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Realizou-se ontem à 
tarde na Praça João 
Costa, ura comicio dos 
candidatos da Aliança 
Social Trabalhista, que 
concorrerão aos vários 
postos eletivos nas pró
ximas eleições de 3 de 
outubro.

Êste comicio contou

e Celso em Lajes
cora as presenças do Ma 
rechal Henrique Teixeira 
Lott, candid u à presi 
dencia da República, do 
sr. Celso Ramos o i dida 
to ao governo dc Kptado 
do deputado te) de 
Andrade, candidato à’vi 
ce governança estadual, 
do sr. Wolny D 11 h cea

Encerra-se hoje o prazo 
para retirada de iitulos 
dos Cartórios Eleitorais

candidato ò prefeito mu 
nicipal, além de vaiios 
próceres políticos de 
grande projeção perten
centes ao PSD e PTB, 
que acompanharam os 
candidatos Lott, Celso e 
Doutel nesta sua visita 
à Lajes.

Encerr i-se hoj \  o pra
zo estabelecido pela Jus- 
tiçi El Coral, par i a re
tirada de titulos que se 
encontra n no cartorio 
eleitor i desta comarca, 
cano decorrência dos 
processos de alistamento 
de tr inferências de re-

si lencias e de solicita
ção de segundas vias.

Depois dessa data, to
do o cidadão que não 
estiver munido do seu 
liíulo de eleitor não po
derá votar nas eleições 
de 3 de outubro vin
douro .

Não comprarão carne àS' sextas-feiras
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As donas de casa ca
riocas resolveram seguir 
o regime da Semana 
Santa, não comprando 
carne às sexta-feiras e 
procurando restringir ao 
minimo o consumo dês- 
se produto nos outros 
dias, pois. segundo as 
palavras da presidente 
da Asssociação das Do
nas de Casa somente 
com a greve branca po
derão as mulheres cario

cas resolver a situação 
de vez que nenhuma 
providência foi tomada 
para impedir a majora
ção da carne nos açou 
gues.

Ao nosso ver idêntica 
situação deveria ser to
mada aqui em Lajes, 
porquanto o preço da 
carne vendida à Cr$120,0() 
o kilo tem sido um ver
dadeiro assalto à bolsa 
do nosso povo.

PSP homologou a candida
tura Irineu Bornhausen

Em convenção que foi 
•niciada ontem e cujo en
cerramento solene dar‘ 
8ft á hoje à noite no rlea- 

Álvaro de Carvalho, 
eni Florianópolis, o Par- 
l>do Social Progressista

adotou o nome do Sena
dor Irineu Bornhausen, 
como o seu candidato à 
«overnança do bstado 
nas próximas eleições 
de 3 de outubro.

Jango terá o seu Q 3

em São Paulo

O sr. João Goulart que 
ratem à noite falou na 

cidade de Governador 
Valadares, no Estado de 
Minas Gerais, estará 
amanhã em São Paulo, 
rade pretende instalar 

as suas bases de opera
ção, numa arrancada de
cisiva à sua eleição a 
vice presidência da Re
publica.

Na próxima segunda 
feira, às 12,30 horas, se
rá realizado na Praça 
J> ão Costa um grande 
comicio do deputado 
Fernando Ferrari, candi
dato à vice presidência 
da Republica.
Nesta oportunidade, o

candidato das Mãos Lim
pas que virá ac mpanha- 
do de uma luzid i comi
tiva, faiará ao p vo la- 
jeano, sendo qu ■ tam
bém outros orai' res fa
rão uso da pa! ra nes
ta grande com <ntração 
popular.

lovo roteiro de F erie  doï

O deputado Fernando 
Ferrari, que amanhã fa 
rá diversos comícios nos 
subuibios do Rio de Ja
neiro, já traçou o seu 
novo roteiro eleitoral pa
ra os próximoá dias que 
é o seguinte: Nos dias 5 
e 6 estará em Santa Ca
tarina; 7 e 8 no Paraná; 
8 á 13 visitará cincoenta 
cidades paulistas; de 14

e. 15 em Pernambuco e 
na Paraíba; uia ltí For
taleza e Maceió; 17 e 18, 
Bahia; 19 á 23, Minas 
Gerais; 24 e 25, Rio 
Grande do Sul.

Como se nata strá 
bastante intensificada a 
campanha eleitoral do 
candidato das Mãos i.im
pas nestes próximos dias.

I deseia o Amazonas
«O Equador, que descobriu e colonizou o Amazonas, não 

pode ser excluído para sempre dèsse canal extraordinário, fei
to pela natureza para o desenvolvimento harmônico e frater
nal dos povos Sul-americanos” - declarou o presidente do 
Equador José Maria Velasco Ibarra., que quarta feira última 
tomou posse do governo equatoriano, eleito pela quarta vez.

“A sensibilidade jurídica moderna e as intituiçôes inter
nas crijdas pelo progresso dos tenuos e a fé dos povos na 
paz e na justiça, fazem com que o mundo civilizado reconheça 
êsse direito ao Equador”.

O sr. Jânio Quadros, 
conversando há dias com 
o deputado Juracy Ma
galhães Junior, filho do 
sr. Juracy Magalhães 
g o v e r n a d o r  da

Bahia, que encarecia a 
necessidade de visitar 
êle determinadas cida
des baianas, respondeu- 
lhe que não poderia fa-

zê lo por absoluta falta 
de tempo. E acrescentou: 
“Não faz mal. Onde eu 
não puder ir, o Marechal 
Lott irá por mim”.

A Diretoria do

tem o prazer de comunicar ao Comércio e à Indústria de LAJES que 
devidamente autorizada pelo Ministério da Fazenda, através da Supe
rintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC), a 2ü do corrente, inau
gurou a sua 105a (centésima quinta) Agência em

B R A S Í L I A

localizada à Avenida W — 3, quadra 7, loja n' 3, no Plano

Pilôtò.

ITAJAI (SC), Agosto de 1960
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NOTAS EM AR Q U IVO  (N ‘
do Museu Histórico ''Thiago de Castro" 

Transcreve D. T. Castro

Vigário
No acto da missa con

ventual de 17 de Dezem
bro de 1848, antes da 
consagração, o vigário 
da vara e igreja matriz 
da freguesia de N. S. 
dos Prazeres de Lages, 
padre Camillo de Lellis 
Nogueira, proferindo com 
altas vozes e com ges
tos de cólera um exten 
so discurso, calumniou 
e injuriou a camara mu
nicipal da villa e quasi 
todos os empregados 
públicos, reprehendendo- 
os em suas attribuições.

Logo no dia seguinte 
pelas 9 horas da manhã, 
reunida a camara, em 
sessão extraor.iinaria, 
com a presença dos ve
readores Claudiano de 
Oliveira Rosa, Ant mio 
Saturnino de Souza eOli 
veira, Joaquim Rodri 
gues de Oliveira e Cos
ta, Lourenço Dias Ba- 
ptista e Antonio Felippe 
Pessoa, presidente, ex 
pôz o segundo dos ve 
readores os motivos

q u e  determinaram 
aquella reunião, pois 
«muitos cidadãos da vil
la, dignos de mérito e 
confiança publica, ouvi
ram o vigário proferir 
uma pratica no altar, 
antes da consagração 
fazendo longa narração 
contra a camara e con
tra quasi todos os em 
pregados da villa, re- 
prehendendo-os n is suas 
-sttribuições e procuran
do defender-se de crimes 
por elle commettidos, e 
terminou o vereador 
Souza e Oliveira a sua 
exposição, opinando que 
se devia formar proces
so contra o padre, por
que, se ficasse impune 
um tal procedimento, 
passaria a camara a 
soffrer injurias de quem 
as [quizesse proferir, e 
em breve não mereceria 
a menor confiança pu
blica.

A camara resolveu 
agir contra o vigário da 
parochia e, na ausência

do respectivo procurador 
ordenou ao secretario 
que extrahisse copia da 
acta e remettesse ao ve
reador Souza e Oliveira 
afim de pugnar pelos 
direitos da mesma cama
ra.

Cu uprindo o que de 
terminou a asssemblea 
municipal, o vereador 
designado para desafron
ta-la, no dia 19, apre 
sentou queixa ao Juiz 
Municipal e delegado do 
termo, Matheus José de 
Souza, conira o padre 
Camillo.

A’ 30 de Dezembro d 
1848, reu ndos na sal 
das audiências o Juiz, o 
representante da cama 
ra, o querellado e as 
testemunn is, foi ao mes
mo quereílado feita a 
qualificação e. ao come
çar a inquirição, disse o 
padre: qu-j, em sua cons 
ciência, em nada atacou 
a camara, em estar fa
zendo ver as uecessida 
des que soffre o muni

cípio. e tanto é assim 
que pedia perdão se por 
alguma cousa offendesse 
alguém.

immediatamente ficou 
suspensa a acção crirni 
nal contra o padre por
que o representante da 
oírendida deu a mesma 
como desaggravada.

Foi lavrado, em se
guida, um termo, do 
qual ficou constando as 
palavras acima, proferi
das pelo accusado. Este 
porem, negou-se a assig- 
nal-o, dizendo:

não assigno porque 
não quero, - fazendo-o 
em seu lugar, por ordem 
do Juiz, José da Silva 
Furtado.

Naquelles tempos, que

bons tempos; não se ad
mitia censuras aos actos 
das autoridades judicia
rias ou admin atrativas.

Processava se quem 
tal fizesse, mesm o s 
um sacerdote, e isto 
com grande rapidez

Hoje, não se faz cen
suras, íujuri i-se calu- 
mnia-se aggride-se nas 
assembléias, na impren
sa, pelas esquinas, etc... 
e nada acontece, pois, 
se alguma victima tenta 
limpar se castigando, 
por meio de um proces
so, o algôz da sua re
putação, perde o te.npo 
e o latim.

Que bons tempos aquel- 
les.

l o  Comércio o à Indústria
\

Quem anuncia mais. vende mais. E quem ven

de mais, pode vender por menos. A propagan-

9 ® ® ® ® ®

rr~o rio
Ülunga do Eixo

CGM A GARANTIA DA

IEICES5E S -
Pera *eu caminhão, exijo sempre peças 
que tenham fundida a esfrêla de 3 pontas.
A  Mercedes-Benz do Brasil se responsabiliza 
inteiramente pela qualidade dessas peçasl

Tôdc peça com a marca fundida e numerada 
em códig? já passou por nossos laboratórios 
e é aprovada. Sem isto, é peça fraca, 
não sorve. Para sua garanria, só compre 
peças com a marca Mercedes-Benz I

Paro foto do 
cubo da rodm

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

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

End. Teleg. Varga3 — LAJES — Santa Catarina

da impressa grava melhor e é mais duradoura. 

Anuncie sempre no CORREIO LAGEANO.

I A PEDIDO

Ordenações Sacras
Comemorando o Dia da Pátria, a I.C.A.B., nesta 

Diocese de S Catarina, vai elevar mais dois candi
datos à Sagrada Ordem dos Levitas do Senhor, ao 
Sacro Diaconato.

Às 9 horas da manhã do próximo dia 7 de Se
tembro, no Templo Nacional da Av. Marechal Floria- 
no, em franca fase de reconstrução, S. Excia. Revma. 
D. Antídio J. Vargas, Bispo Diocesano, conferirá, so
lenemente, a referida Ordem aos eleitos Miguel 
Strauss e Pedro Tadeus Alves de Jesús.

Ambos os candidatos, desde a meninice, vêm lu
tando, estudando e preparando-se, diretamente ao la
do do seu Bispo Diocesano, para o sublime ideal que, 
ora, os vem ao encontro.

Dos Ordenandos, o primeiro, Pedro Tadtus Alves 
de Jesús, filho legítimo de Sebastião Alves de Jesús e 
sua esposa D. Maria Joaquina Oliveira, é filho de La
ges, onde também residem seus progenitores: e o se
gundo, Miguel Strauss, filho legitimo de Sebastião 
Strauss e de Dna. Luiza Corrêa Strauss, é natural do 
recem-creado Município de Rio das Antas, n^ste Es
tado.

Presentes às cerimônias de Ordenação, além dos 
pais e familiares dos Ordenandos, estão sendo espe
rados os Paraninfos, Benfeitores e Ami^ns dos mes
mos.

A Comissão Diocesana encarregada dos prepara
tivos da Solenidade tem a subida honra de convidar 
todos os Fiéis e ao Público em geral para assistirem 
a tão tocantes Cerimônias de Ordenação.

Lages, setembro de 1960.
A) COMISSÃO

VÍ8tO.
Pe Domingos Nizer Sobr0.
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“ Nada deterá Jânio Quadros’!
Prognostica nitida vitória janista o sen ídsr Mourão Vieira, do P-B amazonense

O senador Mourão Vi
eira, do Partido Traba
lhista Brasileiro, do A-

mazonas, fez sensacio
nais declarações, o que 
aliás, concorda com a

Inicicdo o Sétimo Recensea 
mento Geral do Brasil

Foi iniciado à Io do 
corrente em todo o ter
ritório nacional, o 7o Re
censeamento Geral do 
Brasil, que visará averi
guar a atual situação 
populacional de nossa 
Pátria.

Em nosso Município, 
70 homens foram desta
cados para êste mister, 
e provavelmente dentro 
de três meses no maxi

mo o serviço de Recen
seamento deverá estar 
concluído.

O Censo é um traba
lho bastante exaustivo 
que requer alguns me
ses, porquanto no inte
rior dos Municípios a 
coleta dos dados deve 
merecer cuidados espe
ciais, devido às longas 
distancias que separam 
uma residência da outra.

opinião ger il sôbre a 
nítida vitória do sr. Jâ
nio Quadros, nas próxi-

amaz >ncnse, deoois de 
referir-se às perseguições 
políticas e tôda a sorte

mas eleições de 3 de ou-1 de coações do governa- 
tubro. dor do s m Estado, sr.

O senador trabalhista Gilberto Mestrinho, disse.

— «Jânio Quadros, as
sim como ué resto do 
oaís, vencerá no Ami z)  
nas. Nada poderá deter 
Jânio, no caminho da 
vitória».

1
A Sociedade Auxiliado
ra Feminina, órgão inte
grado pelas senhoras, 
membros da Igreja Pres
biteriana desta cidade, 
ao ensêjo da passagem 
da data comemorativa 
do aniversario de sua 
organização, fará rea
lizar na próxima terça 
feira, dia 6, com inicio

fixado às 20 horas, um 
culto solene de ação de 
graças ao Senhor, no 
templo dessa Igreja, à 
Rua Cel. Fausto de Sou
za.

Para esta cerimonia, 
recebemos um atencioso 
convite, o qual muito 
agradecemos.

F A L E C I M E N T O
Faleceu em Florianopolis o sr. CRISTOVÃO BOUS- 

FIELD, brasileiro, solteiro, com 66 anos, nascido em 
25/4/1894, em Biguassu, Fiscal do Frigosul, de Porto Ale
gre R. S„ residente na Capital Gaúcha, licenciado e 
quando se encontrava na Capital Catarinense em visita à 
seus familiares, em casa do sr. OSMAR REGUEIRA, de 
quem era tio afim. Pessoa de fino trato e pai de criação 
da exma, Prof. ELIM BOUSFIELD TEZZA, Viuva do sau
doso advogado Dr. João Batista Tezza, de que também 
era tio. Por telefonema ao Dr. ELIBRANCO, a familia foi 
cientificada da infausta noticia. Era tio e pai de criação 
das Exmas Senhoras: WANDA REGUEIRA, esposa do sr. 
Osmar Regueira, proprietário do HoteÇRoyal, de Floriano
polis e de Da. JUANITA CORBETfA, esposa do sr. Car
los Corbetta, Agente VARIG, em Tubarão, cujo tio as edu
cou e as formou em professora' normalistas, no Colégio 
Coração de Jesus. A' Familia enlutada nossos pêsames.

Encontra-se desde há 
vários dias em nossa ci
dade, o Sr. Elter Dias 
Maciel, Secretario para 
estudantes secundários da 
União Cristã de Estudan
tes do Brasil, com séde 
em São Paulo e filiada 
ao Movimento dos Es
tudantes cristãos de Ge
nebra.

Os objetivos de sua vi
sita à Lajes é atingir os 
estudantes evangélicos e 
cristãos em geral, reali 
zando uma palestra ho
je às lô horas numa das 
dependências da Escola 
Normal Vidal Ramo$, e 
amanhã na Igreja Pres

biteriana e no Colégio 
Evangélico às lOe 18 ho
ras respectivamente.

Nestas suas palestras, 
o tema geral a ser abor
dado será “A resposta 
cristã aos desafios do 
mundo moderno”.

O Sr. Elter Dias Ma
ciel que esteve era visi
ta à nossa redação, a- 
companhado do (levdo. 
Eny Luz de Moura, da 
Igreja Presbiteriana de 
Lajes, permanecerá por 
mais alguns dias em La
jes, quando entrará em 
contacto com os circulos 
estudantis de nossa terra.

«Jânio não mente e é 
invencivel»

O governador Carva
lho Pinto disse que o 
sr. Jânio Quadros é in
vencivel (porque inven
civel é o movimento po
pular que o lançou), que 
votar nele é «dever de 
brasilidade e patriotismo» 
(pois sua candidatura é, 
acima de tudo, patrióti
ca) e que, dos candida
tos presidenciais, é o 
único que não mente 
(porque não tem neces
sidade de fazer propa
ganda do seu nome).

O Brasil - observou o

governador paulista - é 
uma República de Far
sas, que só escapará ao 
s u b d e s e n v o l v i m e n  
to quando o poder e s 
tiver nas mãos de um 
homem honesto, de pu
nho firme e livre de 
quaisquer compromisso 
com os partidos políticos 

Janio - acentuou - tem 
essa fibra. - «Acompa
nhei, como secretário 
da Fazenda, o seu go
verno em São Paulo e 
sei bem o que estou di
zendo».

Anuncie no «Correio Lageano»

^oncurso d > 
í reportagens 

na R. F. F.
Uma reportagem sô

bre ferrovias da RFF ou 
qualquer das su is xilia- 
das publicada êste ano 
na imprensa brasileira 
poderá valer ao seu au
tor um prémio de 8 ) md 
cruzeiros, de acordo co u 
as bases do concurso 
anual de reporta^ ms 
instituído oela '<êde Fer
roviária Federal.

Serão distribuídos três 
prêmios em dinheiro nos 
valores de oitenta mil 
cinquenta e trinta mil 
cruzeiros para as repor 
tagens que se colocarem 
em primeiro, segundo e 
terceiros lugares, respec
tivamente.

O julgamento será fei
to por uma comissão 
integrada de jornalistas 
e engenheiros ferroviá
rios.

a s  inscrições para o 
concurso vão encerrar- 
se neste mês de 
Setembro.

Publicações recebidas

Recebemos e agrade 
mos as seguintes publi 
cações: Agencia Missio
naria Salesiana do Gru
po Missionário Dom La- 
sagna de São Paulo; El 
Sol, de Alajuela, Costa 
Rica; Tribuna do Rio, do 
Rio de Janeiro.

SENSACIONAL! Clube 14 de Junho na sua promoção máxima de 1960 em combinação com os Diários
Associados e Revista do Globo.

SOIREE FESTIVAL DO G LAM O U R !
Dia 10 de Setembro, para a escolha da “GLAMOUR GIRL LAGEANA’* estarão presentes:

EDDA LOGES — Miss R. G. do Sul SUZANA TUBS — Miss Pôrto Aleere
ANDRÉA DE OLIVEIRA — Glamour Girl de P. Alegrç MARLOWA FERREIRA — Miss Caxias ria Sul
TEREZINHA MAFESSONI — Miss Getulio Vargas VERA JULIOLI — Miss Vacaria e ainda a*

GLAMOURS GIRLS de Vacaria, Lagoa Vermelha, Erechim e Caxias. \
\

Cronistas Sociais — Public Relations Teófilo Prado e ampla reportaaem dos Dim-ir»«
Associados e Revista do Globo. loS
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Clubes de Laj I
CORIEIO LAGEANO prtmna

les em nova 
chave no estadual?

Segundo conseguimos 
apurar em fontes ainda 
nao oficiais, os clubes de 
Lajes deverão disputar 
o proximo certame es
tadual numa chave de 
apenas 4 equipes, com a 
cidade de Rio do Sul.

Os classificados dessa 
nova chave de Lajes-Rio 
do Sul. jogariam com os 
clubes classificados da 
chave Mafra-Canoinhas, 
para posteriormente os 
vencedores das duas 
chaves jogarem com

vencedor da 
Joinville. chave de

o

Absolutamente não en 
tendemos esta inovação 
que pretende impor a 
rederação Catarinense 
de Futebol em última 
hora, porquanto já está 
deíinitivaraente resolvi
do que os clubes de La
jes atuariam na chave 
de Mafra e Canoinhas.

Em todo o 
mos aguardar 
teciméntos .

caso va 
os acon-

No proximo dia 7, da
ta em que se comemora 
à Independência do 13ra 
sil, o G.A. uuarany de 
verá patrocinar a vinda 
até nossa cidade, da for
te equipe do Palmeiras 
de Blumenau uma das 
melhores esquadras da 
atualidade do futebol ca 
tarinense.

Os entendimentos fo
ram coroados de êxitos, 
e numa atitude das mais 
arrojadas da diretoria do 
G.A. Guarany, os portões 
serão franqueados ao 
nosso público desi ortivo.

Não resta a menor dú
vida que a atitude. do 
G.A. Guarany merece os

mais francos elogios, por
que em nossa vida es
portiva nunca soubemos 
que uma agremiaçã is- 
portiva de nossa i ira 
concedesse um espetá
culo esportivo iut ma
mente gratuito, prin ai 
mente com equipes- de 
outras plagas.

REUNIU-SE O TJD DA VARZEA

Olaria e Princesa o me
lhor jogo da varzea

O campeonato varzeano de futebol terá pros
seguimento, com a realização de mais 5 partidas 
correspondentes à terceira rodada, e que oferece 
os seguintes jogos: Figueirense x Frei Rogério 
Olaria x Princesa, Satélite x Tupy, Avenida x 
America e Arco Íris x Botafogo.

O melhor jogo dessa rodada é aquele que se
rá travado entre as equipes do Olaria e do Prin
cesa, ambas colocadas no primeiro posto da tabe
la ao lado do Botafogo e do Tupy.

O jogo mais fraco da rodada, será jogado en
tre os quadros do Avenida e do América.

Reuniu-se quinta feira Pereira, suspenso por 2 
última, o ITibunal de jogos oficiais: Luiz An-

advertido;

Após a realização da segunda rodada do tur
no do campeonato varzeano, a situação dos clu 
bes concorrentes à Taça Eficiência, passou a ser 
a seguinte:
1- Olaria 10 pontos
2‘ Arco íris 4
3‘ Botafogo, America e Tupy 3
4- Coral 1 2,5
5' Brusqueqse e Princesa 2
6‘ Centenário 0,5
7- Avenida, Figueirense, Frei Rogério e

Satelite 0
O clube que no final do campeonato varzeano 

obtiver mais pontos na Taça Eficiência receberá 
uru trofeu, que é uma oferta da direção deste 
jornal.

Justiça Desportiva do 
Departamento Varzeano 
de Futebol, para julgar 
os processos em pauta, 
correspondentes à se 
gunda rodada do turno.

Após houvirem-se as 
defesas apresentadas pe
los atletas e pelos seus 
representantes legais, os 
juizes do TJD pronuncia
ram as seguintes penali
dades aos infratores: — 
Do S.C. Frei Rogério: 
Dirceu Carsten, suspenso 
por 20 dias; Jonas Elias 
Pilar, suspenso por 5 
dias; José Alvadir Ro
drigues, suspenso por 1 
jogo oficial.

Do Olaria A.C.: Adro- 
aldo J. Casa, suspenso 
por 10 dias; Abdon L. 
Filho, advertido. Do Sa
télite F.C.: Célio Xavier

O Guarany 
venceu o 
Olinkraft

Atuando amistosamen
te domingo último na 
localidade de Igaras, 
contra a S. E. R. Olin
kraft, o Guarany de 
nossa cidade derrotou 
espetacularmente aquela 
agremiação pelo escore 
de 5 á 2.

jogos oficiais; 
tonio Alves,
Osny Correia,
Celio Ribeiro 
absolvido.

Do S.C. Avenida:

advertido; 
da Silva,

An-

tonio Luiz Pereira, ad
vertido.

Todas estas punições 
começarão a vigorar a 
partir da data do acor- 
dão ou seja Io de setem
bro de 1960.

O DVF solicitou policia
mento para os jogos 

do campeonato
Conforme oficio que dirigiu ao Delegado Regional de 

Policia, Dr José de Castro Gamborgi, a diretoria do De
partamento Varzeano de Futebol vem de solicitar àquela 
especializada, policiamento para os futuros jogos do cam
peonato varzeano, principalmente aqueles que serão reali
zados no Estádio do Ginásio Diocesano.

Esta decisão do D.V.F. em policiar os seus futuros 
jogos, deve-se a indisciplina que está imperando nos mes
mos, tanto por parte da assistência como dos proprios jo
gadores em campo.

Ndo haverá futebol amanha 
dos clubes da divisão 

principal
No dia de amanhã não será realizado nenhum jogo amis

toso uo Estádio Municipal da Ponte Grande, que envolva os 
clubes de nossa primeira divisão.

Provavelmente o Estádio Municipal no dia de amanhã  
seja cedido pela LSD aos clubes da varzea, para a realização 
da terceira rodada do turno. / •

Internacional dia 11 em Brusque
Em retribuição à visita que lhe fez domingo último o 

Paissandú de Brusque, o S.C. Internacional provavelmente 
atuará naquela cidade no proximo dia 11. Como se sabe 
no jogo de domingo houve um empate em 1 tento.

m
tePapelaria em geral:

PROCURE A MAIOR E MAIS COMPLETA LIVRARIA E TIPOGRAFIA DA CIDADE

A PÉROLA DE LAGES
Completo sortimento de material escolar

Rua Cel. Cordova 202 —  fone 213
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CORREiO LAQEÃNü
Lages, 3 de Setembro de 1960

O Comité Pró Fernando 
Ferrari de Lages

7 DE S E T E M B R O

Convida ao povo em ge 
ral para o grande comício 
que se fará realizar se
gunda feira, dia õ às 12,30 
horas, nesta oportunidade 
falará ao povo lageano o 
candidato a Vice Presi
dência da República Dr. 
Fernando Ferrari Candi
dato das Mãos Limpas.

Saudações Ferraristas

Prévias eleitorais:

Jâaio e Ferrari favoritos 
na Bahia

Porte Alegre
Vem repercutindo, nesta 

capital a prévia eleitoral 
pubíicada pelo «Correio do 
Povo» e referente à consul
ta feita pelo jornal «A Tar
de», de Salvador, na Bahia.

Esses resultados foram os 
seguintes:

Para presidente da Repú
blica: Janio 1594 votos - Lott 
683 Adhemar 13 >

Para Vice-preti lente: Fer 
rari 1452 votos - Goulart 567 
Miiton 364.

P. Alegre - Resultados da 
prévia eloito al realizada na 
cidade de Lagea I ), por oca-

sião do jogo entre os qua 
dros do Estréia Futebol Club 
e do Lageadense e pela Rá
dio Alto Taquari da cidade 
do mesmo nome:

Jânio 1110 - Lott 376 - 
Adhemar 204

Vice
Ferrari 1218 - Jango 281 - 

Milton 78
ARRÔIO DO MEIO

Em uma sessão de cinema 
apresentou os seguintes re
sultados:

Lott 50 - Jânio 41 - Adhe 
mar 32

Para Vice
Ferrari 87 - Jango 19 e 

Milton 17

O glorioso 7 de Setembro 
se aproxima rápidamente. 
Trata-se da maior data na- 
oiònal brasileira que deve 
ser entusiásticamente come
morada por todos os brasi
leiros. Não se nota prepara
tivos para a realização de 
tão grande festa cívica. “Po
vo que não tem virtude aca
ba por ser escravo’’. 
Precisamos cultivar a virtu
de cívica em todos os qua
drantes de nosso município 
e de nossa cara Pátria. Pre 
cisamos construir era cada

[coração um altar da Pátria. 
A mocidade, as autoridades 
e o povo precisam abrilhan
tar as festividades cívicas 
comemorativas ao grande 
dia do Brasil O 7 de Setem 
bro deve sacudir o po dos 
grandes feitos dos nossos 
antepassados, porque èles 
contém os germens do futu
ro promissor da nação. Os 
atos heroicos dos nossos 
maiores devem ser relem
brados para inspirar as ge 
rações do presente e do por
vir. Irmanemo-nos todos para

sacudir a poeira do indife- 
rentumo que parece querer 
enfraquecer o cerne da nos
sa nacionalidade. Vamos ou
vir o rufar dos tambores 
conduzidos pela mocidade 
iajeana e o toque dos clarins 
dos defensores das nossas 
fronteiras pátrias. São atos 
que entusiasmam e levam 
todos a produzir mais e me
lhor pela felicidade comum 
e progresso econômico, cul
tural, cívico, religioso e ci
entífico do Brasil

Revestiu-se de brilho a sessão litero 
musical da A cadem ia Frei Veloso
Foi corcada de inteiro êxi

to a sessão litero musical 
realizada ontem à noite no 
Cine Marajoara, promovida 
pela Academia Frei Veloso 
e patrocinada pela Prefeitu
ra Municipal, em comemora
ção ao quinto centenário da 
morte do Infante D. Henri 
que .

Presentes autoridades ci
vis, eclesiásticas, classistas 
e por uma assistência que 
enperlotou as dependencias 
da ‘Catedral do Cinema”, a 
sessão foi iniciada com al 
guns números musicais e poé
ticos executados por alunas 
do Colégio Santa Rosa de 
Lima e posteriormente usou 
da palavra o Professor Eval- 
do P. Henckmaier, presiden
te da Academia Frei Veloso 
saudando o ilustre lajeano 
Major Sebastião da Silva 
Furtado.

Em seguida o Major Sebas-

O cômputo geral em sete ESTADOS

S. PAULO, — lozando de 
alto conceito pela precisão 
com vem antecipando os re
sultados de eleições desde 
1954, a prévia eleitoral da 
Record, com vistas às elei
ções presidenciais de 3 de 
outubro de 1960. apresenta 
agora os seguintes resulta
dos, colhidos nos Estados da 
Guanabara, Rio de Janeiro 
São Paulo, Minas, Paraná, 
S. Catarina e Rio Grande do 
Sul:
Estado da Guanabara
Jânio 13.257 — Lott 5.929 
Adhemar 3.543.
Milton 8 441 — Ferrari 8.135 
— Goulart 4.877.

Estado do Rio
Jânio 552 — Lott 330 — A- 
dhemar 201
Goulart 363 — Milton 273 — 
Ferrari 261.

S. Paulo
Jânio 7.979 — Lott 4 265 — 
Adhemar 2.732.
Ferrari 4.881 — Goulart 4 157 
— Milton 3.765.

Minas Gerais
Jânio 15.076 — Lott 14.928 — 
Adhemar 2.732.
Milton 14.098 — Goulart . . 
11.957 — Ferrari 9.584. 

Paraná
Jânio 10.482 — Lott 4.782 — 
Adhemar 1.603.

Goulart 3.868 — Ferrari 2.970
— Milton 2.705.

Santa Catarina
Lott 8 756 — Jânio 8.417 — 
Adhemar 2 459.
Goulart 8.467 — Milton 5.198 
Ferrari 4.306
Rio Grande do Sul
Jânio 17.668 — Lott 16.366
— Adhemar 8.179.
Ferrari 20.870 — Goulart
14.347 — Milton 3 425.
Computo Geral Apu 
rado pela «Record»
Jânio 73.431 — Lott 55.356 
Adhemar. 20.643.
Ferrari 51 007 — Goulart 
48.036 — Milton 37.905.

a fenomenal película da M.G.M. em Technicolor

AS AVENTURAS DE ARSENE EUPIN
Com Robert Lamourex, Lisolete Pulver, O. E. Hasse e muitos outros

Um filme que causará sensação entre os espectadores. . .

tião da Silva Furtado proferiu 
uma significativa palestra 
sobre o Infante D. Henrique, 
destacando o seu papel nas 
grandes navegações lusas e 
como o fundador da Escola 
de Sagres, principal marco 
de descoberta de novas ter
ras. O perfil do Infante D. 
Henrique foi descrito in to- 
tum, causando a maior das 
impressões entre os presen
tes, recebendo por isso ao 
final de sua palestra, entu
siásticos aplausos da seleta 
plateia que acorreu a esta

sessão litero musical da A- 
cademia Frei Veloso.

A solenidade foi encerra
da com a execução pelos 
presentes do Hino Nacional 
Brasileiro Enviamos destas 
colunas os nossos profusos 
parabéns à Academia Frei 
Veloso pelo sentido altamen
te civico em promover esta 
sessão litero musical em ho
menagem a um dos maiores 
vultos da historia portuguesa, 
e também por trazer até La
jes o ilustre lajeano Major 
Sebastião da Silva Furtado.

tl I

Durante um encontro 
que tove em Belo Hori
zonte, com o deputado 
estadual de Santa Cata
rina. sr. Fernando Vie 
gas, o General Nelson de 
Melo, chefe da Casa Mi
litar da presidência da 
Republica, afirmou ao 
parlamentar barriga ver
de: “Pegaria em armas, 
se fosse preciso afim de 
garantir a posse dos e- 
leitos, e o sr. Juscelino 
Kubstcheck também tem 
todo o interesse empres-

sera U

tigiar os resultados do 
pleito de 3 de outubro”.

A resposta do General 
Nelson de Melo foi dada 
com ênfase incomum, à 
pergunta formulada pelo 
parlamentar barriga ver
de, sôbre os rumores 
que vêm sendo postos em 
circulação episodicamen
te, e que procuram co
locar em dúvida a ques
tão da posse do sr. Jâ
nio Quadros como futu 
ro presidente da Repu
blica .

Para que Lott distinga:

« 1  dl »
A propósito das declarações do marechal Lott, 

criticando em São Paulo, e acusando êste Estad.» 
de estar prejudicando outras unidades da Federa
ção, o secretário da Agricultura, daquele Estado 
sr. José Bonifácio, declarou o seguinte à imprensa;

— «O marechal está confuso. Não estamos 
importando videira do Rio ürande do Sul, e sim 
oliveiras. Para o marechal, que não sabe distin
guir, vou ensinar um método infalível: a diferença 
entre a UVA e a AZEITONA está justamente no 
carôço, não há como errar».

MANIFESTO
A União Nacional de Estudantes lançou um manifesto 

contra as nomeações em massa que estão ocorrendo ua 
Previdência Social, por “determinação da cúpula do PTB, 
com propósitos eleitorais" Os estudantes conclamam o po
vo a estar atento no problema que tal fato vem criar pari 
o país .
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