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A PEDIDO

Líder da UDN
"Companheiros do

contesta Lott
marechal é que estão ficando com 

_ .. . ° dlnheiro de sua campanha"
Continuando acêso o deba- rechal T ntt

do rio í«?*tt e?tá se queixan- 
pnnof *- ta de recUr808, a 
conclusão que se há de tirar 
ca queixa é de

te em tôrno do que o mare
chal Lott qualificou de cor 
rupção eleitoral, o lider ude- 
nista mineiro, deputado pe 
dro Aleixo, saiu em defesa 
do sr. Jânio, candidato do 
seu partido à presidência da 
República, dizendo:

’’Estranho totalmente a de
claração do marechal Lott 
sôbre a chamada corrupção 
econômica na propaganda 
eleitoral do sr. Jânio, bem 
como a repercussão que lhe 
tentaram dar os situacionistas.

Como é sabido, para a 
campanha do ex-ministro da 
Guerra, marechal Lott. estão 
seudo fornecidos recursos 
financeiros em grande quan
tidade, inclusive de proce
dência censurável. Se o ma-

companheiros e s tã o ^ fic a ^ o  
com o dinheiro” .

Passando depois a falar da 
situação do pleito em Minas 
gerais, o sr. Pedro Aleixo 
declarou que o- adeptos do 
candidato PSD-PTB estão 
confusos: ’Asseguram estar 
seu candidato vitorioso com 
a cooperação do Rio Grande 
do Sm, enquauto que os 
gaúchos dizem o mesmo 
quanto Minas. Tirando-se a 
media disso, veja-se o que 
fica” .

Finalmente o sr. Pedro 
Aleixo acha que o sr. Jânio 
está bera em Minas Gerais

e que sua campanha inteli
gente e hábil, continua cres
cendo.

Os próceres udenistas reve 
laram que o registro da 
candidatura do sr. Milton 
Campos à vice presidência 
da Republica só será proces
sado após o registro do sr. 
João Goulart. Desejam assim 
os udenistas que o nome do 
seu candidato fique em úl
timo lugar no chapa oficial 
talvez para melhor orienta
ção do seu eleitorado. Os 
candidatos à presidência da 
República figurarão coloca
dos na chapa oficial nesta 
ordem: Jânio, Lott e Ademar 
de Barros. O primeiro da 
lista de vice presidente já 
foi registrado, é o deputado 
Fernando Ferrari.

A Pedido
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Marcante festa social esportiva
Inaugurada a  sede social da Sociedade Esportiva Coral pelo

sr. A ry  Waltrick da Silva
entre fortes e prolonga-1 aos associados e atletasSábado último, peran

te um pugilo de espor
tistas, do sr. Ary W al
trick da Silva, Deputado 
Laerte Ramos Vieira, 
advogados, contabilistas, 
exnaas. famílias, comer
ciantes, jornalistas e nu 
meroso público, foi inau
gurada a sede social da 
Sociedade Esportiva Co
ral pelo popular Negri- 
nho, quando proferiu 
bela oração, dando por 
inaugurada a referida 
Bede social e esportiva, 
y Vários oradores fize
ram uso da palavra dis
correndo sôbre o signi
ficado do acontecimento,

das salvas de palmas dos 
presentes.

Merece destaque espe
cial o brilhante discurso 
proferido pelo contabi
lista sr. Oscar Costa, que 
recebeu entusiásticos a- 
plausos de toda a assis
tência .

A festa foi encerrada 
ao espoucar de cham- 
pagne e entre entusiasmo 
dos esportistas que de
sejam ver o esporte pro
gredindo no Coral e em 
todos os quadrantes de 
nossa comuna

da Sociedade Esportiva 
Coral pela inauguração 
de sua sede e os nossos 
cumprimentos ao sr. Dor- 
val Testa pelo seu 
magnifico discurso de 
saudação ao sr. Ary 
Waltrick da Silva.

Médico Chefe: Dr. Povo Brasileiro da Silva

Clínica Geral - Cirurgia Geral - Radioterapia

— D agnóstico Médico —
Do Senhor,
Do Cliente que todos nós conhecemos.

Enfermidade
Câncer de 3o grau nos Órgãos da Administração Pú

blica, com ramificações maiores nos Institutos de Previ
dência.

Infecção geral progressiva pelos bacilos: 
do parasitismo 
da desonestidade 
do protecionismo.

Opinião Médica
Caso desesperador. O tratamento não poderá ser adia

do além de 3 de outubro próximo. Há entretanto alguma 
esperança com o tratamento abaixo.

Tratamento urgente e único
Operatório (urgente)

Incisão profunda, de cima abaixo no organismo na
cional, para extração dos tumores malignos da ladroagem 
pública e para confiscação dos bens roubados ao povo

Radiológico
em todos osVassouratepia profunda 

Administração Pública.
Aplicações de Mãos-limp^s em todos os negócios 

Govêrno.

Medicação interna

Órgãos da 

do

Um purgativo de Vassourão Forte (para expulsão de 
todos os elementos prejudiciais ao organismo nacional).

Injeções intra-administrativas, de hora em hora de 
Vassourina Concentrada, e de comprimidos de Mãos Lim- 
pinas.

Êstes dois medicamentos são antibióticos contra as 
infecções parasitárias, desonésticas e protecionisticas.

Método de cura
Reformaterapia política e administrativa nacional, com 

tratamento e os produtos já indicados do Laboratório Jânio- 
Ferrari Ltda .

Conselho urgente
Usar o crânio e votar em JÂNIO.
Ir pensando e votar em FERN AN D O .

Dr. Povo Brasileiro da Silva

CONSULTÓRIO'. Em todos os Estados e Mnnicipios Brasileiros.

Sessão literária em homenagem ao 5o 
centenário da morte do Infante D. Henrique

No proximo dia 2 de 
setembro, às 20 horas 
no Cine Marajoara, se-

Registraraob os nosso9 ^  reaiizada. uma sessão 
parabéns a Diietoiia, —  -------------

Confraternização interpar
Contando com a pre

sença de altos próceres 
Políticos da UDN, do 
PL e do PTB, de várias 
senhoras e senhoritas 
'je nossa sociedade, rea
lizou se quarta feira à 
úoite na residência do 
' '"’eador Álvaro Ramos 

ira Filho, um cafe-
io de confraterniza- 
1 interpartidária.

O mesmo desenrolou-se 
num clima de mutua com
preensão e alegria, oca
sião em que também fo
ram abordados assuntos 
de vital importância, vi
sando incrementar ainda 
mais as propagandas 
das candidaturas apoia
das por aquelas corren
tes partidárias.

literária em comemora
ção à passagem do 5o 
centenário da morte do 
grande navegador por

tuguês, o Infante D. Hen
rique.

Esta sessão literária 
será promovida pela 
Academia Frei Veloso e 
patrocinada pela Prefei
tura Municipal, e a mes-

ma contará com a pre
sença do ilustre lajeano, 
Major Sebastião da Sil
va Furtado, convidado 
especialmente para pro
ferir uma palestra alu
siva ao acontecimento.

OCine Marajoara apresenta amanhã (domingo) às 7 e 9 horas
o grande filme da M  G  M. em Cinemascope e Metrocolor

A BELA DO "BASFOND"
com Robert Taylor, Cyd Charisse e Lee J. Cobb

Ela era uma Deusa na vida noturna...

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



27 8 60 CORREIO LAGEANO 2a. página

NOTAS EM ARQUIVO (N‘ 83)
do Museu Histórico "Thiago de Castro" 

Transcreve D.T. Castro

ROUBO EM 1855
Na noite de 15 para 

16 de Fevereiro de 1855, 
foi a casa da fazenda do 
Limoeiro, então perten
cente ao finado coronel 
José Antunes Lima, e 
hoje dos herdeiros do 
finado tenente-coronel 
Moyses da Silva Furta
do, situada no Lageado 
Bonito, ou nas immedia- 
ções, arrombada e rou
bada na importância de 
13:510$000 em moedas 
de ouro e prata, alem 
de uma faca apparelha- 
da de prata e um par 
de chilenas igualmente 
de prata.

O ladrão deixára no 
quarto onde estava guar
dado o dinheiro, um 
lenço que serviu para 
ser descoberto, desde lo 
go, quem elle era.

Em officio dirigido ao 
chefe de policia interi 
no, da província, dr. Jo
sé Christiano Garção 
Stocker, dizia o delega
do de policia do termo 
de Lages, Guilherme 
Ricken (livro de registro 
da correspondência do 
delegado, folhas 94—95), 
o seguinte: «O ladrão é 
um moço de nome Do 
mingos, com 18 annos, 
mais ou menos, de ida
de, estatura regular, ca- 
bellos ruivos, dentes a- 
pontados.

Este moço que é pa
rente do major Caetano 
José da Costa, de Mas- 
siambù, é natural da 
Cambôa. Têm feito de 
tempos' para cà vários 
roubos de cavallos n’es
te município, e por ser 
filho de gente bôa não 
se tem querido proces-

sa-lo.
Esteve ultimamente em 

S. José, onde é bem 
conhecido e onde cons
ta furtára um cavallo 
apparelhado, porém que 
perseguido pelo dono es
capou-se a pé e subio 
para esta pela serra do 
Tubarão, haverá 15 dias 
mais ou menos, em uma 
egua que degolou na 
sahida, por estar cança- 
da, agarrando em segui
da um cavallo de Poli- 
carpo José de Souza, em 
cujo cavallo foi visto, na 
vespera do roubo do 
dinheiro, na vizinhança 
d’aquella fazenda do L i
moeiro»:

Informa ainda o dele
gado que Domingos se
ria, certamente, preso 
porque tinham sido to
madas rapidas providen
cias por todas as sahi- 
das do municipio.

—  Reza a tradição 
que o finado coronel Jo
sé Antunes Lima, por 
sua vez, tomou todas as 
providencias para reha- 
ver o seu dinheiro, ca
pitaneando, elle proprio, 
uma deligencia, pela es
trada do Tubarão, al
cançando Domingos no 
alto da serra e arreca
dando o dinheiro que 
lhe tinha sido roubado 
(com falta apenas de 
duas onças), a faca e 
as chilenas.

Em umas notas publi
cadas por Fileto Ramos, 
no Annuario do Estado 
do Rio Grande do Sul, 
para o anno de 1907, 
pags. 92—93, verificamos 
que Domingos, cujo no
me c o m p l e t o  era

D o m i n g o s  José 
da Costa, o Cam para, 
deu muito que fazer à 
policia do Rio Grande 
do Sul, tendo se evadido 
da cadeia civil da villa 
de Santa Maria, em 25 
de Dezembro de 1861, 
sendo novamente preso 
à 28 de Novembro de 
186-, na Vaccaria, devi
do à trahição de uma 
china, com quem vivia.

C a n t a v a  versinhos 
camponezes ao som de 
uma excellente viola, 
quando foi atacado e 
preso, sem offerecer re
sistência à prisão. Re- 
mettidopara a cadeia de 
Porto Alegre, foi proces
sado (não pelo roubo 
feito ao finado coronel 
Antunes, homem de bom 
coração, que comentàra- 
se com o arrecadar o 
producto do seu traba
lho), submetido a jury e 
condemnado a 8 annos 
de prisão.

Quando d. Pedro II 
esteve em Porto Alegre, 
em transito para Uru- 
guyana, o C am p ara  
fallou pessoalmeDte com 
o Imperador, declaran
do lhe fôra autor de vá 
rios roubos, no Rio Gran
de, mas que o producto 
d’elles distribúia com os 
pobres, com os orphãos, 
viuvas etc., como era 
muito sabido e commen- 
tado.

C am para  cumpriu a 
pena, veio á Santa Ca- 
tharina reclamado pelas 
autoridades da província, 
soffreu o processo e foi 
condemnado.

Já bastante velho, a l
quebrado e quase cègo, 
foi restituído à liberda
de.

Regressou ao R i o  
Grande e alli falleceu,

’ ’Estou eleito pelo po
vo livre e consciente’'. 
Esta foi a declaração do 
sr. Jâaio Quadros a um 
matutino da capital gaú
cha. Disse o candidato 
da oposição que o seu 
programa na TV  Pirati- 
ni de Porto A legre con 
tinha o que pensa dos 
problemas atuais, motivo 
porque nada mais tinha 
a acrescentar.

No Brasil não há re
gime federativo, pois só 
municipios são o espe
lho da falta de assistên
cia dos governos. V iv e 
mos pior que no impé
rio. Os municipios são 
esmagados pelo poder 
central, que é descricio- 
nario e absoluto.
N ão  responde à  criti
cas

Ao afirmar que preci
samos de equilibrio e 
serenidade, o sr. Jânio 
Quadros negou-se a res-

em São Gabriel, não se 
sabe em que anno.

C am p ara  roubava 
constantemente, porém 
nunca assassinou pes
soa alguma.

que no Império"
ponder as criticas da de
putada paulista Concei
ção Santamaria, ” por se 
tratar de pessoa de re
putação duvidosa e por 
êle ser candidato à pre
sidência da Republica e 
ela uma simples repre
sentante estadual.
Brasil êsse desconhe
cido

Nem eu nem ninguém 
conhece a realidade eco- 
nomico financeira do Bra
sil.

Esta é a dura verda
de". O candidato presi
dencial manifestou-se 
pela livre iniciativa e 
contra a intervenção es
tatal, tanto no comer
cio externo como inter
no.

”  Sou a favor do mo- 
nopolio estatal, em al
guns casos como o pe
tróleo, não por motivos 
econômicos, mas por 
motivos de segurança*’.

lo  Comércio e à Indústria
Quem anuncia mais, vende mais. E quem ven

de mais, pode vender por menos. A propagan

da impressa grava melhor e é mais duradoura. 

Anuncie sempre no CORREIO LAGEANO.

pk
m

Papelaria em geral:
PROCURE A MAIOR E MAIS COMPLETA LIVRARIA E TIPOGRAFIA DA CIDADE

A  P É R O L A  D L A G E S
Completo sortimento de material escolar

============= Rua Cel. Cordova 202 — fone 213 -------------
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Crime horrível de um débil mental
em São Paulo

3a. página

Nuraa fazenda de Boa 
Esperança, município de 
Ribeirão Bonito, interior 
de São Paulo, um débil 
mental matou a própria 
mãe, devorando em se 
giiida os seus olhos, na
riz, orelhas, parte do 
couro cabeludo e parte 
do cérebro. O fato ocor 
reu no dia 19 último 
quando o débil mental 
Manuel de Souza regres
sava para sua residên
cia em companhia da mãe 
e de um garoto de no
ve anos. Manuel, que ha

l l  d,?d(\antes mostras 
de demencia, estivera. 
Por medida de precau-

p êsa na cadeia 
( ublica de Boa Esperan
ça até o dia do crime. 
Nessa data, sua mãe, a- 
chando que o filho esta 
va bom, pediu que o 
soltassem. Manuel foi 
então examinado pelo 
delegado de polícia lo
cal e um padre, os quais 
o julgaram calmo, dan
do lhe a liberdade. No 
regresso, porém, Manuel

atacou a mãe, tendo o 
garoto que os acompa
nhava fugido, procuran
do socorro. Alguns mo
radores da região acor
reram então ao local, 
encontrando Manuel de 
Souza calmamente dei 
tado ao lado do cadá
ver desfigurado. Foi en
tão amarrado e recon
duzido para a prisão de 
Boa Esperança e remo 
vido para S. Paulo, de
vendo ser internado no 
Manicômio Judiciário.

há H anos recupera a voz
NEW HAVEN, (Conecticut) — Um pedreiro de origem italiana, que 

era rnucio ha 17 anos, recobrou o uso da palavra, ao mesmo tempo que 
seu medico fazia benzer pelo papa João XXIII um rosário comprado em 
Nazareth e que era destinado ao pedreiro.

Luois Dececchi, de 60 anos de idade, que nasceu em Sancostanzo 
Da Itália, havia perdido o uso da palavra em consequência de uma queda 
do alto de um andaime. Há aproximadamente um mês, quando o sumo 
pontífice benzia o rosário destinado a Dececchi, êste começou a falar e 
pediu a sua esposa que lhe desse um copo de vinho.

O pedreiro, que agora fala normalmente, conserva perto de si o ro
sário e declara, muito convencido, que foi o beneficiário de um autêntico 
milagre.

Desapareceram três milhões 
do Banco do Brasil em 

Belo Horizonte
Em Belo Horizonte - 

informa telegrama da
quela capital - a policia 
continua realizando in
vestigações para escla
recer o desaparecimento 
da vultosa soma de três 
milhões de cruzeiros da 
agência local do Banco 
do Brasil. O cofre onde

se encontrava o dinheiro 
só pode ser aberto com 
duas chaves simultanea
mente. Admite-se, por 
isso, o emprego de cha
ves falsas. Os vigilantes 
noturnos da agência do 
Bapco do Brasil nada 
esclareceram.

TERRENO VENDE-SE

5x30 metros. Maiores informações na redaça 
emanário.

Fidel Cas
tro virá ao 
Brasil em 
dezembro
O primeiro ministro 

de Cuba, Fidel Castro, 
virá ao Brasil no dia 
14 de dezembro, a fim 
de paraninfar a turma 
dêste ano da Faculdade 
de Direito de Goiás. O 
'’premier” cubano passa
rá um dia no Rio, se
guindo imediatamente 
para o Planalto Central.

a  informação foi trans
mitida por sua secretá
ria particular, Celia San
chez.

Alan  Hudson Lopes

De que vale a preciosa vida 
Para o que sofre neste mundo. 
Por amor ou uma ilusão perdida 
Que o tempo deixou no passado.

Cada momento que vive 
Que se pode sentir que é a vida. 
Neste lindo parque de Deus, 
Nesta magna terra florida.

Vivi, inda sinto no meu coração, 
Lembranças dum amor fracassado. 
Que a vida me legou no passado, 
Hoje sonho sem amor na ilusão.

Por mais que sofri até o presente,
Não foi senão uma paixão veemente,
Que sentí por alguém que não me amou. 
E, a vida em sofrimento transformou.

in tt Pri
Edital de Convocação »

De acordo com os Estatutos Sociais, Art. 59, Letra ” C’’ 
convoco os senhores associados para uma Assembléia Ge
ral Extraordinária a realizar se na ESCOLA NORMAL VI- 
DAL RAMOS no dia 4 de Setembro do corrente ano, para 
tratar da seguinte ordem do dia:

1) Assuntos relacionados com a construção da nova 
sede.

1) Assuntos de interesse geral da sociedade.

A Assembléia funcionará em primeira convocação às 
9,30 horas com a presença de 2/3 dos associados, e em 
segunda convocação meia hora após, com qualquer núme
ro.

Lajes, S.C., 24 de agosto de 1960

Adolfo Luiz Nunes Martins 
Presidente

Centro Cívico Cru; e Souza
Edital de Convocação

A diretoria deste Clube convoca a todos os senhores 
associados, para uma Assembléia Geral Ordinaria, a rea
lizar-se no proximo dia 4 de Setembro, com inicio às 14 
horas, para a eleição da nova diretoria.

Pelo comparecimento de todos antecipadamen a- 
gradece.

Lajes, 18 de agosto de 1960 

A  diretoria

SENSACIONAL! Clube 14 de ’96°  em C° mbmaÇà° ° ° m ° S D" n° S

SOIREE FESTIVAL DO GLAMOUR]
q tembro, para a escolha da “G LA M O UR  GIRL L A G E A N A ” estarão presentes:

D ia 10 de e SUZANA TUBS — Miss Pôrto Alegre
EDDA LOGES — Miss R. U. ao Alegre MARLOW A FERREIRA — Miss Caxias do Sul
ANDREA DE OLIVEIRA — Glana0V; tuli0 Vargas "  VERA JULIOLI — Miss Vacaria e ainda as
TEREZINHA MAFESSONI G^ MoURS GIRLS de Vacaria, Lagoa Vermelha, Erechim e Caxias.

r. - Public Relations Teófilo Prado e ampla reportagem dos Diários
Cronistas Sociais - Associados e Revista do Globo.
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10 aniversário da Liga Serrana
de Desportos -

l950,^eLizLdL ? nt >S^SodNohAgOHO d°  ano de
Educação, uma reunião n0r um^ d°  Inst,tuto de 
afim de fundarem a Liga Serrnmpo de esportistas 
de Lajes, .reunião esta nresL iria ,dec ^ p o rto s
othon Dutra FR*Gosod d pe ° Sr Ten Cel
Ernani Francisco da Rosa ^ ue S?CretarÍado Pe>° «r. 
debates e sugestões, realizoï-se a eWção* p a i r “5 
primeira Diretoria que ficou Ç Passim constituída:
Presidente 
Vic. Presidente 
Sec Geral 
Io Sec.
2a Sec.
Io Tes.
2o Tes.

Ten Cel_ Othon Dutra Fragoso 
Ur Joao Pedro de Arruda 
Sr. Ernani Francisco Rosa 
Sr. Curt Appel 
Sr Osmar de Oliveira Couto 
Sr Nestor Cesar de Carvalho 
Sr Ulderico Canalli

Junta Disciplinar Desportiva
Dr. Cleones Velho Carneiro Bastos
Cap. Olavo Pereira Estrela
Dr. Osni de Medeiros Regis
Sr. Erasmo Furtado
Sr Alceu Goulart
Sr. Paulo Michels

Conselho Fiscal
Dr Helio Ramos Vieira 
Sr Constantino Bertuzzi 
Sr Gilberto Pires 
Sr Walter Hoeschel 
Sr Ivan Provesani 
Sr Hindeburgo Burger

Com issão Técnica
Ten Alcino Lopes 
Sr José Galiani 
Sr Werner Hoeschel 
Sr Raulino Rosar

Clubes Fundadores da L-S D.

Aliados F. C.
G.E. Vasco da Gama 
S.C. Internacional 
S. C. União Operaria

Clubes cam peões da L S D .

Aliados F C.
Aliados F.C.
Aliados F.C.
Lages F.C.
Aliados F.C.
G E. Vasco da Gama 
S.C. Internacional 
S.C. Internacional

1951
1952
1953
1954
1955
1956
1959
1960

Presidentes do Passado da LS.D-

Ten Cel Othon Dutra Fragoso 
Dr. Cleones Velho Carneiro Bastos 
Dr Cleones Velho Carneiro Bastos 
Sr. Constantino Bertuzzi
Sr José Pascoal Baggio 
Sr Dorival Ribeiro 
Dr Evilasio N. Caon 
Sr Gilberto Pires 
Sr Nevio Fernandes 
Sr Julio Nunes

950/951
951/952
952/953
953/954
954/955
955/956
956/957
957/958
958/959
959/960

Diretoria atual
Osvvaldo Costa 
Arnold« Francisco da Rosa 

io João Carlos Leao F.lho
ro Rogério Furtado Muniz

Conselho Fiscal
lavo Pereira Estrela
leones Velho Carne.ro Bastos
ady Rodrigues
crnardino Gevaerd
.thos Ataide
Lcacio Regis

Junta Disciplinar Desportiva
Dr João Preto de Oliveira 
Dr Ernani Francisco da Rosa 
Dr Salvador Pucci 
Sr Ivandel Rodrigues de Souza 
Sr Gilberto Pires 
Sr Jonas Ramos

Comissão Técnica
Ten. Waldemar da Cunha Madureira 
Sr Alei de Oliveira

Clubes atual na L. S. D. e seus Pre
sidentes

S.C. Internacional —  Sr Armindo Araldi
G.A. Guarany —  Maj. Olavo Pereira Estrela
Independente A.C. —  Dr. Ney de Aragão Paz
S.C. Cruzeiro —  Sr Aires Cruz
S.C. Pinheiros —  Sr Terezio Mota dos Santos
S.E. Palmeiras —  Sr. Moacyr Schmidt Ramos

Departamento de futebol de Salão
DIRETOR: Sr Athos Ataide
CLUBES FILIADOS: Olímpico F.C.

União F.C.
E T. Comercio 
G.A. Guarany 
G E. Helio Moritz 
S.E. Palmeiras

Departamento de Basket Ball
DIRETOR : Sr Laerte Sirgutã 
VIC. DIRETOR: Sr Romeu Lucena 
SECRETÁRIO : Sr Vidal Arruda Machado

Clubes:
G. E. Funil

G. E. Diocesano 
G. A. Guarany 
G. E. Helio Moritz 
G. E. Vidal Ramos

Departamento de Ciclismo
DIRETOR: Sr. Domingos Silva

Clubes:
Moto Clube de Lajes 
Clube 3-M /»
Titulos conquistados no ano do Cen

tenário
S.C. Internacional — Campeão da LSD 
G.A. Guarany —  Vic. Campeão da LSD 
Independente A.C. —  Campeão Torneio Inicio da

LSD
G.A. Guarany —  Vic. Campeão Torneio Inicio

da LSD

Categoria de Aspirantes
S.Cl Internacional 
G.A. Guarany

Campeão da LSD 
Vic. Campeão da LSD

Departamento de futebol de Salão
G E. Helio Moritz —  Campeão do Torneio de Clas

sificação

Departamento de Basket-Ball
G.E. Funil —  Campeão do Torneio Centenário 
G.E. Funil — Campeão da Cidade

Departamento de Ciclismo
Moto Clube de Lajes — Campeão de Velocidade

(Estadual)
Mato Clube de Lajes -  Vice Campeão de Resistência

(Estadual)

Amanhã Internacional X
Paissandu de Brusque

Dentro das comemorações da passa
gem do 10° aniversario de fundação da 
Liga Serrana de Desportos, será realiza
do amanhã a tarde no Estádio Municipal 
da Ponte Grande o confronto entre as 
equipes do S.C. Internacional local, cam
peão do Centenário, e o Paissandú da 
cidade de Brusque, uma das grandes e- 
quipes do futebol catarinense.

Nessa ocasião o quadro rubro recebe
rá as simbólicas faixas de campeão de 
1960, bem como os prémios e os diplo
mas que fizeram jús pela conquista do 
titulo máximo da temporada.

O Internacional deverá realizar al
gumas estréias em sua equipe, como se
jam as dos players Eri e Romeu do In
dependente.

O quadro de Brusque, vem precedi
do de grande cartaz, visto contar em 
suas fileiras as figuras de Ivo ll e Nilo, 
integrantes da seleção catarinense que 
grande sucesso obteve no último certa
me nacional.

Portanto todos ao Estádio Municipal 
da Ponte Grande, no dia de amanhã pa
ra incentivar ainda mais o esporte de 
nossa terra.

Próxima rodada varzeana
O camneonato varzeano de futebol terá sequencia, com a realização da se

cunda rodada do turno, que oferece os seguintes jogos: Satelite x Princesa, Tupy 
x America, Arco íris x Avenida, Botafogo x Brusquense, Centenário x Coral e
Erei Rotrerio x Olaria \ , , , ,

O jogo de maior destaque desta rodada é aquele que será travado entre as
enquadras do Botafogo e do Brusquense.
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Ainda a promoção do 14

Dia 10 a sociedade iajeana estará em lesta
Conforme publicamos 

em nossa edição de 20 
do corrente, a alta so
ciedade Iajeana estará 
em festas com mais uma 
importantíssima promo
ção do Clube 14 de Ju
nho, graças ao dinamis 
mo e à capacidade de 
sua atual diretoria, en
cabeçada pelo dr. Jor
ge Barroso Filho e ten
do como demais mem
bros figuras de larga 
projeção no “ society” da 
‘•Princesa da Serra” .

Trata-se, como é do 
conhecimento do público, 
da “ Soiróe Festival do 
Glamour” a realizar se 
dia 10 de setembro pró
ximo vindouro nos lu 
xuosos e aristocráticos 
salões do Clube 14 de

Junho para a escolha 
da “ Clamour Girl Lajea- 
na” e que promete, por 
todos os modos, ser co
roado do mais absoluto 
sucesso.

Lajes estará enfeitada  
de “m isses'’

Além das beldades da 
terra, que são muitas, 
Lajes no dia 10 de se
tembro receberá uma 
verdadeira chuva de 
“ misses'’, procedentes 
de diversas cidades do 
Rio Grande do Sul, in
clusive da capital gaú
cha. Todas elas, eleitas 
representantes da beleza 
das cidades de Vacaria, 
Getulio Vargas, Caxias 
do Sul e Porto Alegre 
estarão presentes, na

qualidade de convidadas 
especiais, a essa noita
da de gala que promo
verá o Clube 14 de Ju
nho .

Além das misses já 
citadas, estará presente 
também na “ Soirée Fes
tival do Glamour’' a srta. 
Edda Loges, Miss Rio 
Grande do Sul e, como 
tal, representante máxi
ma da beleza naquele 
Estado, e também as 
Glamours Girls de Va
caria, Lagoa Vermelha, 
Erechim e Caxias do Sul 
proporcionando, todas 
elas pela sua beleza, 
simpatia e fidalguia de 
trato um espetáculo 
soberano, aristocrático e 
por isso mesmo inesque
cível para todos aqueles 
que dêle fizerem  parte.

Cronistas sociais pre
sentes

Como não poderia dei
xar de ser, a diretoria 
do Clube 14 de Junho, 
promotora de tão impor
tante acontecimento so
cial a ser realizado em 
nossa terra, além de ou
tros contará com a pre
sença dos ronomados 
cronistas sociais Téofilo 
Prado, do Public Rela
tions, e de representan
tes da Revista do Globo 
e dos Diários Associados 
que, numa cobertura am
pla, darão a conhecer os 
seus leitores do que se 
faz e se tem realizado 
na “ Princesa da Serra” 
no terreno social.

Será, pois, uma festa 
do mais alto requinte, 
fadada a conquistar não 
sómente os aplausos da 
alta sociedade Iajeana 
como de todas as pes
soas que a ela compa
recerão.

Lafer prepara o rompi
mento com Trujillo

O Brasil ainda não 
decidiu sôbre a data do 
rompimento de relações 
com o govêrno Trujillo. 
No entanto, o chanceler 
brasileiro Horácio Lafer

já determinou a voltado 
sr. Jaime de Barros à 
República Dominicana, 
onde tomará providên
cias para o fechamento 
da Embaixada.

M agalhães Ministro
O sr. Magalhães Pinto 

já tem a garantia do sr. 
Jânio Quadros de que, 
se quizer, poderá ser mi
nistro da Fazenda «no

govêrno da vassoura ». 
Isso se o Jânio Quadros 
vencer, é claro —  noti
cia a imprensa carioca.

Ultima Hora

Preso suspeito 
do roubo de 
3 milhões

A policia deteve o 
primeiro suspeito do rou
bo de 3 milhões de cru
zeiros, ocorrido numa 
agência do Banco do 
Brasil, de Belo Horizon
te.

Trata-se do zelador 
Vicente Paula Silva, em 
cujo poder foi encontra
do muito dinheiro. Até 
agora, porém, o acusa
do nada confessou.

CORREIO LAGEAüO
Lages. 27 de Agosto  de 1960

Dotas & Comentários
de Estevam  BORGES

A fome, motivada pela crise dura que atualmente 
atravessamos, contiuua a rondar, cada vez com mais in
sistência, a maioria dos lares dessa nossa pátria chamada 
Brasil. Gnquanto os candidatos se empenham em suas 
campanhas políticas, visando galgar altos postos dç nossa 
administração federal, estadual ou municipal, as classes 
menos favorecidas se debatem para não morrer à min
gua. Entrementes, como diria conhecido cronista da im
prensa porto-alegrense e há alguns meses desaparecido, 
os problemas de ordem social aí estão aos olhos de to
dos esperando quem lhes dê solução imediata e satisfa
tória.

Acontece que o «whiski» e as festanças em alto 
grau absorvem o tempo todo dessa gente, não lhe dando 
folga para siquer pensar numa criança que precisa de 
leite, num enfermo que necessita de medicamentos e as 
sistencia médica e nem tãopouco num ancião que preci
sa de asilo. . .

oOo

O meu prezado amigo Norberto Linetzki conti
nua acontecendo com o seu conceituadíssimo Foto 
Rex, sito numa das dependencias do Hotel Provezani, 
e com filial do mesmo no Bairro Coral. Profissional 
competente, ciente de suas responsabilidades como 
tal, o proprietário dessas duas casas especializadas 
no gênero continua cada vez mais a conquistar maior 
freguesia que lhe vale com uma recomendação pa
ra a arte que abraçou.

Agora, falando francamente, uma coisa é certa 
e com a aprovação até da própria polícia: o Norber
to matou e enterrou definitivamente o antigo “Tio 
Norba’’. . .

oOo
\

Faltam apenas uns trinta e poucos dias para a rea
lização do pleito de 3 de outubro, quando o povo esco
lherá os seus dirigentes para o Executivo da Federação, 
dos Estados e dos municípios Cada um, em grupos ou 
isoladamente, afirma que seus candidatos vencerão por 
maioria esmagadora. Apostas são feitas, vultuosas alias, e 

I todos têm absoluta certeza que levarão a melhor.
Até seria bom que não houvesse eleição. Como uma 

experiência, deviam os políticos dividir o Brasil em três 
partes iguais e dar cada uma delas aos atuais candidatos 
ao govêrno federal. O que melhor administrasse sua ‘ca
pitania" dentro de um certo prazo de tempo seria esco
lhido para presidente da República.

Mas se a coisa não desse certò . . .  eu afiual não 
teria nada a ver com isso . . .

oOo

Marido e mulher, quando êste chegou sómente 
no outro dia em casa:

— Escute aqui, seu gradissíssimo cachorro: onde 
é que você passou a noite?

— Ora, minha velha, num velório. . .
—  Velório de quem?
— D’um cachorro. Imagine que o animal foi 

morto ontem à tarde e, como ninguém ligasse .para 
êle, resolví passar a noite em sua companhia até que 
o removessem para o Jugar adequado . . .

A  Evolução
Acaba de sair à circulação, o primeiro núme

ro do jornal “ A EVuLU ÇÃO ” , órgão oficial do 
Movimento de Recuperação Trabalhista, que se 
edita na capital do Estado.

“ A  EVOLUÇÃO” tem como seu diretor pr°‘ 
prietario, o eminente senado; trabalhista Saulo 
Ramos e como seu diretor de redação, o jorna
lista Medeiros dos Santos.

Enviamos as nossas congratulações ao novo 
órgão da imprensa catarinense, almejando-lhe que 
o mesmo colha proveitosos frutos em sua missão.
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