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Dados extras oficiais
Para Presidente da Republica
Jânio Quadros 
Adhemar de Barros 
Mal. Teixeira Lott

9.118

4.638
10.439

Para Vic9 Presidente da 
Republica

1 ernando Ferrari 
João Goulart 
Milton Campos

3.479
12.736
6.646

^ara Governador
Celso Rumos

Irineu Bornhausen
15.700

9337

Para Vice Governador
Doutel de Andrade 
Curios Gomes de Oliveira 
Maninho Callado Jor.

13.520
8.555

988

w 1 ! fard Prefeito MunicipalWolny Delia Rocca H 150l7
Ary Waltrick da Silva 10.213

Consagradorc viiórla 
de Jânio

Cora os resultados até o 
momento apurados já deu a 
vitoria segura ao sr. Jânio 
Quadros como presidente da 
Republica.

Deve se levar em conta 
que a esmagadora votação 
recebida por êste candidato 
foi surpreendente, pois não 
há na historia de nossa Re
publica um candidato de o-

posiçâo que tenha sido elei
to, e ainda mais com uma 
verdadeira avalanche de
votos

Com êstes resultados nem 
se quer deixa a matutar pa
ra possíveis recursos de
qualquer natureza, pois o po
vo brasileiro demonstrou que 
queria mudar.
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Eleitos Celso e Doutel em Santa Catarina
Após um pleito renhi

do, que polarizou a opi
nião publica barriga ver
de, estão eleitos os srs. 
Celso Ramos e Doutel 
de Ancir; de, respectiva
mente para governador 
e vice governador de 
Santa Catarina.

Embora os prognósti
cos fossem contrários à 
eleição do sr. Celso Ra
mos à chefia do execu
tivo catarinense, as ur

nas falaram mais clara-Iradas em Lajes como em 
mente relegando o sr.[ outras cidades barriga
Irineu Bornhausen a um 
plano secundário e, assim 
alijando os seus coman
dados que estavam no 
poder de nosso Estado 
há quasi dez anos.

Em comemoração des
sa vitoria, tão significa
tiva como a vitoria do 
sr. Jânio Quadros no 
país, diversas homena
gens estão sendo prepa-

verdesaos eleitos no plei
to de 3 de outubro.

A população catarinen
se muito espera dos 
vencedores do pleito de 
segunda feira, afim de 
realizarem um governo a 
altura do progresso do 
nosso Estado, seguindo 
a obra patriótica de seus 
antecessores.

N o ;  D A  I n  E I A  Prefeita Muuitipal
Num pleito que foi de- 
nrolado dentro da 
lior harmonia e mutua 
rapreensão partidária, 
)r. Wolny Delia Rocca 
ndidato da coligação 
ID-PTB-PDC-PL-PRP 
P, foi eleito novo Pre
to Municipal, em su- 
ssão ao sr. Vidal Ha- 
)s Junior.
A sua eleição foi af.®e' 
irada com uma dire- 
nça de aproximada- 
ente cinco mil sufra- 
08 sobre o seu compe'

tidor Sr. Ary Waltrick 
da Silva, candidato da 
UDN e das dissidências 
de diversos partidos po
liticos.

A sua posse no exe 
rutivo municipal dar-se-á 
no dia 31 de janeiro de 
i960 quando na mesma 
oportunidade também 
deverão ser empossados 
os eleitos nos planos es
taduais e federal.

One a administração 
do Dr. Wolny Delia Roc 
ca seja bastante feliz

Uia na última página:
Notas e  F a t o s  p o lític o s

são os nossos votos, e o 
mesmo desejo são de to 
dos os habitantes de 
nossa terra que esperam 
melhores dias para o seu 
município.

PRP dissidente prepa
ra manifesto

Deverá na próxima semana 
ser publicado um mani- 
festo pelos perrepistas dissi
dentes em todo o país de 
censura ao sr. Plínio Salga
do pela maneira que foi con 
duzido o partido nas ultimas 
eleições, cuja agremiação foi 
levada a esta derrota apoi
ando o Mal. Lott.

Disputa pela Vice Pre
sidência

Duelo sério está se tra
vando pela disputa do cargo 
de vice-presidente da Repu 
bliea entre os srs. João Gou
lart e Milton Campos, cuja 
diferença tem em determina-

algu-dos momentos sofrido 
mas modificações.

Entendemos entretanto que 
mais uma vez sairá eleito o 
sr. João Goulart presidente 
do PTB nacional.

Juracy Magalhães faz 
declarações

Chegando ontem ao Rio o
governador da Bahia sentiu- 
se um tanto aborrecido com 
o eleitorado de Salvador ca
pital da Bahia, por motivo das 
eleições, pois apezar de não 
ter trabalhado ostensivamen
te sua preferencia era pelo 
homem da vassoura, dizendo 
ainda que o povo brasileiro 
não vai se decepcionar, ten
do dado seu voto ao sr. Jâ
nio Quadros .

Lacerda denunciou chanta
gem na contagem dos votos

O Deputado Carlos Lacerda denunciou há dias 
a existência de um movimento de âmbito nacional, 
dirigido por politicos de influencia no atual go 
vêrao e que destinava promover a fraude na a- 
puração nas eleições, bem como nos mapas onde 
são computados os votos.

Em nota assinada que distribuiu aos jornais, 
o candidato udenista advertiu a opinião publica e 
a Justiça Eleitoral sôbre a necessidade de rigoro
sa vigilância na apuração do pleito, quer na ca
pital, quer nos Estados, notadamente na Guana
bara .

Infelizmente isto nada verificou se, e o que se 
vê é a vontade popular expressa nas urnas com a 
sua vitoria no govêrno do Estado da Guanabara 
e a do sr. Jânio Quadros à presidência da Repu
blica .

Amaral Peixoto reunirá o PSD Nacional
“Nada tenho a decla

rar sôbre a marcha das 
apurações no país. Den
tro de alguns dias con
vocarei o Diretório Na
cional do PSD, para 
uma reunião, na qual

será examinada a a- 
tual conjuntura política” . 
Essas declarações foram 
feitas à impreosa pelo 
Ministro Ernani do Ama
ral Peixoto.

O Cine Marajoara apresenta amanhã (domingo) às 7e  9,15horas
a grandiosa produção da Columbia Pictures em Technicolor

e Cinemascope

Bom Dia T r i s t e s a
com DEBORAH KERR, DAVID NIVEN, JEAN SEBERG e MYLENE DEMONGEOT

O fabuloso romance de Françoise Segan a jovem escritora de 18 anos que empolga o 

mundo pelas suas ideias audaciosas.
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N OTAS EM  A R Q U IV O  (N*

CASAS DE
do Museu Histórico "Thiago de Castro « 

Transcreve D .T . Castro

NEGOCIOS
Era 1819 as casas de 

negocio da villa de La
ges erara muito poucas, 
cora o capital da 1039)0, 
123000 e 203000 mais ou 
menos, conforme consta 
do documento de onde 
extrahiraos estas notas!

Entretanto, apesar do 
grande capital empre
gado, essas casas paga
vam, anualmente, para a 
real fazenda, o tributo 
de 63400 e para o con
celho municipal 3640 de 
cada medida de aguar 
dente e 332) de cada 
medida de vinho ou de 
vinagre.

Xaquelle anno, exer
cendo as funções de pro 
curador do contrato (?)
o capitão Manoel Cava
lheiro Leitão, annunciou 
que sobre «a antiga con- 
contribuição dos ditos 
63400 outra tanta quan
tia teriam de pagar as 
casas de molhado, tanto 
do Paiz como de mar».

O povo não podendo 
conformar-se com a ele
vação do imposto diri
giu uma representação

aos senhores do nobre 
senado pedindo provi
dencias.

N’essa representação 
a ’legou-se: que as maio
res casas de negocio da 
vdla sempre tiveram o 
capital de 10, 12 e vinte 
mil reis, mais ou menos; 
que attendendo ao esta 
do deplorável e de sum 
ma pobreza da vdla, o 
conde de Palma já ha
via recommendado ao 
sargento-raór José Vi
cente que nada fosse al
terado a respeito das 
contribuições; que os ge- 
neros expostos á venda, 
nas casas de negocio, e- 
ram trazidos da Laguna, 
para onde o transito era 
dificultuoso e perigossis- 
simo, além do alto pre
ço que estavam os ge 
neros; que a maior parte 
do tempo o povo sentia 
falta de viveres de pri
meira necessidade; que 
a elevação do tributo 
poderia fazer perigar a 
paz e a tranquilidade do 
povo, o que não era de 
agrado de S.M. que pelos

«seus deputados, minis
tros e governadores, re- 
commendava sempre to
do o commodo, bera pu 
blico, paz e quietação 
de seus fieis vassados.»

O concelho despachou 
que, não querendo o pro
curador do contracto a- 
presentar as suas condi
ções, por onde quer co 
brar com o acréscimo, 
fosse pago o tributo pe
lo uso e costume do paiz, 
até ser decidido pelo 
tribunal da real fazenda,, 
a quem o concqlho deu 
parte da representação.»

Le vrai peut qu elqu e  
fois n’être p as vrai
semblable (a verdade 
pede às vezes não ser 
verosímil, como disse 
Boileau, Arte Poética).

O que deixamos n’es
ta notas são factos ver
dadeiros, revestidos, en
tretanto, de apparencias 
que os tornam quasi ina
creditáveis.

E’ dificil acreditar-se 
que na antiga paragem 
da capitania de S. Paulo, 
hoje cidade de Lages, as

137 leses disputarão 1res prêmios em dinheiro:
Congresso

Rio, - Com vários prê
mios em dinheiro - um 
de loo  mil cruzeiros da 
R. F. F. e outros no va
lor total superior de 2 
mil dólares para os tra
balhos mais importan
tes do conclave, o X 
Conclave Panamericano 
de Estradas de Ferro

Ferroviário
será instalado dia 12 de 
outubro próximo, no 
Copacabana Palace Ho
tel, presentes delegações 
de 12 países americanos 
e observadores de na
ções de outros continen
tes.

Naquele local serão 
realizadas a Sessão Pre-

paratória. as sessões 
Plenárias e as Reuniões 
das Comissões, bem co 
mo os demais serviços 
do certame, que, no 
conjunto, ocuparão os 
‘golden-room” , 2 grandes 

e luxuosos salões de 
hotel, o “ hall” de entra
da e dois salões de 
“ bridge'’, todos com ar 
refrigerado.

Levou a cédula como lem
brança para o filho

Rio - um fato pitoresco 
aconteceu na 38a. secção 
do Hipódromo da Gávea. 
Uma senhora ao regressar 
?  cabine, apresentou ape
nas .duas cédulas para 
colocar no urna. Pergun
tado onde estava a ter
ceira, respondeu que a

levaria para seu filho. 
Voltou à cabine, e trouxe 
a questionada cédula as
sinalada. Depois, recebeu 
de presente uma cédula 
assinalada sem o visto 
dos mesários, para levar 
a seu filho.

Ao Comércio e à lodiislria
Quem anuncia mais, vende mais. E quem ven 

de mais, pode v j.iiar p)r raea;>3. A. propagan
da impressa grava melhor e é mais duradoura. 
Anuncie sempre no CORREIO LX.GEANO.

Apoio do Govêrno
O Congresso ferroviá

rio, tornado oficial pelo 
govêrno brasileiro, atra
vés de decreto, concor
rem lõ7 teses, versando 
os mais diversos impor
tantes assuntos relaciona
dos com os problemas 
de transporte sôbre tri
lhos.

Após a instalação e 
os trabalhos iniciais do 
congresso, no Estado da 
Guanabara, o congresso 
se transferirá para São 
Paulo, onde estará sen
do realizada a exposi
ção Internacional de 
Material Ferroviário.

O encerramento do 
conclave correrá dia 
27 de outubro, em Brasi
lia.

casas de negocio, asl 
maiores casas, tivessem 
o capital de 10, 12 e 20, 
mil réis, pagando por an-| 
no, à real fazenda 63400 
de tributo e ao concelho 
3640 de cada medida de

aguardente e 3320 de ca
da medida de vinho ou 
vinagre!

O que sobraria, no fim 
do anno, do capital, pa
ra o n o v o  sortimento?

Parece incrível ! !

Edições Melhoramentos
Completo o Novo Dicionário Michaelis
atualizado e totalmente refundido

Lançamento em Janeiro de 1961 do volume 
Português-Inglês;
A  2.a Edição Ingles Português sairá em Se
tembro

Depois de cinco anos 
de trabalhos incessantes 
dos técnicos, aparecerá 
em janeiro de 1961 o vo
lume Português-Inglês do 
Novo Dicionário Michae
lis, ficando assim cora 
pleta essa monumental 
obra, pois o volume In
glês Português, que já 
fôra lançado em 1959 
pelas Edições Melhora
mentos, terá renovada a 
sua edição em setem 
bro. Dessa maneira, tra
dutores, estudantes, pro
fessores e o grande pú
blico poderão contar com 
um trabalho inigualável 
no gênero, absolutamen
te exato e repleto de 
inovações, que refletem 
o desenvolvimento di
nâmico dos dois idio
mas.

Assim como se proce
deu com o volume ante
rior, o de Português-In
glês foi todo remodela
do. Trata-se realmente 
de um novo dicionário, 
pois a equipe de diciona- 
ristas, de comprovada 
competência e vasta cul
tura, atualizou, ampliou 
e refundiu o antigo Mi
chaelis. A grande obra 
tem agora 5.000 vocábu- 
'os genuínos, inclusive 
técnicos.

Num volume compacto 
de 1.500 paginas, admi
rávelmente impressas, 
estão contidas mais de 
4.000 ilustraaões, que 
elucidam com facilidade 
o significado das pala
vras. Essas pranchas fo 
ram desenhadas exclusi- 
varaente para a nova 
edição, assegurando rã- 
pida compreensão dos 
vocábulos.

Sob o a .pecto mate-

rial, o volume Português- 
Inglês é idêntico ao da 
parte Inglês-Português, 
cuja reedição se aguar
da também com grande 
interêsse. Cuidou-se com 
especial ateução da a- 
presentação gráfica, sen
do excelente a encader
nação com gravação a 
ouro na capa, além da 
sobrecapa colorida.

Por sua vez, o volu
me de setembro“ (2.a edi 
ção) também completa- 
mente refeito, tem as 
seguintes características; 
1.156 páginas com ilus
trações magnificas num 
total de 4.000; frases tí
picas, em destaque, de 
preferência as expres
sões de uso familiar, po
pular e corrente; nomes 
próprios com pronúncia 
figurada e medidas in- 
glêsas e americanas com 
seus equivalentes métri
cos em português; abre
viaturas dentre as mais 
usadas na lingua ingle
sa e valiosa relação dos 
verbos irregulares; mi 
lhares de têrmos técni
cos da linguagem diária 
e profissional, pronúncia 
certa ao lado de cada 
vocábulo, segundo o sis
tema adotado pela Asso
ciação Fonética Interna
cional.

Os dois volumes cons
tituem um dos mais im
portantes lançamentos 
editoriais dos últimos 
tempos. Ambos foram 
elaborados pacientemen
te e com segurança, re
sultando numa obra que 
satisfaz em todos os as
pectos aos estudiosos 
dos idiomas inglês tí 
português.ACERVO: BIBLIOTECA DE SC 
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9 rande interesse peio “ P rê m io  Esso”
reportagens, Imnre nsn nai*Q ___Centenas de reportagens 

oriundas de todos os cantos 
do Brasil estio chegando v 
Associação Brasileira de

Imprensa para concorrer ao
i ? 1“ hsso <le Reporta- 
3?® • 0 íDterêsse despertado por esse concurso, ao

Os jornais divulgaram du
rante os dias da campanha 
eleitoral preparatória do plei
to de 3 de outubro, noticias 
referentes a apostas sobre 
resultados da votação para 
este ou aquele candidato.

km São Paulo, por exem
plo (ou talvez íôsse em Mi
nas Gerais, pois não guarda 
mos a lembrança do local, o 
que entretanto, não importa 
ao caso), um entusiasta de 
determinada candidatura a- 
postou um milhão contra cem 
mil cruzeiros! . . .  A grande 
diferença entre êsses valores, 
quando um apostador arrisca 
tão vultuosa soma, para re 
ceber uma décima parte da 
mesma, não é própria a re
velar, apenas, confiança no 
prestígio ou nas possibilida
des de seu escolhido. Tra
duzirá, antes disso, um gran
de fanatism) próximo da in
sanidade mental, só por si 
bastante para autorizar, por 
parte de quem o caso inte
resse, uma ação de interdi
ção judicial!

Quando mais não seja, ês 
se apostador não poderá dei
xar de ser um pródigo. Quan 
to ao outro, que arriscava 
cem, para ganhar um milhão, 
talvez seja um esperto, da 
espécie do jogador que, bem 
fazendo o cálculo das pro- 
balidades, não rejeita a se
dução de tão vultuoso resul
tado contanto que lhe sorria 
a fortuna.

A estas horas, em face da 
marcha de apuração do piei 
to, talvez que êsses, assim 
como outros teimosos, já te -

nham compreendido quanto 
■i sorte pode ser boa para 
uns, ao mesmo tempo que 
madrasta para outros. Com
preenderão, afinal, quando 
perdedores, que o melhor 
mesmo é não deixar o certo 
pelo duvidoso, isto é guar
dar as “pelegas” no bolso ou 
no banco ao invés de con
fiá-las à roda da fortuna. No 
caso dos ganhadores, não é 
de duvidar que sigam a re
gra em tais casos: longe de 
aproveitarem o bafejo da sor
te, que dizem ser cega, o fas
cínio que os subjuga talvez 
os leve a perder tudo, se não 
mais no primeiro lance que 
se lhes ofereça . . .

São coisas do jôgo, todos 
sabemos. Mas, no caso, não 
eram essas considerações, 
propriamente, que tínhamos 
em vista O que, na verdade, 
pretendíamos era a explica
ção de como, num país onde 
se afirma ser o jôgo proibi
do pelo menos por fôrça de 
lei penal, se possa admitir a 
transformação de um motivo 
de tamanha relevância, que 
só devera inspirar respeito e 
preocupação de ordem cívi
ca, em causa de concupis
cência, na prática de um ato 
ilicito.

O código eleitoral devia, 
no caso, secundar a norma 
penal. No entanto, os desafi 
os e apostas, em tôrno das 
eleições, se fazem, livremen
te, nas ruas à vista de todos 
ou mesmo pelos jornais, co
mo indicação de nome, en
dereço, importância do risco, 
vantagens e tudo mais que 
importe ao caso . . .

Dia dos Garçoos
Comamoranio a data 

ungaa da classe os gar
çons de Lajes, atravez 
de seu orglo represen- 
tativ) que é o Sindicato 
dos Empregados do Co
mércio Hoteleiro e Si
milares, organizaram 
um churrasco [festivo ao 
qual compareceram os 
membros da classe e 
convidados especiais.

Após o ágape, 
decorreu em in310,- 
franca alegria e cordia
lidade, fizeram uso ui 
palavra diversos orado- 
res, tendo discursi„ ° 
por fim o sr. ^ t),el‘ 1a 
Cruz, presidente da 
tidAde, que em substan

oiosas palavras disse da 
importância da data, de 
tudo o que foi realizado 
em Lajes en  beneficio 
dos garçons e do que 
os mesmos esperam no
futuro. .Em prosseguimento
aos festejos, hoje à noi
te será realizado gran
dioso bai'e no Clube 
Recreativo Juvenil, ani 
mído pilo Coujuato 
Melódico Sincopado, no 
aual tomarão parte to- 
4 todos os
sarçons de Lajes, acom
panhados pelas suas ex- 
mas. famílias, e inúme
ros convidados espe
ciais.

que tudo indica, ultrapassa- (lhores trabalhos apresenta-
rá êste ano, ao registrado 
em períodos anteriores, acre 
ditando se que o total de

dos. Os prêmios, êste ano, 
são de Cr$ 150.000,00 além 
de um i viagem de ida e vol-

trabalhos enviados para jul-ita a Nova Iorque pela Va- 
gamento, suplante a média 1 rig à melhor reportagem se
até então assinalada, que é 
de 200 reportagens desde 
que o “ Prêmio Esso" foi ins
tituído, em 1935.

Muitas fotografias
Muitos fotógrafos que mili

tam na imprensa do País es
tão também concorrendo 
com seus trabalhos, de vez 
que, no corrente ano, o con
curso “também oferecerá um 
prêmio de Cr$ 50.000,00 à . .
melhor fotografia publicada ! v!ar f eu® t â â !os’- etB. ^l! em jornal ou revista brasi- j Pbcata, à Associação Brasi- J 'leira de Imprensa - rua

Araújo Porto Alegre, 71

lecionada, e tres outros de 
Cr$ 50 000,00 cada, para os 
vencedores regionais. À me
lhor fotografia escolhida pe
la comissão dará ao seu au
tor a importância de Cr$ . . . 
5 j.000,00

Como concorrer

Os jornalistas e fotógrafos 
que desejarem concorrer ao 
“Prêmio Esso” deverão en-

leiros.
Até 15 de novembro

O prazo para encerramen
to do envio de reportagens 
e fotografias ao “Prêmio Es
so” termina a 15 de novem
bro. Serão julgados, por uma 
comissão de destacados ho
mens da imprensa, os me

7o. andar. A inscrição para 
o concurso de fotografia se
rá feita através do envio 
em duplicata, àquela Asso
ciação, da reportagem em 
que foi inserida a foto, acres- 
cidade uma cópia das foto-

concorrente deverá mencio
nar o nome, data e local do 
jornal ou revista que publi
cou a foto.

Divisão em grupos
Para efeito de julgamento 

dos trabalhos, o País foi di
vidido em 3 grupos abran
gendo determinado número 
de Estados. O grupo A com
preende: Estado da Guana
bara e S. Paulo. Grupo B: 
Minas Gerais, Bahia, Rio 
Grande do Sul, Paraná, Per
nambuco, Pará e Ceará.

Grupo C: Santa Catarina 
Espirito Santo, Goiás. Estado 
do Rio de Janeiro, Sergipe, 
Alagoas, Amazonas, Mara
nhão, Piauí, Rio Grande do 
Norte, Mato Grosso, Paraiba 
Distrito Federal (Brasilia) e 
Territórios.

Só poderão ser inscritas 
as reportagens ou fotografias 
publicadas no periodo de 
16 de novembro do ano pas 
sado a 15 do mesmo mês

grafias no formato 18x24. O I dêste ano.

Evangélicos pedem providências ao 
IBGE sòbre censo religioso

Uma comissão de evangé
licos congregacionais, com 
posta dos srs. Remigio Fer
nandes Braga, Manoel da 
Silveira Pôrto Filho e Jether 
Ramalho, estève ni redação 
do Correio da Manhã, com o 
fim especial de solicitar, por 
nosso intermédio, urgentes 
providências do I B G E, no 
sentido de esclarecer e ad
vertir os recenseadores so
bre o levantamento dos da
dos estatísticos referentes à 
religião.

Erros

tópico, fato êste que vai re
sultar numa estatística im
perfeita, e por isso mesmo, 
prejudicial não só aos reli
giosos, como também à pró
pria exatidão dos dados es
tatísticos».

Apêlo
Tendo em vista estas cir 

cunstâncias, a comissão for
mulou um apêlo ao IBGE, no 
sentido de que dê aos re

censeadores instruções ex
pressas, para que não deixem 
de indagar a religião dos 
informantes e que passem a 
classificá-las no local exato 
do questionário. Por outro 
lado, pedem a todos os evan
gélicos que exijam a obser
vância rigorosa daquelas me
didas, pelos trecenseadores, 
concordando, quando muito 
em que sejam assinalados 
como «protestantes».
(Correio da Manhã, do Rio 
de Janeiro).

A comissão especial 
designada pelo ministro 
do Trabalho, para apu
rar as denúncias sôbre

Alegam os congregacio
nais que fugindo ao modêlo 
adotado para o censo de 1950, 
o IBGE nõo fêz incluir, no 
questionário do atual, os di 
ferentes credos da igreja e- 
vaugélica. No censo anterior, 
além de uma completa dis
criminação das religiões, foi _ .
colocado, ao lado do item irregularidades no paga 
«Religião Evangélica», um mento das contas devi- 
espaço em branco, no qual das pelos Institutos à Le
se esclareceria a que credo gia0 Brasileira de Assis- 
pertencia o informante, pois . oonciuiu sua ♦ ».existem os congregacionais, lencia, conciuiu sua ia
batistas, metodistas, presbite- refa e tez entrega de 
rianos, episcopais, pentecos- suas conclusões ao che 
tais, etc. Desta feita, entre- je do gabinete daquele 
taato, o item em apreço foi ^tular, em virtude de não 
incluído, simplesmente, sob a; t nn Rio (ie
denominação de «pratestan- 1 s e  enoontldt no RIO de 
tes», motivo por que o infor- j Janeiro o sr. Batista Ka- 
minte, muitas vêzes, é com- mos .
putado no item «outras reli-[ Q  vespertino «O Glo- 
giões», quando não o são em jj0>> esciarece que as sin- 
religiões ompl.tameate 1»-, dlcftncla8 efetu idas pela

«O pior, porém -  disse-1 Comissão apuraram a 
ram os membros da comissão procedência das denun 
— é que certas vêzes, se-1 cias, isto é, o pagamento 
guodo nos informaram alguns de propinas a intenne-

M i n u s  Hi m

evangélicos, o recenseador 
nem chega a indagar sôbre a 
religião, preenchendo o ques

diários no recolhimento 
daquelas cotas ou con-

tioaário’ por sua oonta, neste Itribuições legais. Esses

pagamentos irregulares 
atingem a soma fabulo
sa de cinqüenta milhões 
de cruzeiros.

Os pagamentos, segun
do o mencionado vesper
tino, eram autorizados a 
título de despesas com 
festividades ou homena
gens, mas no mesmo do
cumento o tesouro da 
LBA declara que a des
pesa resultara da arre
cadação de cotas dos 
Institutos. Só um desses 
comprovantes de despe
sas alcança a importân
cia de seis milhões d 1 
cruzeiros .

Ao que se sabe, a co
missão sugeriu ao mi
nistro do Trabalho a a 
bertura de tantos inqué 
ritos quantos forem ne
cessários para apurar us 
responsabilidades.
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Rio, — Para levar-se a 
bom têrmo a realização de 
um empreendimento do porte 
do VII Recenseamento Geral 
do Brasil é mister çonjurar- 
se esforços dos mais varia
dos setôres

As chefias de propaganda 
do I.B.G.E. e Serviço Nacio
nal de Reôenseamento, numa 
atividade febril, procuram ré- 
solver os problemas da ma 
neira mais rábida e eficiente. 
São expedida^ circulares pa 
ra as autoridades, enviando 
noticiários, para a imprensa, 
rádio e televisão. Milhares de 
cartazes foram confecciona
dos, mostrando a maneira 
clara e objetiva as vanta
gens do Censo, ao mesmo 
tempo em que se pede a |ia 
triótica colaboração dos in
formantes

O objetivo dôsse movimen
to é tornar público a finali
dade do Censo. Conclamar 
os cidadãos para que auxili 
em os recenseadores, res-

- l . \

E d i ç õ e s

CORREIO LAGEANO

| pondendo com fidelidade, aos 
quesitos formulados.

A maior dificuldade que se 
apresentou foi quando surgiu 
o problema da distribuição 
do material pelo interior do 
Brasil. Os pedidos solicitan
do material de propaganda 
chegavam dos pontos tnais 
afastados do país.

O tempo era mínimo para 
atender-se de maneira efici
ente a todos os pedidos, de
vido em grande parte a e- 
norme extéíisâo do território 
nacional. E foi resolvido gra
ças à colaboração expontâ
nea e patriótica de empresas 
particulares e governamen
tais. Torna se necessário res
saltar o papel preponderante 
que teve o JLóide Aéreo que 
através de seu Presidente, 
coronel Marcilip Gibson, co
locou os aviões de todas as 
suas linhas à disposição do 
Serviço Nacional de Recen
seamento para a distribuirão

coiii s censo
dos cartazes e propaganda 
em geral em todos os pontos 
de escalas servidos pela com
panhia. Contou ainda, na 
mesma empresa, com a co 
laboração dos senhores: A- 
nélio Gonçalves Moles — Di
retor Comercial e José Ar
naldo Braga — Chefe do 
Departamento de Publicidadê 
que procuram • facilitar, ao 
máximo, o envio do material.

É de igual valia, a colabo
ração de outras entidades o- 
ficiais como é o caso do 
Correio Aéreo Nacional, su
bordinado a COMTA cujo co 
mandante tudo tem facilitado 
para a perfeita execução do 
serviço. O Coronel Diderot, 
o Cap. Nordhaus e outros O- 
ficiais, vêm prestando valio
so auxilio nas comunicações 
da Assessoria das Relações 
Públicas e Propaganda do 
I.B.G.E., com os pontos mais 
longiquos do território na
cional. (A.A.)

M e l h o r a m e n t o s
“E a Luz se fêz”V ■ Ü- i ' !•: r • ■*(» - ? — ' ii<- *---- • .
Epopéia da Exploração do Universo

í l  * ’ ' , I I J,, >. i.

Será Editada em Novembro a História da Astronomia de Rudolf Thiel

Nos umbrais da idade es
pacial, quando a atenção da 
humanidade está voltada pa
ra Ó8 satélites artificiais, vôos 
interplanetários e foguetes á 
lua, poucos livros podem ser 
tão interessantes como “ E a 
luz se Fêz’, que é a história 
da Astronomia contada por 
um notável especialista: Ru
dolf Thiel. A maneira de 
Ceram, em “ Deuses, Túmu
los e Sábios’’, ou de Fritz 
Kahn em “O Atòme”, 'o  as
trônomo alemão despe do 
lastro matemático a ciência 
das estréias, tornando-a 
acessível ao grande público 
que fica conhecendo sem 
tropeços as leis do Firma
mento, assim como as teo 
rias de Copérnico, Kepler, 
Galileu, Newtqn, Hersckel e 
outros gigantes da Astrono
mia. Os aspectos mais em
polgantes da vida dêsses 
sábios são também ressalta
dos: por Thiel, que levou

vários anos para escrever a 
monument l obra, que trans
forma o leigo èm astrônomo 
amador fascinado pela epo
péia da exploração do Uni
verso.

Rudolf Thiel economiza 
tempo e trabalho do leitor, 
que necessitaria de dezenas 
de livros para pôr-se a par 
do conteúdo de “E a Lufc se 
Fêz” cuja publicação se da
rá em novembro, num volu
me magnifiGamente encarde- 
nado em percalina com so- 
brecapa a còréfe, da sériê 
“ Cultura e Ciências” das 
Edições Melhoramentos. Da 
magnifica tradução desim- 
cumbiu-se a escritora Marina 
Guaépari.

O escritor narra como a 
luz se fêz no Universo e no 
espirito dos homens que de
vassam o Firmamento rela
tando as histórias dos antD 
gos astrologos e dos moder
nos astrônomos da era da

radioastronomiâ e das via
gens pelo espaço sideral.

Desenhou cêrca de trinta 
ilustrações, baseadas em 
suas própriàs idéias; como 
á apresentação do Sistema 
Geocêntrico de Ptolomeu, o 
cálculo gravitacional de 
Newton, o principio funda
mental da lei de Laplace étc

Rudolf Thiel nasceu na 
Alemanhà em - 1899. Sua fa
mília era constituída de es
tudiosos de Astronomia.

Quando jovem estudou no 
observatório astronômico do 
Professor Fauth, autor dos 
mais perfeitos mapas lunares.

Mais tarde formou-se em 
Fisica. pelas Universidades 
de Bonn e Munique, quando 
se tornou amigo de Albert 
Einatein. E hoje considerado 
uma autoridade em pesqui- 
zas astronômicas e um dos 
vanguardeiros da divulgação 
cientifica.
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Acesso da variante da B R -2  à
cidade de Lajes

Em complemento à comunicação feita a 15 de 
Setembro, o Cmt do 2° Batalhão Rodoviário tem 
a satisfação de informar que o Conselho Rodo
viário Nacional aprovou e o .Ministério da Mação 
e Obras Públicas homologou o Convênio firmado 
entre a Diretoria de Vias de Transporte do Lx<t - 
cito e o Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem, atribuindo ao Batalhão a ligação da 
BR-2 à cidade de Lajes.

Para execução da referida obra, existe ao 
corrente ano a verba de Cr$ 5.900.000,00.

Curso Gratúito de Taquigrafia
Por Correspondência

Acham-se abertas as matrículas para os cursos de ta
quigrafia por correspoudência do Instituto Brasileiro de 
Taquigrafia, orgão fundado em 1944 e reconhecido de Uti
lidade Pública. O curso compõe-se de apenas 12 lições, a- 
pós o que serão conferidos Diplomas aos alunos aprovados 
em Exame Final, também por correspondência Os interes
sados deverão escrever dando nome e enderêço para a 
Caixa Postal n- 8934, São Paulo.

- •___ 1 ‘ ■ 1 ' ‘ *1 1 i f <- i l í - 1 « *•
Oiil 1 i( t

Indústria e Comércio de 
Madeiras Battistella S.A.

Convocação ■■ < c
• ‘.I ' • c f *)[1

São convidados os senhores acionistas desta 
Empresa a fim de se reunirem na séde social, si
ta à A v, Marechal Floriano, 947, às 15 ( quinze ) 
horas do dia 15 (quinze) de outubro do corrente, 
em Assembleia Geral Extraordinária, para atende
rem a seguinte

‘ Ordem do dia *1 l’
Io) — Apreciação do boletim de subscrição a- 

provado pela assembleia geral de 15 de agosto de 
1.960 .

2o) — Complementação da subscrição
3o) — Nomeação dos peritos que deverão a- 

valiar os bens que serão pelos subscritores e ad- 
referendum da assembleia, incorporados à Empresa;

4P) — Outros assuntos de interêsse social.
Lajes, 4 de outubro de 1.960.

Emilio F. Battistella — Diretor 
Enio Mario Marin — Diretor

Papelaria em  geral:
. P R O C U R E  A M A IO R  E M AIS C O M P L E T A  LIVR A R IA  E T IP O G R A F IA  DA C ID A D E

0 / V
m
a  I / ,A  P É R O L A  D E

.................. ....... ’ .J* ,y

ím  ' é
• :  1  r

\ t -V " Completo sortimento de material escolar
. í fctji «I .

■ I ■ ■ ■ 'I *• IM < R u a  P.nl OHO « OlO1 ' Rua Cel. Cordová 202  —  fone 213
l ...... _J___; .•  ' . ■ • ... :i 1 4 > < a ■ Hf»

. 1 .V'
• M-sinr, l HÍ
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S e c ç ã o
UM POUCO DE

CORREIO LAGEANO pagina

F e mI H í íl 3  Direção de CICI

As regras de etiqueta 
também mudaram um 
pouco com a vida mo
derna, mas há coisas 
corretas e outras incor 
retas, era qualquer épo
ca. Há, no eutauto, cer
tas transgressões a estas 
regras, sem se incorrer 
em falta. E’ mais uma 
maneira de “ como fa
lar” do {que “o que fa
zer” . Um gesto que pode 
cão ficar bem numa 
criança é normal num 
adulto. Há posições nor
mais para um homem 
que se tornam antiesté- 
ticas numa mulher. Os 
seguintes itens são clas
sificados de “não corre
tos” , quer para adultos, 
crianças, homens ou mu
lheres:

1) Não se inclina a 
cabeça sôbre o prato. 
E’ o braço que leva o 
alimento à bôca.

2) Não se fala nem se 
bebe, com a bôca cheia.

3) Não se leva um co
po à bôca sem passar, 
antes, o guardanapo, 
mormente quando há a 
presença de gordura.

4) Não se cruza o bra-

ETIQUETA SOCIAL
Ço na frente do prato ao 
comer.

5) Não se come de um 
lolego só, como 
mal. um ani-

6) Não se bebe
mastiga, fazendo ru id o "^  iefv“ -lü Uüca’nem com n J Í „ ’ !quant(> se termina

14) [Não se parte a 
carne tôda para depois 
começar a comê-la.

15) Não se enche o 
garfo e depois fica-se 
esperando o momento 
de levá-lo à bôca, en-

nem com a bôca aberta.!
~) Não se inclina o 

prato para raspar a co
mida.

8) Não se serve mais 
de uma porção de cada 
alimento de cada vez no 
prato.

9) Não se parte o pão 
com os dentes e, sim, 
com os dedos.

10) Não se parte, tam
bém, o pão com a faca.

11) Não se coloca a 
faca no prato da man
teiga a todo o momento. 
Esta é posta em peque
nas porções individuais, 
num pratinho ao lado 
de cada um.

12) Não se usa o pró
prio talher para servir- 
se da comida.

13) Não se gesticula 
com o talher nas mãos.

de

HAIA (Holanda) — A 
polícia liberou hoje um 
homem vítima do amor 
que sua esposa sentia 
por êle e . . . pelos ani
mais.

O caso passeu-se em 
Helder, norte da Holanda.

Faz tempo, tôda a lo
calidade conhecia essa 
senhora, um pouco es
tranha. que instalara um 
verdadeiro jardim zooló
gico em sua casa. Seu 
bom coração a impedia 
de ver um animal aban
donado sem imediata 
mente socorrê-lo e, as 
sim, a sua casa estava 
cheia de gatos, cães e 
pássaros e a maior par
te do ordenado, do seu 
marido era gasto para 
alimentá-los. O mando 
que também gostava 
animais, aceitava a 
tuação. .. 5fo

Mas tudo tem um limite. 
Um dia, a senhora ado
tou um macaco. F<h 
cessârio construir

de
si-

jaula especial para abri
gá-lo (pois era um ma
caco furioso) e transferir 
uma família de dez ga
tos para o banheiro, que 
ficou inutilizável. Deses
perado, o marido apre
sentou um ultimato: ou a 
sua mulher se desfazia 
do seu “ zoo” e vivia co
mo todo mundo, com dois 
animais no máximo, ou 
êle abandonaria a casa.

Mas a mulher, que a- 
mava os seus animais e 
o seu marido, optou por 
uma solução mais ampla 
e conservou os dois, en 
cerrando seu marido num 
quarto para que nao tu
gisse do lar. Depois de 
algum tempo, o homem 
conseguiu pôr-se em con
tato com uns vizinhos e 
pouco depois a P 01101* 0 
libertou. A mulher des
fez-se dos seus animais, 
norém o marido preferiu 
ir passar uns dias coma 
sua familia em Gronmga.

mastigar ou de falar.
16) Não 

prato ao 
comer.

se afasta o 
terminar de

17) Não se 
pão no môlho 
limpando-o.

molha o 
do prato.

18) Não se limpa a 
bôca com um pedaço de 
pão, como se fôsse um 
guardanapo. \

19) Os que observam 
todos êstes conselhos, 
tanto em público, como 
em particular, podem se 
considerar educados, 
bem-educados.

Queria votar 
em Getúlio

RIO — Registra se en
tre as ocorrências inte
ressantes constatadas 
durante o pleito, êste 
fato até surpreendente: 
na 3.a secção, 5.a zona 
eleitoral, entrou na cabi
na indevassável Josefi- 
na Corrêa, que minutos 
depois, voltou para re 
clamar do presidente da 
mesa que o nome de 
Getuüo não figurava na 
cédula unica. O presi
dente com paciência, 
explicou então que Ge 
tulio já morreu há seis 
anos e, assim, não po
dia ser candidato às 
eleições. . .

Vidros — Espelhos 
Molduras

Vidraçaria 
Almirante Soares

Rua Marechal Deodoro 251 
fone 376

Você pode fazer.

Bolo de Batata Dôce
Ingredientes:

Meio quilo de batata dôce 
(3 xícaras);

250 gramas de açúcar (1 
xícara e meia);

125 gramas de farinha de 
trigo (1 xícara);

2 ovos inteiros;
2 colheres de sopa de man

teiga;
Meia colher de sopa de 

fermento em pó;
1/4 de colher de chá de 

sal ;
1/4 de colher de chá de 

baunilha;
1 côco de tamanho médio.

Maneira de fazer:
1' — Cozinhar a batata 

dôce, descascar e amassar.
2‘ — Pesar ou medir em 

xícaras e colocar numa ti 
jela.

3' — Ralar o côco, juntar 1 
xícara de agua fervendo e 
apertar num pano ralo en
trando o leite.

4' Juntar êsse à batata a- 
massada e misturar

5 Juntar as gemas, o açú
car e demais ingredientes e 
misturar bem.

6. -  Por último juntar as 
claras em neve.

7- — Despejar num tabo- 
leiro raso, untado com man
teiga e levar ao fôrno quen 
te, durante 30 minutos.

8 — Deixar esfriar um 
pouco, durante uns 5 minutos 
e desenformar, ou cortar em 
quadradinhos para servir.

NOTA: -  O leite de côco 
poderá ser substituído por 
leite de vaca ou por leite de 
côco engarrafado, encontra
do no comércio.

P E S S E G A D A
Ingredientes:

Pêssegos
Açúcar
Agua

Utensílios:
Panela ou tacho de cobre
Peneira
Faca
Caixas de madeira 
Colher de páu.

Escolhidos os pêssegos, que 
devem ser meio maduros, são 
lavados e postos numa pane
la com água e levados ao

fogo, por algum tempo. Uma 
vez cozidos, são tirados dá
gua e passados numa penei
ra de taquara. Mede-se, então 
para cada quilo de pêssego, 
um quilo de açúcar e meio 
litro dágua na qual foram 
cozidos os pêssegos. A mas
sa volta depois, ao fogo, pa
ra ferver, mexendo-se sem
pre com uma colhér de pau, 
até que se possa ver o fun 
do da panela, quando então 
estará pronta. Despeja-se, a 
seguir, a pessegada em cai
xas de madeira, que devem 
ser tampadas em local fresco

Pe.
Conforme o que 

tem conhecimento, 
primeira quinzena 
janeiro próximo,

se 
na 
de 

será
levado a efeito o novo 
julgamento do Pe. Ho- 
saná de Siqueira, assas
sino de Dom Expedito 
Lopes, Bispo de Ga- 
ranhus, fato ocorrido 
em 1958, sendo que a 
causa principal do anu 
lamento do julgamento 
anterior, foi a participa
ção de um menor de 21 
anos, quando da com-

A t e n ç ã o :
Você que mora no campo

Defenda a saúde de sua familia construindo 
uma instalação sanitaria barata mais eficiente. 
Peça modêlo ao Centro Agro Pecuário de Santa 
Catarina, rua Coronel Cordova 239, em Lages.

posição do Conselho de 
Sentença do julgamento 
do padre homicida.

O Tribunal de Justiça 
do Estado pernambu
cano, decidiu realizar 
novo julgamento, que já 
foi marcado para a pri
meira quinzena de 1961.

Lar em lesta
Encontra-se em festa, dês- 

de o dia 25 de setembro 
próximo findo, o lar do jor
nalista Estevam Borges e de 
6ua digna esposa dona Te- 
reza de Carvalho Borges com 
o nascimento de sua filha 
que na Pia Batismal recebeu 
o nome de Irinaura Apare
cida.

Registrando o aconteci
mento, destas colunas en
viamos os nossos parabéns 
ao feliz casal, augurando um 
futuro próspero e venturoso 
à recem nascida.
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Notas esportivas

Venceu o
Foi realizado domingo 

ultimo no Estádio Muni
cipal da Ponte Grande, 
o cotejo amistoso entre 
as representações doG.A.

Guarany
Guarany e do S.C. Cru
zeiro, verificando-se a 
vitoria do primeiro ptdo 
elástico marcador de 7ál.

Internacional x 15 de No
vembro de Rio do Sul
Dando inicio ao cam

peonato estadual de fu
tebol, relativo à chave 
Lajes Rio do Sul, joga
rão amanhã a tarje no 
Estádio Municipal da

Ponte Grande, as equipes 
do S.C. Internacional, bi 
■tiuoeão citadino e o lo 
de Novembro, campeão 
da cidade de Rio do Sul.

0 Guarany em Rio do Sul
quadros do Bancario loAinda dentro do cam

peonato estadual de fu
tebol, preliarão na cida
de de Rio do Sul, os

cal e do Guarany 
nossa cidade.

de

Caridade
Divina inspiração do alto ceu profana, 
frágil como o caniço e leve como o vime, 
ela tem o poder de dar perdãc ao crime 
e de balsaminar toda a amargura humana.

Mais rutila que o sol, nada o seu brilho empana 
por ser a luz de Deus e como tal sublime, 
luz que transforma em gozo a dor que nos oprime 
e em santa comunhão todos os fieis ermana,

E Deus que é luz e Deus que é amor e Deus que
é vida

E Deus que os corações em duvida esmerilha 
nos grandes vendavais de toda a humana lida,

Deus quiz que em caridade o seu amor profundo 
do homem viesse aluminar a tenebrosa trilha, 
para guia-lo feliz à luz de um novo mundo.

JONATHAS BRAGA.

O Consorcio Tac-Cruzeiro 
do Sul restabelece a ligação 

aerea Lajes e Joaçaba
Recebemos do Consorcio TAC-CRUZEIRO DO SUL o 

seguinte comunicado:
Florianópolis, 26 de setembro de 1960.
Ao
Correio Lageano
R. Marechal Deodoro — 294
LAJES SC

Prezado Senhor:
Cumpre-nos o grato prazer de comunicar-lhe o res

tabelecimento da ligação aérea entre Lajes e Joaçaba, cu
ja linha já está operando desde 24 do mês corrente 
com partidas de Lajes, às terças, quintas e sábados às 17:00 
horas.

Informamos-lhe, outrossim que continuamos mantendo 
a antiga linha ligando Lajes à Florianópolis, às segundas, 
quartas e sextas-feiras, às 7:00 horas da manhã e prosse 
guindo de Florianópolis para Itajai, Joinville, Curitiba, São 
Paulo e Rio de Janeiro.

Fazendo-lhe esta comunicação muito agradecer-lhe-ía 
se pudéssemos contar com sua honrosa preferência na sua 
próxima viagem.

Renovando os nossos agradecimentos, subscrevemo-nos 
atenciosamente

CONSORCIO TAC CRUZEIRO DO SUL

Rsgislro dos diplomas em Univer
sidades particulares

A questão de registro 
de diplomas do curso su
perior uo país, que foi 
alvo de proveitosa me
dida tomada pelo go- 
vêrno, recentemente, gra
ças a providências to
madas pelo ministro Re
dro Paulo Penido, será 
também efetivada com 
relação a tôdas as uni
versidades particulares e 
as chamadas escolas su
periores isoladas. Segun 
do depoimento prestado 
pelo atual titular da E 
ducação e Cultura, so
mente o fato de colocar 
o registro de diplomas 
sob orientação das Uni
versidades Federais di
minuirá os trabalhos des
ta especialidade na Di
retoria do Ensino Supe
rior em cêrca de sessen
ta por cento, além de 
contribuir para apressar 
em grande parte a en

trega dos mesmos aos 
seus titulares. Com rela 
ção a estas Universida
des, que são do próprio 
Estado, o governo podia 
tornar a providência e- 
fetivada. Já com refe
rência às escolas e uni
versidades privadas não, 
devido à nossa legisla
ção específica.

Por isto, explicou à 
imprensa o ministro Pe
dro Paulo Penido, o Mi
nistério da Educação e 
Cultura cuidou imediata
mente de organizar uma 
circunstanciada exposi 
ção de motivos ao pre
sidente Juscelino Kubi 
tschek dando-lhe conta 
das medidas que são ne
cessárias para colocar as 
demais unidades escola
res de nível superior em 
idênticas condições quan
to à questão do registro

de diplomas. Um vez 
entregue ao chel ■ do go- 
vêrno esta exposição — 
frisou o titular da Edu
cação — o assunto será 
estudado por sua asses- 
soria parlamentar e de
verá transformar-se em 
mensagem ao Congresso 
Nacional propondo um 
projeto de lei em que se 
configure a situação nor
mal dos registros de di
plomas. Desta forma, 
estará o govêrno, atra
vés de medidas estrita- 
mente legais, colocando 
as universidades e esco
las privadas em condi
ções de resolver os pro
blemas de seus diploma
dos no menor espaço de 
tempo possível dando- 
lhes os meios materiais 
para rápida entrada em 
ação nas suas especiali
dades.

Em P. Alegre a llf Conferência Bra
sileira k Comércio Exterior

UDN já con
sidera Jânio 

eleito
Admitindo oficialmen

te a vitória do sr. Jânio 
Quadros, o presidente 
da UDN nacional, sr. 
Magalhães Pinto, que 
lidera a votação para 
governador de Minas 
Gerais, enviou ao ex- 
governador de São Pau
lo telegrama nos seguin
tes têrmos:
“ Presidente Jânio Qua
dros:
Ao iniciar-se a apura
ção do grande pleito a 
que o ilustre amigo 
emprestou vibração e 
atitude nunca antes 
conhecidas, quero, como 
testemunha pessoal e 
interpretando o senti
mento do meu partido, 
agradecer lhe o inesti
mável serviço que o 
regime democrático lhe 
ficou a dever e exprimo 
ao país a firme convic
ção de que a nitída vi
tória que se configura 
significará a resposta 
aos anseios populares e 
a certeza de que se 
abre para o Brasil um 
periodo de trabalho fe
cundo, honesto e cons
trutivo, insistentemente 
reclamada na pregação 
cívica do nosso candida
to, pela nação forte, fe
liz e cristã com que to
dos sonhamos.”

Informa-se que será em 
Pôrto Alegre, mesmo, a 
Quarta Conferência Bra
sileira de Comércio Ex
terior. De dezesseis a 
dezoito de novembro pró
ximo, a metrópole gaú 
cha será palco da Quar
ta Conferência Brasileira 
de Comércio Exterior. 
Uma comissão especial, 
subordinada ao item 
“ Política e Comércio Ex-

Já surgiu o primeiro 
candidato à sucessão 
do sr. Adhemar de 
Barros na Prefeitura de 
São Paulo. Trata-se do 
deputado Emilio Carlos

ro, o sr. Geraldo Gomes 
de Lemos, irmão da sra. 
Sara Kubstcheck e 
cunhado do Presidente 
Juscelino Kubstcheck.

O sr. Geraldo Gomes 
de Lemo», q ie  era ban-

terior” , debaterá a zona 
livre de comércio na A- 
mérica do Sul, devendo 
outras comissões técni
cas ocupar-se de política 
monetária, cambial e de 
investimentos, bem como 
de assuntos gerais e re
gionais. Estão progra
madas, ainda palestras 
de técnicos cariocas e 
paulistas em economia 
e finanças.

do PTN, que conta, in
clusive, com o apôio do 
sr. Jânio Quadros e do 
governador Carvalho 
Pinto. A eleição será 
daqui a um ano.

lecendo inesperadamen 
te.

ALUGA-SE um apartamen
to térreo com 7 peças à Rna 
João de Castro, 361.

Tratar no local.

Surge candidato a su
cessor de Adhemar

F it e n  irmão ile l  Sara M s I c H
Faleceu terça 

última no Rio de
feira| queiró naquela capital 

Janei-tfoi acometido de un 
enfarte do miocardio. fa
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Juízo de Direito da Primeira Vara
Edital ds Praça

7a página

da Comarca de Lages

t °  í r'rvC1°VÍS Ayres TGama Ju.z de D.re.to da Primeira y a
ra da Comarca de Lages f * 
.ado de S a o ,a cataf& , aa 
forma da lei, etc.

Faz saber a todos quantos o 
presente edital de praça, com 
o prazo mínimo de vinte dias 
virem, dele conhecimento tive
rem ou interessar possa, que, 
no dia vinte do mês de outu
bro do corrente ano, às dez 
horas, no saguão do edifício 
do Forum local, o porteiro dos 
auditórios, ou quem suas ve
zes fizer, levará a público pre
gão de venda e arrematação 
por quem mais der e melhor 
lance ofereçer sôbre a avalia-

Cao de cento e trinta mil cru
zeiros, feita neste Juizo, o se 
gumte imóvel que foi separa
do para pagamento das custas 
e^despesas da medição e divi
são de partes ideais do imóvel 

4zenda Caçador”, em que 
saa requerentes Dercilio José 
Uuíra e sua m u l h e r ,  
a saber: - Uma gleba de ter
ras coma área superficial de 
»m milhão de metros quadra
dos, situada no imóvel “Fa
zenda Caçador, distrito de Ani
ta Garibaldi, desta comarca, 
gleba essa com as seguintes
divisas: - deu se inicio a sepa
ração dèste quinhão em um 
marco plantado à beira do rio

Pelotas, com o rurno N. 6"0() 
W  com a distância de 280 me 
tros e chegou-se em um mar
co já plantado na divisa de 
Antonio Inácio da Silva e ou
tros; daí, com o rumo S 
76°30 W  com a distância de 
415 metros até encontrar ou
tro marco já plantado divi
dindo com Julio Fernandes da 
Silva e outros, seguindo com 
o rumo S 19°ü0. E, na dis
tância de 265 metros encon 
trou-se outro marco na divisa 
de Dorvalino Francisco de Je
sus e outros; daí, com o ru
mo S 76°30W , com a distân
cia de 533 metros, encontrou 
se outro marco; daí, com o ru
mo 19°OOW, com a distância 
de 265 metros, chegou-se ao 
outro marco já plantado ainda

na divisa de Dorvalino Fran
cisco de Jesus e outros; se
guindo-se com o rumo S 
76°30 W com a distância de 
800 metros chegou-se a outro 
narco já plantado à beira do 
io Pelotas, na divisa de Julio 

Fernandes da Silva e outros, 
seguindo-se rio acima até en 
contrar o ponto de partida da 
presente gleba, ficando assim 
dividido êste quinhão de n<12. 
Não existe propriedade neste 
quinhão. - Existem algumas 
vertentes que deságuam no rio 

! Pelotas, não existindo quedas 
dágua dignas dc nota. - Os 
natos são compostos de ma 
deira branca, existindo alguma 
madeira de lei. - Dista essa 
gleba dezenove quilómetros da 
sede de Anita Garibaldi, ten-

“  ’O»1
30 Fogões Wallig VISORAMIC 
l o  M áquinas de costura RENNER 

600 roupas RENNER

AVISO IMPORTANTE:
A sua Cautela Milionária, 
mesmo premiada num sor
teio, continua valendo pa
ra os sorteios seguintes.

Revendedor Renner nesla cidade:

Hélios Moreira Cesar & Cia
Rua Cel. Cordova

do saída livre por uma estra
da de rodagem municipal que 
serve à zona. Em resumo, dito 
quinhão confrontando ao Norte 
com Julio Fernandes da Silva 
e outros e com Dorvalino 
Francisco de Jesus e outros; 
ao Sul, com o rio Pelotas, e a 
Leste com Antonio Inácio da 
de Silva e outros, e Oeste 
ainda com o rio Pelotas. - E 
quem quizer arrematar dito 
imóvel, deverá comparecer ao 
local, dia, mês e hora mencio
nados, devendo ser êle entre
gue a quem mais e melhor 
lance oferecer sôbre a referi
da avaliação, depois de pagos 
no ato, em moeda corrente, o 
preço da arrematação, impostos 
e custas legais. E para chegue 
ao conhecimento de todos, 
passou-se o presente edital pa
ra publicação na forma da 
lei. Dado e passado nesta ci
dade de Lages, Estado de 
Santa Catarina, aos vinte e 
sete dias do mês de setembro 
do ano de mil novecentos e 
Sessenta. - Eu Luiz Carlos 
Silva, Escrivão do Civel, o da
tilografei, subscrevi e também 
assino. Selos afinal.

Clovis Ayres Gama 
Juiz de Direito da la. Vara

Luiz Carlos Silva 
Escrivão do Civel e Comércio

Juscelmo prepara o 
"testamento” e as 
acomodações do 
novo presidente

RIO —  A Agencia Nacional 
enviou à imprensa a seguinte 
nota: “O presidente Juscelino 
está vivamente interessado em 
que o novo governo a insta
lar-se a 31 de janeiro de 1961, 
não encontre dificuldades no 
tocante ao alojamento de pes
soal que convocará para a al
ta administração publica em 
Brasilia. Conhecendo as múlti
plas tarefas que absorvem as 
atenções de um novo gover
nante, deseja o presidente Jus
celino evitar que constitua 
pesado encargo a questão da 
moradia para os futuros titu
lares de cargos de confiança. 
Nesse sentido, transmitiu 
ao grupo de trabalho de 
Brasilia recomendações espe
ciais para que o assunto seja 
desde logo objeto de estudos 
por parte daquele orgâo ”

O "Testamento"
Segundo a reportagem co

lheu em fonte digna de fé, 
dentro dos proximos dias se
rão publicadas no ‘ Diário Ofi
cial” todas as nomeações que 
constituem verdadeiro inven
tario político do atual governo. 
Já o “Diário Oficial” do pro- 
ximo sabado deverá publicar 
extensa lista de tais promo 
ções. Alguns elementos chega
dos à alta administração acre
ditam que as nomeações po
dem atingir o numero de qua
tro mil em institutos de pre 
vidência, caixas, ministérios e 
outras repartições publicas fe
derais. Segundo se informa 
ainda, tais nomeações já esta
riam acertadas antes da assi
natura da Lei de Previdência 
Social e sua regulamentação
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Notas e Fatos Políticos
A eleição do sr. Jânio Qua 

dros na m i ieira que se a- 
presentou com uma esmaga
dora maioria sem preceden 
tes na historia de nossa pa- 
tria, feita por um candidato 
da oposição, foi mesmo de 
deixar os partidos políticos 
toutos, a ponto de se con
vencerem que não há calcu
lo nem queixas que resolvam 
êste caso

De tudo isso o fenômeno 
mais grave para a situação 
foram dois:

1̂  — A derrota que sofreu 
os partidos coligados nos 
pampas gaúchos, o: de ossrs. 
Jamo Quadros e Fernando 
Ferrari impuzeram ao vice- 
presidente da Republica sr 
J ão Goulart e ao governador 
Leonel Brizola uma derrota 
fragorosa dentro de sua pró
pria casa, numa perfeita de
monstração de que o eleitor 
hoje quer ser tiatado como 
verdadeiro cidadão, não ad
mitindo que lhe sejam dadas 
ordens ao belo prazer das 
cúpulas.

2o — A derrota sofrida pe
la situação dentro do Estado 
montanhez, onde na eleição 
do atual presidente Jusceli- 
no Kubstcheck foi uma ver
dadeira consagração por êste

recebida e agora o homem 
da vassoura vencerá sem du- 
v.da alguma naquele impor
tante Estado da Federução 
contra tôda a máquina mon 
tada .

X X X

Com a votação que obteve 
o sr. Fernando Ferrari no 
Rio Grande do Sul, lhe está 
assegurada a futura gover 
nança do Estado gaúcho, sal 
vo se êste abrir mão em fa 
vor de outro nome que sem 
dúvida alguma também pode 
rá desde já considerar-se 
governador dos gaúchos, que 
é o sr. Loureiro da Silva, 
prefeito da capital gaúcha

Quanto ao sr. Fernando 
Ferrari sem dúvida alguma 
vai ser convidado pelo sr. 
Janio Quadros para compor 
seu ministério, cuja pasta ao 
que parece deverá ser a do 
Trabalho. Porém, vamos ver 
como o homem das mãos 
limpas receberá êste convite, 
pois é êle um dos generais da 
vitoria do sr. Jânio Quadros.

X X X
Com a vitoria do homem 

da vassoura ficou provado 
que os partidos políticos per

M E I O  LAGEANO
Lages, 8 de Outubro de 1960

deram aquela sua absoluta 
ascendência sôbre o eleito
rado, pois hoje apenas os 
partidos são méros orgãos 
com o fim especifico de or
ganizar as referidas eleições, 
isso sem dúvida é para um 
regime democrático uma glo
ria, e um indício perfeito de 
que a democracia em nosso 
país está melhorando o seu 
nivel, e que, o cabresto dei
xou quasi em sua totalidade 
de existir, como podemos 
observar nessas eleições on
de o eleitor se viu a vonta
de para votar graças à cé 
dula única. Nas outras vezes 
êle se via ultrajado em seus 
desejos, pois os cabos elei
torais faziam um exame até 
dentro do sapato para saber 
qual a cédula que êle pos
suía, principalmente em zo
nas menos esclarecidas.

Êstes fatos estão causando 
uma serie de lutas internas 
dentro dos partidos que a- 
poiaram o homem da espada 
Marechal Lott ao ponto de 
não saberem como justificar 
para o candidato como isso 
aconteceu. Que êle julgasse 
de ser cristianizado um pou
co se admite, mas numa pro
porção dessa natureza é for
te pelo fato de contar o can 
didato situacionista com o 
apoio dos partidos PSD, PTB 
PRP, PSB e com tudo isso 
somar apenas 30% do elei
torado bras leiro A derrota é 
muito fragorosa para êle que 
vem sendo endeusado desde 
o 11 de novembro por êstes 
partidos.

Fazem-no candidato tiran

do-o de sua posição comoda 
de Ministro da Guerra que 
poderia estar até hoje sem 
qualquer dúvida, para dar-lhe 
como paga esta cristianiza
ção sem precedentes em nos
sa vida política .

X X X
Hoje deverá estar reunido 

em Brasília o PSD que foi 
convocado extraordinária- 
rnente para estudar êste revez 
enorme levando-se em conta 
que a posição do Sr. Ama
ral Peixoto dentro do PSD 
ao que parece é insustentá
vel como seu presidente, 
pois a esta hora seus com
panheiros lhe jogam tôda a 
culpa em seus ombros.

XXX
Já começou a luta entre 

o PSD e o PTB, uns afir
mam que se o outro lhe tives 
se apoiado estaria com seu 
candidato eleito em alguns 
Estados onde ambos os par
tidos disputaram com can
didato próprio.

A esta altura dos aconte
cimentos se começa a ver 
que muita gente apesar de 
ter trabalhado contra o sr. 
Janio Quadros dirá sem dú
vida alguma que foi seu 
maior cabo eleitoral, pois a 
turma sabe que o homem 
não é sopa e êste país pas
sará realmente por uma fa
se de completa reorganiza
ção e transformação, pois a 
turma tem muito medo é dos

celebres bilhetinhos, cujos 
bilhetes são v rdadeiros pe 
sadelos par.t muita gente 
boa.

Com o que se pode obser
var haverá,’ uma completa 
modificação em toda a estru
tura política do pais com a 
mudança da maioria dos go
vernadores, pois ao que tudo 
indica o partido que mais 
perde governadores nessas 
eleições é o PSD em bene- 
ficio^da UDN, levando-se em 
conta os principais Estados 
do país.

X X X

Com a eleição em nosso 
Estado dos srs. Celso Ramos 
e Doutel de Andrade respec
tivamente governador e vi- 
ce-governador, o nosso Es
tado também passará por 
uma fase de transformação 
visto o atual governo ser da 
UDN onde detém o poder 
pelo espaço de 10 ano3. Nj 
entanto estas transformações 
tanto em nosso Estado como 
no país, que venham porem 
sempre se possível em be
neficio do povo.

x x x

Em nosso município o 
Dr Wolny Delia Rocca será 
o sucessor do sr. Vidal Ra 
mos Junior cuja população 
espera que êle tudo faça 
em prol desta terra de Cor
reia Pinto.

Jânio deverá ir a Euro- ADHEMAR DE BARROS TRANQUILO

pa ainda êste mês
Embora sem confirmação oficial, sabe-se que 

o sr. Jânio Quadros, pratica mente eleito presiden
te da RepubMca, tem viagem marcada para a Eu 
ropa para o fim do corrente mês, logo após o 
anunciado casamento de sua filha.

O novo presidente da Republica deverá per
manecer na Europa pelo espaço de dois mêses.

Otávio Cordova Ramos e Sra. 

Constantino Busato e Sra.

participam o noivado de seus filhos

Sara Marisa e W ilson Francisco

Barão do Rio Branco, 164 Aristiliano Ramos, 430

—  A V I S O  —
S /A  W H IT E  M A R T IN S

Faz por êste meio conhecer aos seus clientes da pra
ça de Lajes que o Sr Nilo Zampieri deixou de exercer as 
funções de seu vendedor, não estando pois autorizado a 
realizar quaisquer negócios ou recebimentos em seu nome.

Caxias do Sul, 30 de setembro de 1960 
P. P. S/A White Martins

Abramo Bedin — Gerente da Filial de Caxias do Sul

O sr. Adhemar de Bar 
ros que ao que se pre
sume esteja repousando 
na cidade de Campos de 
Jordão, está bastante 
conformado com a sua 
derrota nas eleições de 
3 de outubro, e já está 
se preparando para ou
tras campanhas.

Falando à reportagem, 
antes de deixar a capi

tal paulista, o sr. Adhe- 
mar de Barros declarou 
que deu uma aula de 
democracia, pois fez u- 
ma campanha sobretudo 
honesta. Reafirmou ainda 
haver sido o único can
didato partidário, que 
quando decidiu se candi
datar o fez porque não 
poderia votar nem no 
candidato da situação,

nem no candidato da o- 
posição.

O prefeito de São Pau 
lo assegurou que per
correu o Brasil com os 
próprios pés, já que uão 
utilizou nenhum veiculo 
da Municipalidade de 
São Paulo, e nem gas
tou um niquel de gaso 
lina da Prefeitura.

Diante da tranquilidade 
observada em todo o 
País, o Ministro Odilio 
Denys suspendeu a or
dem especial de perma
nência nos postos, que 
entrara em vigor à pri
meira hora do dia 3 v i
sando manter a todos 
os chefes do Exército em 
estado de alerta, durante 
o pleito.

A decisão foi tomada 
depois que o Gabinete 
do Ministro da Guerra, 
reunindo tôdas as men
sagens recebidas dos 
Comandos do I, II, III e 
IV Exércitos, verificou

que se confirmava a e- 
xistência da mais abso
luta calma em todo o ter 
ritório nacional.
Tropas continuarão

Embora determinasse 
a volta dos trabalhos à

rotina, o Ministro da 
Guerra decidiu manter à 
disposição do Tribunal 
Superior Eleitoral, as tro
pas requisitadas, para 
garantir a liberdade do 
pleito em diferentes pou- 
tos do País.

P R O C U R O
Alugar uma casa de Material com 4 dormit. e 

demais dependencias.
ROORDA Lajes Hotel.
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