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No decorrer desta semana o sr. Janio Quadros, presidente eleito do Brasil de verá seguir para um ’local nao indicado do território nacional, afim de longe das pressões políticas, estudar e equacionar os problemas nacionais.
Esta revelação foi feita pelo homem da vassora numa reunião realizada sábado em São Paulo, na residência do sr. Quintanilha Ribeiro, um dos possíveis indicados para a Casa Civil da presidência da Republica.Nessa ocasião disse o sr. Jânio Quadros, que longe do borborio politico deseja, inteirar-se da verdadeira situação económico-financeira do país, afim de poder elaborar o seu programa de governo.

X X X
Embora o novo chefe do governo brasileiro tenha desmentido formalmente que somente depois do seu retorno do exterior, é que vai estudar os nomes do seu futuro ministério, a imprensa do Rio e São Paulo vem divulgando diariamente os nomes de vá rios politicos que teriam si do convidados pelo sr. Jânio Quadros a formar o seu ministério.
Revela a imprensa de São Paulo que os srs. Aliomar Baleeiro, Afonso Arinos, Milton Campos, Gilberto Freire e Faria Lima seriam cinco dos possíveis ministros do sr. Jânio Quadros.
À Bahia e a UDN, na pessoa do sr. Aliomar Baleeiro caberia o Ministério da Fazenda; à Minas Gerais, caberiam dois Ministérios: Justiça com Milton Campos e Relações Exteriores com Afonso Arinos; à Pernambuco estaria reservada a pasta da Educação para o sr. Gilberto Freire; à São Paulo, o Ministério da Viação e Obras Publicas para o Brigadeiro Faria Lima.
Por outro lado afirmam os jornais de São Paulo que o Marechal Odilio Denis continuaria à frente do Ministério da Guerra.
Para o Ministério da Agricultura, segundo os rumores que circulam, o sr. Jânio Quadros teria se manifestado por um Governador de um Estado do sul do país, e ao que tudo indica êsse nome seria o sr. Heriberto Hulse, cuja administração realizada em Santa Catarina e o prestigio desfrutado em seu governo, o credencia para o Ministério da Agricultura.

x x x
O sr. João Goulart, vice presidente da Republica reeleito, e presidente nacional do PTB enviou instruções a todos os diretórios regionais dêsse partido, para que nao se pronunciem momentaneamente com relação ao futuro govêrno do sr. Jânio Quadros, até que uma linha de condu

ta seja fixada pelos orgãos máximos do partido.
x x x

Segundo conseguimos apurar o„deputado federal Osmar Cunha, deverá ser convidado pelo Partido Social Democrático, para ocupar a Secreta- na de Viação e Obras Publicas de nosso Estado, que vi- zaria assim dinamizar o futuro governo do sr. Celso Ramos.
x x x

Finalmente o Henrique Teixeira didato derrotado à cia da Republica, ao povo brasileiro nifesto depois dos do pleito de 3 de

Marechal Lott, can presiden divulgou o seu raa- resultados outubro.
Em sua mensagem ao povo brasileiro, o Marechal Lott, esclarece os motivos de

sua candidatura e se queixou amargamente da escassez de meios para a propaganda de sua candidatura e a divulgação de suas idéias e propósitos. Diz o Marechal Lott que só aceitou em ser candidato para atender aos reclamos de importantes forças políticas e chegou a sugerir antes e depois de candidato outros nomes de eminentes brasileiros.
Mais adiante refere se ao que se chama de processos divisionistas usados para prejudicar sua candidatura, dizendo que embora católico desde a sua meninice, foi a- pontado como contrário à 1- greja; apesar de admirador da pujança de São Paulo, foi acusado como inimigo de sua grandeza, quando procurava apenas, pontos de re ferência para uma evolução mais tranquila e menos peri-

gos do federalismo brasileiro, administração federa
Diz ainda o Marechal Teixeira Lott em seu manifesto, ter verificado que a opinião nacional se mobiliza dia a dia para a vitoria da causa nacionalista para a defesa da Petrobrás, para que seja realidade a Eletrobrás, para o combate sem tréguas aos monopolios parasitários, para a consecução de um realde- senvolvimento, alicerçado em capitais brasileiros.

x x x
O deputado Fernando Ferrari vem de receber um convite do sr. Jânio Quadros para ser o Ministro do Trabalho em seu govêrno.

Ao que tudo indica o homem das mãos limpas vai estudar o assunto e possivelmente aceitará êste posto da
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Sindicato da Indústria de Serrarias, Carpin
tarias e Tanoarias de Lajes

Convocação
Convidamos os senhores associados, para a Assembléia Geral Extraordinária, que faremos realizar, no dia 28 de outubro de 1960, às 17 horas, na Séde Social, sita à rua Presidente Nereu Ramos, 103 - 2o. andar - nesta cidade, para deliberarem sôbre a seguinte,I

Ordem do Dialo. - Eleição, por escrutínio secreto, do Delegado- Eleitor dêste Sindicato, que deverá eleger os representantes classistas, nas Juntas de Julgamento e Revisão dos Institutos de Aposentadoria e Pensões, a que se refere a Portaria Ministerial no. 216, de 6 de outubro de 1960;
Observações:

a) primeira convocação, na conformidade com o edital com a participação de 2/3 dos associados; a segunda, independente de nova publicação, 2 (duas) horas apos aprimeira, com qualquer “quorum ; . . .  ~b) sómente poderão concorrei* as eleições, para Delegado Eleitor, os candidatos previamente inscritos, na Secretaria dêste Sindicato,0  a inscrição dos candidatos será requerida ao Presidente da Entidade, em petição, nos termos do modelo, em nosso poder, firmada pessoalmente, pelo candidato, e 
entregue aPsecretaria dêste Sindicato, em 3 (tres) vias,
contra recibo; in8Crição de candidatos, correrá
por 8 (oito)T a s  consecutivos, a contar do dia seguinte

dae)Plquaisquer outras informações, poderão ser obtidas 
Secretariando Sindicato, diáriamente das 14 às 16 horas, oeo Lages. 16 de outubro de 1960

ARY WALTRICK DA SILVA - Presidente______
Votação da lei do Inquilinato

1 ideies sindicais do Rio e de São Paulo irão
a Brasília, a f i m 0 ^ t fd o ^ in q u iH n a to 8 A lei 
de°vettràasePrr''votada ' ainda êste mês, na Câmara Fe- 
ieral.

ao
na

Os preços dos cigarros serão majorados em todo o país. Os de maior classe, sofrerão um aumento de cinco cruzeiros, e os demais, um mínimo d« três cruzeiros. O “Mister”, por exemplo passará a custar Cr$ . . 40,00, e o “Belmont” e similares da mesma linha, Cr$ 18,00. Como se vê os fumantes terão mais um acréscimo em suas despesas diárias.

Paridade poderá ser 
assinada dia 28

Ao que se informa todos os esforços estão sendo envidados na Câmara Federal para a i- mediata votação da paridade de vencimentos entre civis e militares, de modo a permitir que a matéria seja sancionada pelo presidente JK no dia 28 do corrente, como parte das comemorações do “ Dia do Fumionário”.

x x xSegundo se anuncia, o diploma do Deputado Carlos Lacerda, governador eleito da Guanabara custará vinte mil cruzeiros. Será um diploma especial em pergaminho, com letras góticas e que deverá ser feito pelo mesmo calí- grafo que confeccionou o diploma do sr. Jusçelino Kubst' check.
O diploma do sr. Carloá Lacerda terá um formato de 40 x 60, cordões verde e a- marelo e lhe será entregue numa caixa especial de carvalho, com fêcho de prata, quatro pés, também de prata, de forma retangular. Na tampa da caixa serão gravadas as armas do Estado da Guanabara e as armas da RepíD blica .
Este diploma foi mandado confeccionar pela Secretaria Geral do TRE.

x x x
“Acredito que chegou ao fim da orgia daqueles que só tem trabalhismo na boca, porque encontramos verdadeiros trabalhistas em todo o Brasil, num melhor estímulo para a nossa rebeldia moralizadora’’, declarou o deputado Fernando Ferrari, numa entrevista concedida à imprensa baiana, como seu primeiro pronunciamento após as e- leições de 3 de outubro, nas quais figurou como candidato a vice presidência da República.
Prosseguindo disse o sr. Fernando Ferrari: “O M.T.R. firmou-se como fôrça politica, porque o povo entendeu bem a mensagem de esperança que lhe levamos. Acatamos com serenidade o resultado das urnas e agradecemos comovidos, os votos de dois milhões de brasileiros que nos honraram com seu voto. Prometemos seguir sem desfalecimento na luta pela restauração da dignidade da previdência, pela justiça social e pelo bem estar da classe trabalhadora’’.
Frizou o sr. Fernando Ferrari que na Tribuna da Câmara Federal permanecerá à serviço daqueles que, real- mente confiam no Brasil, a- duzindo: “Continuamos nossa luta a favor do homem do campo e por uma tributação mais justa, pois sabemos que neste país só os pobres pagam religiosamente suas dívidas para com o erário público”.
Quanto ao futuro Ministério o sr. Fernando Ferrari, declarou: “Podemos adiantar que no recrutamento de seus auxiliares, o presidente elei to terá sempre em conta os mais altos interêsses da Re pública. Darei, por isso, ao sr. Jânio Quadros toda a colaboração, certo de que es tarei contribuindo para que tenha fim a anarquia administrativa e o gasto criminoso dos dinheiros públicos”
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N O T A S  E M  A R Q U IV O  (N* 97) do Museu Histórico "Thiago da Castro" 
Transcreve D.T. Castro

N e c e ss id a d e s  da vi w de
No anno de 1804, a decadente villa de Lages, alem da igreja, construída de taipa, e da casa da caruara, tinha apenas cinco casas, na séde, sendo a maior parte d’el las meras choupanas, cobertas de capim, que eram habitadas somente em occasião de alguma das festividades do an no, comprehendendo a villa e seus suburbios sessenta e tantos fogos dos seus habitantes e pouco mais ou menos de

Dia 22:

No próximo sábado, dia 22, será processada a eleição para a escolha da nova diretoria da U- nião Lajeana de Estudantes, que substituirá a atual que é liderada pelo estudante Hélio Za- netti .Duas facções estarão concorrendo ao pleito deste ano que são: a Liga Unida Estudantil, considerada a situacionista, e a Aliança Progressista Estudantil, que é a ala de oposição.
A chapa da Liga Unida Estudantil, concorrerá cora os seguintes nomes: Presidente, Joaquim Goulart Junior; vice presidente, Ney R. Ramos; 1* secretario, Jatir Varela Junior; 2' secretario, Celso Peluso; 1* tesoureiro, Manoel Walter da Rosa; 2- Tesoureiro, Suzana Nerbass; Orador, Louri-

400 pessoas de confissão, vivendo estas pessoas quasi todas cercadas de grande pobreza e diariamente sobresaltadas pelos bárbaros gentios,A camara dirigiu urna carta ao ouvidor da comarca de Paranaguá, a que pertencia Lages, Dr. Antonio de Carvalho Fontes Henriques Ferreira, fazendo ver o estado da villa e dos seus habitantes, e dizendo: «que os moradores de todo o continente (comarca de

vai Buzzarelo; Conselho Fiscal, Edson N. Vieira, Mareia Malinverni e Ayrton H. Oliveira.Por sua vez, a Aliança Progressista Estudantil estará concorrendo com os seguintes candidatos: Presidente, Walter A. Casagrande; Vice Presidente, Homero Wal- trick; V Secretário, Cid Oldemar Branco; 2- Secretario, Jonilda Vieira; 
V Tesoureiro, Celso Net- to Garcia; 2- Tesoureiro, Celso Branco; Orador, Plinio Genehr; Conselho Fiscal: Vânio Amaral, Marlene A. Galvani e Herminio A. Silva.

Acredita-se que estas eleições deverão ser bastante acirradas, porquanto os candidatos presidenciais gozam de largo prestigio nos vários estabelecimentos de ensino de nossa cidade.

Lages) estava:;; exprimidos pela falta de fazendas e outras carregações de generos de primeira necessidade, valendo se então somente dos que vinham da villa da Laguna com grande custo e perdas pela agrestida- de do sertão 'que d’esta vara para aquella sendo como é, por esta forma, um paiz totalmente remoto e pacifico, sem que o cerquem peudenciais de justiça».Para a conservação de um escrivão e de um alcaide a camara pagava o ordenado de 243000, para ambos, annualmen- mente, afim de obriga los a servir os ditos offi- cios, porque se não pagasse não haveria quem quizesse ser escrivão e alcaide em virtude do pouco rendimento d’esses cargos.
O rendimento da camara em 1804 foi de cin- coenta e poucos mil reis, proveniente de taxas sobre vinhos, vinagres, a- guardente e panno de algodão, vindos da marinha e de fora, não havendo giro de outro ne gocio se não dos poucos animaes, que se transportavam para S. Paulo, nem agricultura ou fabricas algumas de utilidade a não serem d’a- quelas que alguns moradores usavam para a sua sustentação.No referido anno de 1804 as 48 grandes fa zendas de criação existentes em Lages, no começo da sua fundação, estavam reduzidas a 17.A principal causa do despovoamento do co n 

finant 5 a de reducção do numero das fazendas era a carestia do sal, motivando uma reclamação da camara ao general commandante da capitania que, por sua vez. reclamou a S. A. R. providencias, satisfeitas pelo alvará de 24 de Abril de 1800, abolindo o contracto que não existia para a venda de sal e estabelecendo um armazém real para a venda de sal e estabelecendo um armazém real para a venda desse artigo, deixando, entretanto, livre o com mercio de sal, com tanto que o preço não fosse superior ao da real fazenda.Foi nomeado um encarregado do armazém

E D
Lupercio de Oliveira Kõe- che, Oficial do Registro Civil de Lages, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz saber que pretendem casar NORMELlS GARGÍONI, solteiro, nascido em Guaporé, motorista, filho de Victorio Gargioni e dona Gesumina Grando. e ADACI TERESINHA RAMOS, solteira, nascida em Urupema, de ocupação doméstica, filha de Juvenal Ramos Antunes, e de dona A- delaide Goedt Ramos.

Lajes, 14 de outubro de I960.
X XX

real do sal com o lucro de 308 ) e 3100 de cada alqueire, conforme a qualidade l a distancia de onde procedia e marcado o preço rnaxirao de 1344o por alqueire.D’ahi ha poucos annos, começaram a villa deLages e seu districto a progredir.
O progresso da antiga villa, hoje cidade de Lages, n’estes 154 annosdecorridos, se não tem sido grande, muito pequeno também não tem sido.Tivéssemos bôas estradas e a cidade de Lages, seria hoje a principal do Estado de S. Ca- tharina, pois eleineDtos de progresso não lhe faltam .

Faz saber que pretendem casar ODDI GALVANI BER- NARDI, solteiro, nascido em Vacaria, lavrador, filho de Luiz Galvani e de dona Del- cia Bernardi Galvani, e A- LA1DE ROSADOS PASMOS, solteira, nascida em São José, de ocupação doméstica, filha de Salvador Manoel Estevão e de dona Rosa Ana dos Passos.
Lajes, 14 de outubro de 1960.

Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os efeitos da Lei.
Lupercio de Oliveira KoecheOficial do Registro Civil

Ao Comércio e à Indústria
Quem anuncia mais, vende mais. E quem ven de mais, pode vender por menos. A propaganda impressa grava melhor e é mais duradoura. Anuncie sempre no CORREIO LAGEANO.

Eleições na União Lajeana 
de Estudantes
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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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«Gigante na qualidade, gigante na quantidade e gigante nos prémios», eis o lema das Cestas de Natal Amaral S A., conceituada organização comercial estabelecida na capital de São Paulo, e que vem revolucionando o comercio e a industria de nossa pátria na venda de Cestas de Natal.
Nacionalmente conhecida, as famosas Cestas de Natai Amaral graças aos seus razoáveis planos de yeíida, vem oferecendo condições ’especialíssimas para todas as ciasses sociais, principalmente a pobre, em poder adquirir

os seus produtos sem dispen- aer muita quantia, isto por-r « ? 1-  de uma Cesta de Natal Amaral, é dividida < em suaves prestações meu-1 sais ao alcance de todas as bolsas.
Além do freguez adquirir uma Cesta de Natal Amaral, por um preço bastante acessível e que lhe dá o direito de festejar condígnamente a roaior data da Cristandade, estará concorrendo ainda a prémios mensais e diários, onde estarão em sorteio desde o mais simples objeto domestico até uma moderna casa residencial.

Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias 
da Construção e do Mobiliário de Lajes

Edital de Convocação
Eleição de representantes dos empregados na Junta de Julgamento e Revisão (JJR) do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários (IAPI)-Escolha de Delegado Eleitor.
O Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias da Construção e do Mobiliário de Lajes, por seu presidente, vem. na conformidade das instruções baixadas pelo Exmo. Sr. Ministro do Trabalho, Industria e Comercio, CONVOCAR seus associados para a eleição do seu Delegado Eleitor que participará da escolha dos representantes dos empregados da Junta deJulgamento e Revisão, na Delegacia do IAPI. em Florianopolis, Capital do Estado de Santa Catarina. A Eleição que terá a duração de seis horas, será realizada no proximo dia 28 do corrente na sede do Sindicato, sita a Praça João Costa N 42, 2' andar em primeira convocação às 10 horas com a presença de pelo menos de dois terços (2/3) dos associados em condições de votar, e com qualquer numero em segunda convocação às 13 horas na mesma data e no mesmo local.
Comunica outrossim, que a partir do dia seguinte a publicação deste Edital, fica aberto o prazo de oito dias consecutivos para a inscrição de candidatos a Delegado- Eleitor, na Secretaria deste Sindicato.

Lajes 18 de Outubro de 1960.
Lauro Aguiar da Silva — Presidente.

Lajes contemplada 
com um prêmio

Os sorteios diários da Cestas de Natal Amaral são realizados t o d a s  às 21,5o pela Rádio Tupy de São Paulo, numa programação toda especial dessa famosa emissora paulista.
Num destes sorteios realizados no último mês de Setembro, a cxma sra. d. A- mancia Amaral, digna esposa do sr Antonio do Amaral Galvão, residentes nesta cidade e portadora do carnet n* 57.306, foi contemplada com uma máquina de tricôt no valor de Cr$ 6.0H0, 0 (Seis mil cruzeiros), cujo brinde já se encontra em suas mãos.

Vilberto Giese agente 
em Lajes

Sindicato dos Empregados Vendedores e 
Viajantes do Comércio, do Estado de 

Santa Catarina

Edital de Convocação
Eleição de representantes dos empregados na Junta de Julgamento e Revisão (JJR) do: I“8J tJltJ de _AP°' sentadoria e Pensões dos Comerciános (IAPG) Es colha de Delegado-Eleitor.
O Sindicato dos Empregados Vendedores e Viajantes do Comérciodo* Estado de Santa Catarina, por seu Presi-

S .  g g E  e S g « * .
EleU^queUpa^t(^ip'a^ doŝ  ° ta^ 8 D^ie-
empregados na Junta d<3 'Djtal do Estado de Santagacia do 1APC, em Florianópolis, capital do ^  ^  ^
Catarina. A eleição que terá . corrente, na sede doserá realizada no próximo d g j»  do w m i __ g. andar 
Sindicato, à Rua Presidente J , 8 ll0’ra8 com a pre-sala 206, em primeiro convocaçãj) à |  agsociado8 em
sença de, pelo menos, dois V _ nnmero em segunda condições de votar, e com q 1 data e no mesmo local, convocação às 10 horas dia seguinte àComuaica, prazo de oito (8 ) dia»publicação deste Edttal. l t 1 e '’{|ldatos a oelegado-E- consecutivos para a i^cnçao  ue leitor, na secretaria deste

Lages. 18 de outubro de 1960
Sebastião Pinto -  P.esidente

.tubro u

Já ensarilhei armas.Não reinvindicarei nada de pessoal do go- vêrno Jânio Quadros.
Lutei pela sua vitória porque nela vi a concretização dos ideais que busco há 20 anos e não tive segundas intenções afirmou Ari Barroso na visita que fez ao Serviço de Imprensa da Comissão Executiva Nacional Interpartidária, desmentindo boatos sôbre sua nomeação para vários cargos da futura administração.
O conhecido compositor brasileiro relembrou na palestra a derrota que seus conterrâneos de Ubá inflingiram no situacionismo mineiro e frisou que a apuração não lhe proporcionou o clima de disputa de que tanto gosta. Desde o primeiro dia - ressaltou - o Sr. Jânio Quadros partiu disparado, de sor te que a contagem per deu muito de sua natural atração. Disse, por fim, Ari Barroso que só lutará por uma coisa no Governo Jânio Quadros: o atendimento das reinvindicações da música e dos artistas nacionais, que hoje travam uma luta árdua e desigual pela sua sobrevivência.

As Cestas de Natal Amaral, dispõe em nossa cidade de um agente exclusivo que é o sr. Vilberto Giese, pessoa que gozadelargo conceito em nossos meios sociais.
Desde a sua nomeação para êste espinhoso mister, o sr. Vilberto Giese vem trabalhando com dedicação para a pronta colocação dêsse produto em nossos meios, o que tem conseguido com grande eficiência

Inicio da campanha 
para 1981

Nos primeiros dias de Novembro serão iniciadas as campanhas das Cestas de Natal Amaral para o ano de 1661 oportunidade em que todos os adquirentes de6tas Cestas gozarão de um grande previlegio, pois as prestações tendem a ser mais suaves do que aquelas que por exemplo sejam adquiridas em Março ou Abril de 1961.
Acreditamos que esta campanha deva atingir os seus fins colimados pois as Cestas de Natal Amaral já são famosas em todo o Brasil.

Sindicato dos Empregados no Comercio 
Hoteleiro e Similares de Lages

Edital de Convocação
Eleição de represen tan tes dos em pregados na Ju n ta  de 
Ju lgam ento  e Revisão (JJR ) do Institu to  de A posentado
ria e Pensões dos Com erciarios (IAPC) Escolha de dele
gado eleitor.
O Sindicato dos Em pregados no Comercio Hoteleiro e S i

m ilares de Lages, por seu presidente, vem  na conform idade 
das instruções baixadas pelo Exm o Sr. M inistro do Trabalho, 
Industria  e Comercio, convocar seus associados para a eleição 
do seu delegado —  Eleitor que participará da escolha dos re 
presen tan tes dos em pregados na Ju n ta  de Julgam ento e Revi
são, na Delegacia do IAPC, em Florianópolis, capital do Estado 
de Santa C atarina. A eleição, que te rá  a duração de 6 (seis) 
horas, será  realizada no próxim o dia 28 do corrente, na séde 
do Sindicato, à Rua P residente N ereu Ramos, N° 103, 2o an
dar sala 206, em prim eira  convocação às 16 horas, com a pre
sença de, pelo menos dois terços (2/3) dos associados em con
dições de vo tar e, com qualquer num ero em  segunda Convo
cação às 18 horas na m esm a data e no mesmo local.

Comunica, outrossim , que a p artir  do dia seguinte a pu 
blicação dêste Editai, fica aberto  o prazo de 8 (oito) dias con
secutivos para a inscrição de candidatos a Delegado Eleitor, na 
Secretaria  deste Sindicato.

Lages, 18 de O utubro  de 1.96(1 
Roselim Felisberto  da Cruz —  Presidente

Sindicato dos Empregados no 
Comércio de Lajes

Edital de Convocação
Eleição de representantes dos EMPREGA
DOS na JUNTA de JULGAMENTO e REVI 
SÃO (JJR) do INSTITUTO DE APOSENTADO
RIA E PENSÕES DOS COMERCIARIOS 

(IAPC) — Escolha de delegado — eleitor.
O SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE LAJES, no Estado de Santa Catarina, com séde a Praça João Costa Edifício João Cruz terceiro andar sala oito, por seu Presidente vem, na conformidade das instruções baixadas pelo Exmo Sr. Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, convocar seus associados para a eleição do seu Delegado-Eleitor que participará da escolha dos REPRESENTANTES dos EMPREGADOS na JUNTA DE JULGAMENTO E REVISÃO, na DELEGACIA DO IAPC, em Florianopolis Capital do Estado de Santa Catarina. A eleição, que tera a duração de 6 (seis) horas, será realizada no próximo dia 28 do corrente, na séde do Sindicato, a Praça João Costa Edifício João Cruz terceiro andar Sala oito em primeira convocação às 13 horas, com a presença de pelo menos 2/3 dos associados em condições de votar e, com qualquer número em segunda convocação às 16 horas na mesma data e no mesmo local.Comunico, outrossim, que a partir do dia seguinte a publicação dêste EDITAL, fica aberto o prazo de oito (8) dias consecutivos para a inscrição do candidatos a Delegado-Eleitor, na secretaria dêste Sindicato.

Lajes 17 de Outubro de 1960
Raul dos Santos Fernandes Presidente

itto —  Pres.
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LITERATURA

Traduzida a«Ilíada» em verso direlamenie do original grego
Lançamento em novembro do poema épico de Homero

Um dos grandes acontecimentos literários de novembro será o lançamento da “I- líada”, trazido diretamente do original grego, em versos de 16 sílabas, pelo escritor Carlos Alberto Nunes, membro da Academia Paulista de Letras.
Na “Iliada”, que era re c itada e representada em público cada quatro anos na antiga Atenas, Homero relata os combates dos gregos no cêrco de Tróia, a cidade que caiu por fôrça do ardil do cavalo de pau. Essa obra-prima

da poesia épica está repleta de episódios emocionantes como a morte de Patroclo por Heitor, a tragédia de Laoco- onte e seus dois filhos devorados por duas serpentes monstruosas, o combate de Heitor e Aquiles, as honras fúnebres que o velho Priamo presta ao cadáver do seu filho, etc. O poema é a mais estupenda reportagem de guerra de todos os tempos e Homero faz o papel do primeiro correspondente que transmite a posteridade nos versos imortais, os pormenores das batalhas, traça perfis

dos guerreiros e reconstitui costumes e hábitos dos gregos.Assim como as obras de Shakespeare, as de Homero - “Iliada” e “Odisséia” - desencadearam uma série de controvérsias e polêmicas, que dominam o campo da filologia clássica há século e meio. E a famosa questão homéni ca. A êsse respeito, a fim de melhor esclarecer os leitores, as Edições Melhoramentos incluiram no volume da “Iliada”, que sairá em novembro, minucioso estudo de próprio tradutor, que é es

pecialista na ciência homérica. Nesse trabalho, Carlos Alberto Nunes analisa pro- fundameute as duas correntes: a dos unitários intransigentes e a dos analistas. A primeira acha que os dois poemas são do mesmo autor e chegaram até nos da mesma maneira que brotou da mente previlegiada do poeta. O outro grupo considera a- penas aparente a unidade da “Iliada” e da “Odisseia", que se formaram pela união de composiçõea.menores, de fácil identificação. Carlos Alberto Nunes defende a uni-

Compre agora 
sua nova
ROUPA

20 A utom óveis Dauphlne 1960 
30 C ondicionadores de ar FEDDERS 
IO Aparelhos de Televisão 
30 Refrigeradores ADMIRAL 1961 
30 Fogões Walllg VISORAMIC 
30 Máquinas de costu ra  RENNER 

600 roupas RENNER

A V I S O  I M P O R T A N T E :

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

a  boa rou p a( pooic poeto 

e participe do

GRANDE CONCURSO
CAUTELA

NA BOA COMPRA ESTÁ SUA BOA SORTEI

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

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

TRES SORTEIOS
30 de juiho • 28 de setembro 

31 de dezembro

Conlie no sua boa estreia 
comprondo no Revendedor 
Renner desta cidade

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

Revendedor Renner nesta cidade:

Hélios Moreira Cesar & Cia.
Rua Cel. Cordova

dade de concepção da “Ilíada’’ e a pluralidade da “O- disséia’’.Para os estudiosos dos clássicos gregos, a publicação da “Iliada” em verso é uma contribuição valiosa. Carlos Alberto Nunes é um dos mais categorizados tradutores da atualidade dotado não só de vasta cultura clássica como moderna. São conhecidas, e tiveram ampla aceitação, suas traduções de Goethe e das o- bras completas de Shakes- peare, em verso, executadas também para as Edições Melhoramentos .Para o grande público, a “Ilíada” constitui esplêndida reportagem de uma dts mais famosas guerras de todos os tempos, na qual se vê reconstituída com intensidade de vida o quadro completo da antiga civilização helénica.Simultâneamente com a “Odisséia”, também traduzida em verso por Carlos Alberto Nunes, a “Ilíada” será lançada num volume em formato grande magnificumente encadernado em p realina com gravações a ouro e so- brecapa plastificada a còres. O livro contém 97 belíssimas gravuras, reproduzindo quadros e estátuas célebres relacionados com o poema e frontispicio de edições do século X V I.

Novo contingente pa
ra o Canal de Suez; 

.Janeiro

O ministro da Guerra, marechal Odilio Denys, anunciou que o novo Batalhão de Suez, constituído de elementos do I Exército seguirá para o Oriente Próximo na primeira quinzena de Janeiro de 1961. O novo Contingente terá 267 homens e ficará sob o comando da ONU, naquela região.

Camarão a 
Cr$ 500,00 
na Bahia

Informam de Salvador que um quilo de camarão sêco naquela capital está custan do quinhentos cruzeiros. Ês- te preço acompanha a onda de aumentos de outros gêneros.

Vidros — Espelhos 
Molduras

Vidraçaria 
Almirante Soares

Rua Marechal Deodoro 251 fone 376
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CORREIO L^GEANO 5cr. r ^ n a
le - io e n

J u s to  em pate  no
Debaixo de uma chuva incessante, tivemos domingo à tarde no Estádi * Municipal da Ponte Grande, a continuação o campeonato catarinense de futebol,

houve ura futebol bastante apreciável por parte de todos os degla- diantes dentro da cancha.
Nos primeiros minutos

da primeira fase, foi dado cifras (L f.nitiva9 ao marcador, porquanto no segundo período por mais que as duas equipes se empenhassem

Euslio (A le m ã  o),

T  .. c0 ut; mie001’ da contenda o" í^iarnnv Íunt0 aos redutos finaiscom ab n u aco n íN c m ^ n o fl"® »  »oi obtido nenhumo prélio clássico entre as equipes do S. C. Internacional e do G. A. Guarany.
Um empate de 2 á 2, foi o justíssimo resulta do verificado nêste prélio, onde colorados e bugrinos se equivaleram na» ações. Embora o 

gramado do fortim da Ponte Grande estivesse bastante escorregadio, o clássico agradou a todos que se locomoveram até àquele local, pois

iu a contagem intermédio de pon Ironildo, tendo o Internacional aos 10’ igualado o marcador por intermédio de Ery.
Aos 31’ o Guarany se avantaja no placard com um bonito gol do centro avante Johan. No final do primeiro tempo ou seja aos 44', o colorado obtem o tento de empate com mais um gol de Ery, desta feita cobrando uma penalidade máxima.Com êste marcador

gol.As duas esquadras formaram com as seguintes constituições; Internacional: Magalhães

E t ( a 1 d o e Z quiri; Romeu e Pe urin>; Pilila. '-Plínio, j andouErydarino (Eustalio) e Aldi.

contenda, tivemos o sr.

Grany: Orli, Zé Otávio Cardeal; Pelé e Deirval; Rato, Ne- grio, Johan, Irineu e lrorio.Cor arbitro desta

José Keali, com regular destnn enho. A renda pela casa des seis mil cruzeiros. Na preliminar, em prosseguimento ao Torneio Centenário de Lajes, os aspirantes do Guarany derrotaram ao S.C. Pinheiros pelo elevado marcador de 5 à 1.

No clássico de Rio do Sul 
venceu o Quinze de 

Novembro
Em prosseguimento ao campeonato estadual de futebol, foi disputado domingo à tarde em Rio do Sul, em jogo que correspondeu à chave Lajes- Rio do Sul, o clássico entre as equipes locais do Quinze de Novembro e do Bancario.Num jogo em que as defensivas [falharam re

dondamente, o Quinze de Novembro venceu o seu leal adversário pelo es core de 6 á 4.
Com esta derrota, o Bancario está praticamente fóra do páreo p_a ra a sua classificação nos restantes jogos do estadual na chave Mafra- Canoinhas.

II Varzea cm tal (assifícação da 3a Zona
,pós os resultados da segunda rodada da 3a Teve prosseguimento zoe a classificação dos clubes concorrentes pas- domingo ultimo o cam jsou ser a seguinte:

Sindicato dos Oficiais Alfaiates, Costui eiras 
e Trabalhadores na Indústria de Confecção 

de Roupas de Lages

Edital de Convocação
Eleição de representantes dos empregados aa Jun̂ a de Julgamento e Revisão (JJR) do In8M|rt0 to ApoMBto_ 

doria e Pensões dos Industriários (IAPI) legado-eleitor.
O Sindicato dos Oficiais Alfaiates, Costureira^ e Tra

balhadores na Indústria de Confecção ‘ |nstrUçõespor seu Presidente, vem, na conformidad indústria ebaixadas pelo Exmo. Sr. Ministro do _ a’ eleição do Comércio, CONVOCAR seus associados pam a^ seu Delegado-Eleitor que participara dc • ..mento e Re- sentantes dos empregados na Jan‘a ^ aaJóul^liSi capital do visão, na Delegacia do IAPI, em Fl 1 á a duraçãoEstado de Santa Catarina. A e le iç ã o , quentei ^  gg dQ c o r . 
de 6 (seis) horas, será realizada Pró* nte Nereu Ra rente, na sede do Sindicato, à Rua  l resweni
mos, Edifício Marajoara, 2‘ andaL  nolovocação às TO horas, comJL™ c0ndiçõos’ de votar, e com

peonato varzeano dc fu tebol, agora em sua 9a rodada, com a realiza ção de quatro jogos, to dos êles levados a efeito no campo do Gi nasio.
Às 8,15 horas, o 1 rio cesa derrotou o Cente nario por n á 2, com gols de Peracio 2, Wilmai lrvino e Vojcick para o Princesa e Romei Pedrinho para o C?nte- nario.
Às 10,15, foi reaizado o cotejo entre os quadros do Olaria e do Arco íris, verificado-se um justo empa3 de 2 gols.
Carbonera e Mareio anotaram os teios do Olaria, ao paio que Arno e Izidoro onquis- taram os contrtes do quadro da Madreira e Metalúrgica Arciris S/A

• Internacional e Guarany Quinze de Novembro Bancário
t pp 2 pp 4 pp

iS CSÉH
)epois do jogo de domingo, Guarany 5 x Pi- nh<os 1, a classificação do Torneio Centenário deajes, passou a ser a seguinte:
• Guarany;• Cruzeiro e Internacional 5* Pinheiros

0 pp1 pp2 pp

;e, na sede do ôinuiodiu, « primeira con-, Edifício Marajoara, 2' and®5* peto menos, dois__ação às TO horas, com a Pr^ença de, ^  g comterços (2/3) dos associados em comi ? • dàg ]3 ll0ras daqualquer número em segunda co ‘ Ç mesma data e no mesmo local. do dia seguinte aComunica, outrossim, 4ue a P raz0 de 8 (oito) diaspublicação dêste Edital, lica a can(iidÀtos a Delegado consecutivos para a injçriçSo °“ dMlatoEleitor, na secretaria deste Sinaicato.
Lages. 18 de outubro de l-96()

Jayme Garbelotto -  Presidente.

No periodo i tarde em jogo que fc realizado às 13,3U, oTupy e0 Coral empatam por1 á 1. Nêsso jo o Tu- py, quadro ider do campeonato varzeano atuou somenticom 10 homens. Fogaole anotou o teuto o Tupy, enquanto quedson fez o tento do Cd.
As 15,30 iras era para ser eivado o jogo entre õrusquense e o Figueira.
Acontece e êste ultimo team 0 compareceu em epo, e poi coDseguintíi declara do perdedda partida vencendo up o Brus- quense os ãis pontoe que estavfcm jngo.

ATado America e Satelite
Tendo em vista as más condições em que se onentrava o Estádio Municipal da Ponte Grande, donngo pela manhã, o jogo America x Satelite, coiespondente à 9a rodada do campeonato var- zeao, foi transferido para uma outra ocasião.

Sidicato do Comércio Varejista de Lajes

— Convoccçào —
Convidamos os senhores associados, para a ASSEM- BLÉA GERAL EXTRAORDINÁRIA, que faremos realizar, no ca 28 de outubro de 1960, às 29 horas, na Sede Social, sita i rua Presidente Nereu Ramos, 103 — 2• andar — nesta ciade, para deliberarem sôbre a seguinte,

Ordem do diar  — Eleição, por escrutínio secreto, do DELEGxãDO- ELETOR dêste Sindicato, que deverá eleger os representante classistas, nas Juntas de Julgamento e Revisão dos Instintos de Aposentadoria e Pensões, a que se refere a Portiria Ministerial n- 216, de 6 de outubro de 1960;
Observações:a) primeira convocação, na conformidade com o c .lital, (oin a participação de 2/3 dos associados; a seguut;., independente de nova publicação, 2 (duas) horas após a prinBira, com qualquer “quorum”;b) somente poderão concorrer as eleições, para DE' i- GADT-ELE1TOR, os candidatos prèviamente inscritos, j a Secretaria dêste Simficato;c) a inscrição dos candidatos será requerida ao Presidente da Entidade, em petição, nos tôrmos do modêlo, em nosso poder, firmada pessoalmente, pelo candidato, e entregue à secretaria dêste Sindicato, em 3 (três) vias, contra recibo ;d) o prazo para inscrição de candidatos, correrá por 8 (oito) dias consecutivos, a contar do dia seguinte ao da publicação do edital;e) quaisquer outras informações, poderão ser obtidas na Secretaria do Sindicato, diàriamente, das 14 às 16horas,

Lajes, 16 de outubro de 1960 
Eraani Rosa — Presidente
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O Roiary Clube Loes Norie come
morou o seu 1* aniveiário de criação

Com um jantar festjvo que teve por local os salões sociais do Clube 1‘ de Julho, o Rotary Clube Lajes Norte, comemorou 2a feira à noite a passagem do seu primeiro a- niversario de fundação.Fundado precisamente em 19 de outubro de 1959, o Rotary Clube Lajes Norte, vem emprestando reais serviços à coletividade lajeana, ora com obras issistenciais e outras vezes -om campanhas que vizam o progresso sempre crescente de nossa urbe.À êste jantar festivo, que foi realizado conjuntamente com o Rotary Clube de Lajes, estiveram presentes o Governador do Distrito 465, sr. Werner Heinberg que se fez acompanhar de sua exma. esposa, representantes do Clube das Soroptimistas e do Lions Clube de Lajes, representante da imprensa escrita, convidados especiais e inúmeras senhoras rotarianas.O jantar festivo transcorreu num ambiente de muita

fidalguia, demonstrai) que o Rotary cujo lema é bem servir”, é o traço iracte- ristico da unidade díamilia lajeana.As festividades íon iniciadas com uma ídação dos presentes ao gloso pavilhão nacional, quonstou de uma viva salva dalmas.A seguir o sr. Amo Ner- colini, diretor de Protolo do Rotary Clube de Lajífez a saudação protocolar todos os presentes, em espiai ao clube aniversariante, i Governador do Distrito )5, e aos senhores convida« especiais.Posteriormente, a a. d. Helena Gamborgi ruda, digna esposa do Dr. Jê de Castro Gamborgi, recii u ma belissimá poesia, qual em seu encerramentoi vivamente aplaudida pê  presentes.Em seguida o sr. irlos Macêdo, 2' tesoureiro Rotary Clube de Lajes, í um breve lembrete sôbre j da-

tas internacionais.O sr. Pregentino Pnrizzi e o sr. Amélio Nercolini, respectivamente diretor Sem Pasta do Rotary Clube Lajes Norte e diretor de Protocolo do Rotary Clube de Lajes, fizeram as observações de praxe das efemerides natalícias dos rotarianos, que transcorrem neste mês 
Seguidamente ocupou a pa lavra o dr. Cleones Velho Carneiro Bastos, 1* tesoureiro do Rotary Clube de Lajes, que leu uma mensagem a todos os rotarianos presentes, e que foi secundado em sua oração pelo sr. Cláudio C. Indalencio, diretor sem pasta do Rotary Clube Lajes Norte, que realizou u- ma breve palestra sobre os objetivos até agora alcançados pelo clube anfitrião e o que o mesmo ainda iria rea lizar em pról da coletividade, principalmente sobre a construção de um parque infantil no bairro Coral, cujas obras serão iniciadas por êstes dias.Mais tarde ocupou a palavra, o sr. Werner Heinberg, governador do distrito 465, que em diferentes orações, saudou aos dois clubes ressaltando os‘bons serviços que os mesmos vem dedicando à terra lajeana e em especiai agradecia a hospitalidade que eram tributados por parte dos aifitriões à sua pessoa e a d» sua digna consorte.
Apó as belíssimas palavras do sr.Werner Heinberg, foi apresetado aos presentes um tarau tusical, que teve a particUção do Coral Vozes do Siã( pertencente à Igreja PresbitMana de Lajes, e dirigido Ua exma. sra. d. Ma- riana Wgner.-Êste incerto recebeu en- tusiástici aplausos de todos os rotamos e convidados )resenteà êste jantar festi- tivo, devo aos maviosos hinos 8act nlagnificamente executad pelos componentes do Cal Vozes do Sião.Finalizdo estas solenidades, o sroão Preto A. de Oliveira, esidente do Rotary Clube Lajes, que em meio às smidades recebera a direção .g trabalhos das mãos do í Jorge Washington Petry,esidente do Rotary Clubeajes Norte, fez uma belissj saudação aos presentes, agradecendo as honrosas Vas dos senhores CQnvidadospeciais.

Durante éalização dêste jantar festporam sorteados diversos prntes às senhoras rotarian cabendo frizar que a^ma. d. Jacy Heinberg, d* consorte do sr. Werner hberg foi obsequiada cobjm belíssimo brinde que oi oferecido por uma reptntante da mulher rotaria nossa cidade.Destas col^ hipotecamos as nos6íeijCjtações ao conselho Dir> d0 Rotary Clube Lajes 16) encabeçado pelo seu «mico presidente sr. Jorj Washington Petry, rogand10 Creador que êste novtupe de ser. viços seja un^ sustentáculo'’ do prog0 (je nossa

A  Pedido

Comitê F e n d o  Ferrari de Laji 
felicita o sen Patrono

Deputado FERNANDO FERRARI 
Rio de Janeiro - Guanabara

Pela votação expressiva âmbito nachal mormente vitória significativa Rio Grande b*ço petebê vg nossos efusivos cumprimentos com /o- tos vossêucia se coloque disposição govêrno federal beneficio povo brasileiro pt. Inteiro dioor vossência ficam todos membros comitê pró er nando Ferrari de Lages pt.
Comitê Fernando Ferrari de Lages

Indústria e Comércio de 
Madeiras Battistella S.A

Convocação
Convocamos os senhores acionistas desta Im presa a fim de se reunirem, em assembléia gea extraordinária, na séde social sita a a v . Ma,e chal Floriano, 947, nesta cidade de Lajes. Estsdo de Santa Catarina, às 15 (quinze) horas do lia 31 (trinta e um) do corrente mes e ano, pira tratar da seguinte

Ordem do dia
1 °) — Tomar conhecimento sôbre o boletim de e subscrição;2o) — Deliberação e aprovação do laudo pericial;3o) — Efetivação do aumento do capital social;4^ — Alteração do artigo 5* (quinto) dos Es- tatjiíps ^Sociais;
r) —  Outros assuntos de interêsse social.

Lajes, 16 de outubro de 1.960,
Emilio F. Battistella — Diretor 
Enio Mario Marin — Diretor

Lages, 18 de Outubro de 1SÊ0

Decretado pelo Presi-
dente da República o no. 

vo Salário Mínimo
Vigência dos novos níveis por três anos

O decreto assinado pelo presidente da República, estabelece que os novos níveis do salário mínimo, em todo o país terão a vigência de três anos e variarão de a- côrdo com a seguinte tabela: Manaus e demais municípios do Estado do Amazonas, Cr$ 7.040,OU; Belém, CrS . . . 7.680,00; São Luiz do Maranhão, Cr$ 5.440,00; Teresina, CrS 4.000,00; Fortaleza, Cr$ >.920,00; Natal, Cr$ 5.760,00; João Pessoa, Cr$ 5.760,00; A- racaju, Cr$ 5.760,0o; Salvador llheus e Itabuna, Cr$ 7.200,00; Vitória e Cachoeira do Itape- mirim, Cr$ 7.200,00; Niterói Barra Mansa. Campos, Duque do Caxias. Nilópolis, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petró- polis, São Gonçalo, São João do Meriti e Volta Redonda, Cr$ 9.120,0"; São Paulo, Gua- rulhos, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Cr$ 9 440,00; Curitiba, Araucária, Campo Largo, Colombo, Itaquara, e São José dos Pinhais, CrS 7.200,00, Florianópolis, Blumenau, Brusque, Criciúma, Gaspar, I tajaí, Joinvile, Orleans, Tu-

barão e Urussanga, CrS . ,
7.200,00.Pôrto Alegre, Cachoeira do ‘ Sul, Caràzinho, Cano.is, Ct-(| xias do Sul, Esteio, Livra-1 mento, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, Rosário, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, São Jeronimo e São Leopoldo, Cr$5.000. 0<), Belo Horizonte, Bar- bacena, Conselheiro Lafaiete, Distrito, parque industrial do município de Contag-m, Ota- jubá, Juiz de Fora, Nova Lima, Santos Dumont, S^oJoão dei Rey, Uberaba e Uberlândia, Cr$ 8.48",00 Goiama, A- nápolÍ8, Catalão. Goimbira I- pamerim, Leopoldo Bulhões, Pires do Rio, ilvania e Via- nópolis, Cr$ 6.240,00. Cuiabá, Aquidauana, ( ampo Grande, Corumbá, Giratinga, Poxoreu, Três Lagoas, Cr$ 6.080,00; Estado da Guanabara, Cr$ 9.600,00; Território do Acre, CrS 7.680,00; Território da Rondonia, Cr$ 7.040,00; Território de Rio Branco, CrS 6.400,00; Território do Amapá, CrS 6.400,00; Brasília, CrS6.249.00.

Domingo Eleições na Asso
ciação Comercial de Lajes

No proximo domingo dia 23, serão realizadas as eleições na Associação Comercial de Lajes, para a escolha de sua nova diretoria, que dirigirá os seus destinos no periodo 1960- 1962.
Êste pleito desde já vem adquirindo um

cunho sensacional, pois está havendo um movimento no sentido da reeleição do atual presidente sr. Ernani Rosa e por outro lado conseguimos apurar que sur girá um candidato de oposição, mas cujo nome ainda não foi revelado à nossa reportagem.

Não haverá reforma finan
ceira ou cambial no 

atual govêrno .
Em declarações prestadas à imprensa de São uaulo o Ministro da Fazenda sr. Sebastião Paes 

? Almeida disse: «Nenhuma modificação se' ia eita na estrutura cambial ou financeira do pais antes do término do atual govêrno», desmentindo os rumores que circulam na capital paulista.
rauio- r ™  exciusivameate para despachar
R í . « ? " S “ ? Ilt0’ através da Caixa ca bederal, de diversas obras públicas
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