcada para 
domingo último à locahdadede 
Irapuá, proximidades de L
noas. Quando a ddegaçao lu
sa se dirigia àquela locahdade.’ 
o ônibus que conduzia a mes 
ma sofreu uma Pe£aena ‘T™. 
bada de um cammhao perten

cente à firma Battistella de 
nossa cidade, sem contudo cau
sar acidentes pessoais

Dado a alguns danos causa
dos no ônibus, a direção da 
Portuguesa viu-;e na contin
gência de suspender a dita ex 
cursão, sendo que a mesma 
provavelmente se efetue nodia 
de amanhã.

O player Negrinho que 
na temporada que Se findou 
atuou alguns jogos no titular 
do S.C. Internacional, foi em 
prestado pelo periodo de seis

mêses ao G.A. Guarany, co s- 
tituindo-se isso um serio e- 
forço para o bugre pura os ;fi
gos da fase regional do c? o- 
peonato estadual de futebol

Adilio no Guarany
O solerte arqueiro Adilio,'nato estadual. Adilio que pos-

que saiu-se com raro brilhan
tismo no arco do Pinheiros no 
campeonato deste ano, foi 
contratado pelo Guarany para 
a ssuas disputas no campeo-

sui boas qualidades para guar
da valas está cotado para ser 
0 titular deste posto nos futu
ros jogos do bugre.

iTTA--““
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Importantíssima promoção do Clube

Soirée Festival Io Glamour
Dia 10 de setembro a nata da socied td* lajeana estará em fes 
ta — Misses de diversas cidades gaúchu  na Princesa da Serra pa 
ra essa grande noitada — Qual será c «Glamour Girl Lageana*»

cuja escolha será feita n^ssa data?

Como suas antecessoras 
a atual diretoria jdo Clube 
14 de Junho, encabeçada pe
lo dr. Jorge Barroso Filho, 
não tem medido esforços no 
sentido de elevar cada vez 
mais essa sociedade que go- 
sa de alto e merecido con 
ceito no “society" barriga- 
verde. Diversas promoções 
foram feitas no atual e anos 
anteriores, visando propor
cionar aos seus associados 
momentos de verdadeiro de
leite que compensam as atri 
bulações, o cansaço e muitas 
vezes as decepções que a 
vida cotidiana oferece a to 
dos, sem distinção de raça. 
côr, posição econômica, po 
lítica ou social.

Escolha da “Glamou 
Girl Lageana”

Visando animar ainda mais 
a alta sociedade local, a di
retoria do Clube 14 de Junho, 
em combinação com os Diá
rios Associados e Revista do 
Globo, de Porto Alegre, con
cretizará dia 10 de setembro 
próximo a sua máxima pro
moção que é a SOIRÉE 
FESTIVAL DO GLAMOUb 
para a escolha da “Glamou 
Girl Lageana", a exemplo 
de outras sociedades do seu 
quilate nc6 vários pontos do 
pais.

im

1

&

í
Srta. S'izana Tubs - Miss Por

to Alegre

Misses em Lajes
Para essa noitada elegan 

te, estarão presentes na Prin
cesa da Serra, as srtas. Edda 
Loges - Miss Rio Grande do 
Sul, Suzana Tubs - Miss Por
to Alegre, Andréa de Olivei
ra - “Glamour Girl de Porto 
Alegre, Marlowa Ferreira - 
Miss Caxias do Sul, Tere- 
zinha Mafessoni - Miss Ge- 
tulio Vargas, Vera Julioli - 
Miss Vacaria e ainda as 
Glamours Girls de Vacaria, 
Lagoa Vermelha, Erechim e 
Caxias do Sul.',

A fim de fazer ampla 
cobertura da noitada, estarão 
presentes em Lajes, dia 10 
no Clube 14 de Junho, os 
cronistas sociais Teófilo Pra- 
lo, do Public Relations, e 
mais os representantes dos 
Diários Associados e da Re
vista do Globo quando trans 
mitirão aos seus leitores o 
brilhantismo dessa soirée 
que movimentará a alta so
ciedade lajeana na data an
teriormente referida.

Parabéns, pois, à diretoria 
do Clube 14 de Junho por 
mais essa promoção feita 
em prol dos seus associados 
e que, sem dúvida alguma 
alcançará êxito absoluto.

Lages, 20 de Agosto de 1960
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lauvir  l. l . barcellos
An -inmar o candi-1 ro de todos — para jro 

Decidindo H£[|£cpAtlc0 _ |m a r  perante os Libert-.d 
dato social • petebistas de Santa Catarina, qUe 0 
já apoiado P  ̂ perre- sultado desse infeliz «■ ndo Sr.B rizola.pelos, ^  partidário Qáo ^
pistas aoar. prestes, acatado e nem concretiza
C0£=ndi8sidentes do Sr. Mel sob pena de têrmos que pelos oissiaenie nacionaliglaB ,car uma máscara a fim

encobrir — no lar, na p 
pública e em tôda parte 
suprema vergonha de ter 
afirmar aos nossos cor 
nheiros e ao Povo ba 
verde, que o P.S.D. dêste 
tado é isto e mais aq 
que não é nada do que 
ziamos antes; que os 
dirigentes e o seu candi 
são o que há de melhor; 
a sua conhecida e se 
lembrada inépcia, prepo 
cia, espírito de persegui 
e vingança, licenciosi 
política e administrativa, 
bitrariedade e violência 
ciais, não são verdade; 
estávamos mentindo q 
do isso afirmavamos; qu 
U. D. N. sim é que é tu 
que não presta; que não 
vemos apoiá-la e aos 
candidatos porque são 
aquilo que antes dizi 
dos outros e, assim 
diante.

Não. Decididamente 
Não faremos êsse triste 
Não passaremos por 
vergonha e não permitir 
que se envergonhem de 
aqueles companheiros 
no passado, ouviram e 
taram a nossa pregação 
vica.

Não. Não negarem 
nossas convicções mais c 

Prosseguiremos, de c 
gentes do Estado e a mora- ‘ erguida, no caminho t̂é

55 ides e pelos nacionaBstas 
vermelho-verdes de D Edna 
_  o Diretório R®?1.0®*1 pd0 
Partido Libertador deste bs- 
íado, acaba de quebrar a 1 
nha da tradição, coerência e 
desinteresse, que é um dos 
mais belos apanagios do rar- 
tido e motivo de admiraçao e 
respeito de tôda gente e de 
justo orgulho para todos os 
Libertadores

Quebrou a linha da tra li
ção, porque, através toda a 
sua história, nunca os Mara- 
jatos abandonaram seus com
panheiros à véspera da luta, 
como hoje ocorre em banta 
Catarina, quando, no País in
teiro, vemos os Libertadores 
como fiéis companheiros e 
aliados das hostes udenistas, 
ujos princípios doutrinários 

o padrão moral, são os que 
mais se identificam com os 
dos seguidores de Silveira 
Martins. Assis Brasil e Raul 
Pila.

Quebrou a linha da coe
rência, porque, apoiando os 
adversários de ontem, passa 
atestado de idiotia ou creti 
nismo. a todos os correligio 
nários, que em memoráveis 
campanhas políticas nos últi 
mos quinze anos, vêm com
batendo e condenando tudo 
que o P.S.D. representa ou 
simboliza, preconizando 
renovação dos quadros diri-

Srta. Marlowa Ferreira - Miss Caxias do Sul

Papa vai ler cinema e lalvez

O Papa João XXIII te
rá sua própria sala de 
projeção de cinema e. 
possivelmente, ura cam
po de pouso para heli
cóptero - informou-se 
há dias. Uma pequena 
tela de cinema está sen-

helicóptero
do instalada nos aposen
tos papais a seu pedido.

Não há indicação dos 
filmes de sua preferên
cia. Fontes do Vaticano 
disseram que partes do 
jardins do Vaticano es

tão sendo convertidos 
numa área plana e que 
”nós não podemos pen
sar em outro fim em 
que possa ser usado 
a não ser para um he
licóptero”

lização dos costumes políti
cos e administrativos.

Quebrou a linha do desin
teresse, porque, em nenhum 
dos pleitos anteriores, foi ne
cessário receber compensa
ções pelo apôio do P.L , sem
pre oferecido} expontânea e 
desinteressadamente, com a 
preocupação única e exclu
siva do bem estar da coleti
vidade e do progresso da 
terra barriga-verde.

Não nos conformamos, po
rém, com essa leviana e in
feliz decisão, que estamos 
certos, levará amarga de
cepção àqueles companheiros 
que por amor à coisa públi
ca, sabem superar interesses 
subalternos e vantagens pes
soais ou de grupos.

Aqui estamos, püblicamen- 
embora o mais obscu-

percorrido e do qual nao 
desviarão os atuais lide 
os que por êles se deix 
convencer.

Continuaremos ao lad 
U. D. N. e ajudaremos 
var o seu candidato à vii

Com a tranquilidade 
quem está certo de bem 
vir ao Povo Catarin 
contribuindo, na medi 
suas fòrças para dar-lhe 
lhores dias e govern 
sempre probos e capaz

Com a dignidade do 
sinteresse pessoal.

Com a certeza, da c 
c>a doutrinária.

Com o respeito, do 
da tradição.

Pelo bem de todos 
tudo.

Florianópolis, 19 de 
de 1960.

Condenado Francis G. 
wexs à  10 anos de pris
O piloto norte americano 

Graneis Gary Powers, que foi 
há varia8 semanas 

t 8,C0U* dirigindo um aviao U-2, num vôo de es-
via?£gei? 80bre a União So- 
»nrílCa’ ío l.condenado à dez anos de prisão por um Tri

bunal Militar daquele

Segundo os comeo 
circulantes nas altas e 
internacionais, esta pe 
muito benigna, pois r 
Gary Powers podería 
condenado à morte.
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