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Grandes preparativos para a  o m a, ^  r  *
M in u a n o e d a  V e m a , -  t s c o la  “ eca n iS . D w “

m onstração dos “condão os“ "  Gra“ de de

'eld«rt» “" TÍda "ais amplamente atender as 
visitantes, trabalhando de ex'BeQeli8 d0 ramo “a ree lio 
mum acordo com o sr Darit, 
lodeschini e demais compo 
nentes da Serra ,a Ltda. Veí

A fim de ultimar os prepa
rativos para a inauguração 
da Serrana l.tda. Veículos e 
Máquinas. firma recen- 
temente fundada e que fun
cionará no prédio e depen
dências da antiga Internacio- culosY  Máquinas? estôo ven 
na . Mte a Rua Cel. Cordova, do coroados os seus esfor 
encontram-se em Lages os ç.,s no sentido de apresentar 
bts Acbyles Menegazzi e uma inauguração à altura d? 
Genesio bomagari, respecti- importância da referida fir 
vamente inspetor da Minua ma no comércio automobi 
no de Rorto Alegre e da listico de nossa terra, firma 
Vemag de Sao Paulo. essa criada para melhor e

'errana.

E R F I L
A Sra D. Lourdes Barroso

Anjo ou mulher ... quein pode definir... 
VeDdo - a, assim, expl ndente de h^leza 
Mulher que à terra quis o céu unir,
Sendo esposa e mãe e cheio de nobreza.

De personalidade tão marcante,
1< Traja-se com requinte e elegância 

Seus olhos falam, ela é cativante, 
Possúe da rosa a mágica fragância.

E soberba como as manhãs radiosas 
Que acordam a natureza em explendor,
A mais sublime invenção do Creador!

Que seu uomee m cantigas melodiosas, 
Ressoe, sempre, no templo da Amizade, 
Como eflúvios da mais terna Saudade! .

Josélia
Lages, 10 de junho de 1961.

í *  ' i

a sua estada no mÛ iaP‘° - decomposta dos Srs. 
. p e L o  R a m o s  rpre-hru u m a  ComtSSaO  <- P ___  o

«iJdn,. a sua esiaua nu r _ „nrnnr, t̂a dos Srskl» Ramos recebeu uma Comissão c r  ^
.ferio / SSf íin.‘’ Victor Fontana, do Prefeio oportnnidade,
^ b J ^ c u l t u r a  Attilio Fontana, ten , aauêle pro-

Uriwj *?0s Problemas de grande interesse P compra^ n i c i p ^  havendo o Chefe do Executivo se
atender às reivindicações que lhe era f

.scola M ecanica DKW
Como uma das partes pre 

paratórias da inauguraçãi 
destaca-se a vinda, segund; 
feira última, da Escola Meca 
uica DKW, procedente d< 
São Paulo e que tem por li 
nalidade ministrar aulas es
peciais sôbre motores dess 
itamada marca de veículos- 
e, assim, capacitar os meca 
nicos contratados pela Ser 
rana Ltda Veículos e Máqui 
nas para prestar toda a as 
sistêucia técnica aos fregué 
»es da firma.

Essa escola, que tem como 
componentes especialistas ca 
pacitados em motores DWK, 
começará a funcionar a par 
tir de segunda feira, sendo 
ministradas aulas teóricas na 
parte da manhã e aulas pra- 
ticas no período da tarde.

Sem dúvida alguma, tal ine 
dida é de grande importância 
e utilidade tanto para a fir
ma como para os adquíren 
tes dos referidos carros, pois 
garante aos mesmos uma 
permanente assistência téc 
nica especializada que os li 
vra de maiores despezas e 
preocupações

Dem onstração com  
candangos

Domingo próxiiii também 
como uma das partes da inau
guração, haverá uma grande 
demonstração cora CANDAN 
GOS, quando os mesmos an 
darão em três rodas nas ruas 
centrais da nossa cidade e 
que constituirá um espetácu
lo inédito para o nosso povo.

Desta maneira, desde já a 
Serrana Ltda. Veículos e 
Máquinas, com sede na anti- 
g\ Internacional sita à Rua 

1. Córdova, vem dando 
m jstras de que estará bem 
parelbada e capacitada para 

servir o povo lageano no 
comércio de veículos, tanto 
na parte comercial como na 
parte técnica e assistencial

E o Nilo continua
Conforme liaviamos prome

tido em nosa edição ante
rior, a partir dêste número 
estamos publicando, em sé
rie o livro da escritora Car- 
men Annes Dias Prudente, 
esposa do famoso cancero- 
louista patricio dr. Antônio 
Dias Prudente, intitulado E 
O NILO CONTINUA . ..

S o m a i ®  lios
Será realizada amanhã, 

em Curitiba, uma impor
tante reuDião entre os 
governadores do Paraná, 
Santa Catarina e R i o  
Grande do Sul, srs. Ney 
Braga, Celso Ramos e 
eonel Brizola, respecti

vamente.
O objetivo do encontro 

dos governadores é o de
bate, em conjunto, do pro
j e t o  d e  organi
zação imediata do Conse
lho Regional de Desen
volvimento (CODESUL) 
•-* da instituição de um 
Banco Interestadual de 
Desenvolvimento, que o- 
perarâ nos três Estados.

O sr. Leonel Brizola 
embarcará para Curitiba 
amanhã, às 6 horas, e

deverá viajar em avião 
especial, acompanhado 
por seus assessores. A 
aeronave escalai em 
Florianópolis paia trans
portar, também, o sr. Cel
so Ramos e sua comiti
va. ,
Reunião com o presi

dente
Segundo s e informa, 

além do debate d< temá- 
rio referido os srs. Ney 
Braga, i « Iso Ramos e 
Leonel B la examina
rão a pos lOiiidade de so
licitar umü nova reunião, 
em conjunto, com o pre
sidente Jânio Quadros, 
a exemplo do encontro 
realizado há pouco tem
po na Capital de nosso 
Estado.

Uma palestra com o Sr. 
Edmundo Ribeiro

E com prazer que regis
tramos a visita de nosso par
ticular amigo e assinante 
Sr. Edmundo Ribeiro, que veio 
à nossa redação, para o fim 
de agradecer a noticia que 
divulgamos em tôrno de sua 
visita à Princesa da Serra, e 
ao mesmo tempo despedir- 
se de seus amigos deste jor 
nal. por motivo de ter de 
regressar a Curitiba, onde 
reside atualmente.

Aproveitamos a oportuni
dade para perguntar ao Sr. 
Edmundo Ribeiro, com a sua 
devida permissão, se vai con 
tinuar residindo na encanta
dora Cidade Sorriso, o qual 
nos respondeu prontamente: 

Como todos sabem, gosto 
imensamente de Curitiba e 
de seu povo.

Lá tenho .rês filhos, sendo 
dois formados e o terceiro 
está muito bem colocado 

Sem querer ser modesto, 
todos êles para satisfação de 
seus pais. estão òtimamente 
jein

Mas é possível que em 
Setembro vindouro, voltare
mos para a nossa encantada 
Lages, onde temos a nossa 
residência e inúmeras pes
soas de nossa familia, e tam
bém bons amigos.

A seguir fizemos ao Sr. 
Edmundo Ribeiro, uma outra 
pergunta de carater politico. 
Então quer dizer, que re
gressando vai tomar parte 
ativa na política?

Não. Como vocês sabem, 
eu renunciei em carater ir
revogável, o pôsto de mem 
bro do diretorio Municipal 
do P. T. B

O motivo de minha renun
cia, foi ficar solidário com o 
meu filho Cesar Ribeiro, que 
sofreu uma das maiores in
justiças que se pode fazer a 
um companheiro, que como 
èle trabalhou de mangas ar
regaçadas, fazendo toda a 
espécie de sacrifícios, para 
ver vitoriosos os nossos can
didatos, especialmente a can
didatura do Sr. Evilasio Caon

Senti profundamente a cla
morosa injustiça feita a meu 
filho pois èle não a merecia.

O Sr. Evilasio Caon, foi 
eleito, contando também com 
os nossos votos e esforços, 
estando no plêno exercício 
do seu mandato, naturalmen
te, lavando-se em aguas de 
rosas.

Mas, vamos aguardar, A 
campanha para a eleição de 
i962, que é a renovação dos 
mandatos para a Assembléia 
Legislativa e Câmara Muni
cipal não tardará.

Quero adiantar aqui, que, 
se o Sr. Evilasio Caon se 
candidatar à reeleição, vai 
encontrar um “Mocotó” difí
cil de pelar como também os 
outros candidatos.

Pelo que pude observar, 
notei sérias divergências no 
seio do partido. Resta saber, 
se os chefes ainda contam 
com prestigio e fôrça para 
harmonizar o partido e ex
pulsar de seu seio, ele
mentos indesejáveis, que ou
tra coisa n o fazem, si não 
intrigar, jogando uns contra 
os outros, na ânsia incontida 
de roerem um “ôsso".

Quero aproveitar essa fe
liz oportunidade para decla
rar publicamente, que, em 
homenagem à memória de 
meu inesquecível chefe Dr. 
Getulio Vargas, continuo e 
continuarei dentro das hostes 
do Partido Trabalhista Bra
sileiro, obedecendo à orien
tação nacional, cujo chefe é 
o ilustre Dr. João Goulart, 
seu herdeiro poiitico, pois a 
minha divergência é sòmente 
com a atual direção local, e 
para a qual não desejo 
mais colaborar pelos motivos 
expostos.

Lerminando desejo inúme
ras felicidades e completo 
êxito ao seu muito lindo e a- 
preciado jornal.

Foram estas as declara
ções do Sr. Edmundo Ribei
ro à nossa reportagem, com 
aquela íranquesa que lhe ó 
peculiar.

>

í
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NOTAS EM ARQUIVO (N. 143)
Por Danilo Thiago de Castro

Zijyj. rtnvvui v yn . i

S e l e  d e  S e l e m b r o
Em comemmoração à 

glorioea data da nos^a 
Independencia, realizou 
-se no Thealro Munici
pal desta cipade, onde o 
Club Primeiro de Julho

tem a sua séde provisó
ria, uma belíssima festa 
a que compareceu a è- 
lite da nossa sociedade.

A’s 20 horas, regor- 
gitavam os camarotes,

de famílias, assim como 
a platéia, feéricamente í- 
Uuminada.

Todos em pé, ouviu-se 
o hinrao nacional, e de
pois o da proclamação

da Republica 
dos por excellente or- 
chestra e cantados por 
um grupo de senhoritas.

Em seguida, o illustre 
orador sr Major Octacilio

e x e c u ta -1 Viera da Costa,

3refeitura Municipal de Lages
ESTADO DE SANTA CATARINA

R E C E I T A
Imposto Territorial 
Imposto Predial
Imposto sôbre Indústria e Profissão
Imposto de Licenças
Imposto sôbre Jogos e Diversões
Taxa Rodoviáira
Taxa de Assistência Social
Taxa de Expediente
Taxa de Emolumentos
Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos
Taxa de Estacionamento
Taxa de Limpeza Pública
Taxa de Divulgação e Turismo
Rênda Imobiliária
Rênda de Capitais
Serviços Urbanos - Consumo J gua
Caução Dágua
Quota de Previdência
Receita de Cemitérios
Alienação de Bens Patrimoniais
Cobrança da Dívida Ativa
Receita de Indenizações e Restituições
Multas em G.ral
Eventuais
Caução Mercado
Imposto Ünico Luz - Distrito de Anita 

Garibaldi
Quota Previdência Luz - Distrito de 

Anita Garibaldi

TOTAL
Saldo do mês de abril

D E S P E S A
Administração Geral
Exação e Fiscalização Financeira
Segurança Pública e Assistência Social
Educação Pública
Saúde Pública
Fomento
Serviços Industriais 
Serviços de Utilidade Pública 
Encargos Diversos 
Créditos Especiais 
Restos a Pagar

CrS 49.559 40
CrS 193.045.10
Cr$ 1.482.185, Mi
Cr$ 2*4.448,00
Cr$ 65.846,40
Cr$ 490.959,00
Cr$ 233.794,70
Cr$ I5 4o0,00
r r$ 33 420,00
C,S 23.864 O0
Cr$ 100,110
CrS 5.877.40
Cr$ 10.863,00
Cr$ 30.138,20
Cr$ 343,00
CrS 73 í 16,30
CrS 2.114,20
CrS 2.552,20
CrS
CrS 10 963,00
CrS 342.824,71)
CrS 184 449.70
Cr$ 90 564.40
CrS 5 931,01)
Cr$ 17.517,60

CrS 726,40

CrS 915.60

< ,S 3.661.518, J0
1 CrS 5 928.124,00

Cr$ 9.589.642,30

CrS 372.656,90
CrS 277.777.40
CrS 45 600,00
CrS 744.169,50
CrS 157.293.50
CrS 16.040,00
CrS 681.607,00
CrS 1 854.971.90
Cr$ 109.72'*,00
Cr$ 2.377.784,80
CrS 21.701,80

IVANIR m o n t e n e g r o
Contador

ANTONIO RUSSI 
Diretor da Fazenda 

WOLNY DELLA ROCCA 
Prefeito Municipal

DECRETO N° 22

O Prefeito
buições,

de 6 de junho de 1961
Municipal de Lages, no uso de suas atri-

D -:CR6TA:
Art. Io - Ficam desdobradas, durante o corrente ano, 

as seguintes Escolas Municipais: Frei Rogério, Guarujá, 
Varzea e Matadouro, desta cidade, e São José no Distrito 
de Anita Garibaldi.

Art. 2o Este decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, em 6 de junho de 1961.

As8. Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Publicado o presente decreto em 6 de junho de 1961, 
na Secretaria da Prefeitura

Ass. Felipe Afonso Simão 
Secretário

DECRETO N° 23
de 6 de Junho de 1961

. ^  Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribuições,

DECRETA:
Art. Io - Fica Municipal de 

da cria-

TOTAL CrS 6.659331,80
Saldo para o mês de junho CrS 2.930.310,50

Cr$ 9.589.642 30

Lajes, em 7 de junho de 1.961.

«atro h \f „ extinta a Escòla Mista i«uul 
Atraz do Morro Grande’, desta cidade em vista 

16.040,00 çao de uma Escola Estadual, naquele local
Art 2* - Este decreto entraíá em vigor na data de 

sus publicação. revogada» a» disposições «  coatririo.

Prefeitura Muuieipal de Lages, em 6 de juuho de 1961
Ass. Wolny Delia Rocca 

Prefeito Municipal
Publicado o presente decreto na « 0„e0. „  „

tura em 6 de junho de 1961. & Secretarla da Preíei-
Ass Felipe Afonso Simão 

Secretário
W‘W,í

sua palavra fluente’̂  ^

n=inu. 

101 rimj.

sonora, prendeu o seWt' 
auditorio por vinte 0 
tos, fazendo uma 
conferência que 
to applaudida.

Recitaram depois ,a 
senhoritas Iracema ti 
Castro e Bellsaria n0ciri 
gues e o sr. José Per3  
ra Gomes, lindas poê  l8

Finda esta primara 
parte da festa comipe- 
morativa, seguiust a 
segunda parte, ura rt„j. 
mado e bem dirig .|0
baile que prolongou ,e 
até alta madrugada, )e. 
tirando-se todos muito 
bem impressionados e 
satisfeitos

Ainda em comemori- 
ção à magna data. na 
tarde do dia 7, forma
ram em frente ao Thea- 
tro Municipal, o Tiro 
433, cora regular effec- 
tivo. o Contingente da 
força estadoal, aqui des
tacada e os Escoteiros.

Assumindo o Comando 
das forças o sr tenente 
Diomedes Simpliciano 
Pereira de Souza repre 
sentante do sr. general 
inspector do 
litar. feita a 
à Bandeira, 
as mesmas
diversas ruas d’esta ci
dade ao som de uma 
banda de musica, até 
emfrente ao Palacio Mu
nicipal. onde foi lida a 
ordem do dia n. 1, do 
sr. coramandaote. dando 
a noticia da incorpora
ção do Tiro LageaDO, 
sob o numero 433, ao 
Tiro Nacional e conci- 
tando a mocidade a pre
parar-se para a defeza 
da Patria.

Ás 18 horas em frente 
ao Theatro, de onde par 
tiram, foram as forças 
dissolvidas.

(De O Planalto, de 13-9-191 <)

districto mi- 
continência 
desfilaram 

forças por

Para seus impressos. —  | Papelaria em geral
Procure a maior e ma,s completa Livrar,a e T , p ^ afia Ha ^  ^-------------------

A PÉROLA DE LAGES
Completo sortimento de material \

----------------  ----- - R_ua Cel Cordova 202 —  fone 2|3

í
*

escolar
t >V» >y«>▼<» ■ %

5 Ai, ____________
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CORREIO LAGEANO

m -E R A L  PARA 1961
Segundo despachos proce- íost o ura ° s m aiores beneficiados

dentes de Brasília, o presi- S  os

3a página

S »  JO M— « decreto que f â S r t W t t  ^
s s $ r  donô L e pnr  4 , s S ^ a ír ?  I

Educa-

C U R IO S ID A D E S
A palavra Deus é

na maioria das línguas que se~ falam no
escrita com quatro letras

mundo:Fenicio -  Baal; Espanhol — Dios- Francês 
Dieu; Alemão — Gott; Dinamarquês — G ndh■ q„ 7  
CO -  Goth; Holandês -  Godt; PoGuguês -  b eüs:
tíTegu ~ J e0SiÍ Mao™etano ~  Alah; Arabe -  A mir Hindu - Roma, Escandinavo — Odin; Egipcio 
-  Amon; Sanscnto — Deva; Inca -  Papa- Per 
sa -  Soru; Assirio — Adat; Japonês — Kami.

0 Presidente da Repú 
blica assinou decreto na 
pasta das Relações Ex
teriores, criando uma em
baixada do Brasil junto 
ao govêrno das Filipinas

com sede na capital da
quele país. A referida 
Missão será comulativa 
com a embaixada do 
Brasil no Japão.

Estudo sôbre be.^eficia- 
mento do algodão

0 Chefe do Executivo, 
tendo em vista memo 
rial da Cooperativa dos 
Plantadores de Algodão 
do Rio Grande do Norte

daquela Cooperativa, se
diada em Currais Novos, 
sôbre usinas de desca 
roçar àlgodão e benefi
ciar a semente. Esclare

Ltda., determinou, ao su- ce o Presidente que o 
perintendente da SUDE Projeto lhe parece de 
NE, examinar os estudos interesse para a região.

Criação da Orquestra 
fônica Brasileira

Sin-

0 presidente Jânio Qua- 
fros, em memorando ao 
8ecretário geral do Con
cho Nacional de Cultu- 
ra> autorizou aquela au

toridade solicitar à Co
missão de Música efetuar 
estudos, tendo em vista 
a criação da Orquestra 
Sinfônica Brasileira.

Vindo a Lages hospede-se no

I R I O  PflLJSCE HOTEL
Rua M an oel T hiago de Castro, 6a 

»o 3 andar do ed ifício  da Farroacia
figueiredo, fone 556-

Dirigido pelo seu Pr0Pr ê^ r*°uf5ói!e\recÍ- no Hottl, é um dos melhores estabelecí
mentos do gênero de nossa cida

Higiene -  Conforto -  
Presteza no atendimento da
guesia.

Vf Cr$ 636.613.000,00:
Marinha, Cr$ 4O0.ü0u.0uU,nU; 
Kelaçõts Exteriores. Lr$ 
oUl.nüü.647,0ii; Trabalho. CrS 
296 400.001),00; Saúde, CrS 
4.151.316.742,00; Viação, CrS 
15.500.000 q00,0 ; Presidência 
da República e ConAssão do 
Vale do São Francisco, CrS 
S78.500.000,0i); Superintendén 

do Plano de Valorização 
Econômica da Amazônia, CrS 
1.543.517 558,00.

x  ii 
até lias de K

Financiamento 
de Veículos

O presidente da Repu 
blica, em despacho ao 
ministro do Trabalho, 
determinou o reexaim 
do estudo do Grupo d, 
Trabaitio sôbre o finan 
ciamento le veículos, i 
fim de considerar a hi 
potese do financiament< 
interessar apenas, a me 
tade do peço ou dois 
terços, assim como eon 
siderar em primeira fa 
se o financiamento dt 
caminhões, apenas.

Jânio quer retratos 
de presidentes no 

Alvorada

Todos os Presidentes 
da Republica terão seu- 
retratos na galeria qut 
será formada no salão 
de despachos do Palá 
cio do Planalto, de acôr 
do cum uma idéia do 
Sr. Jânio Quadros.

Para realização do 
plano, o Presidente en
viou memorando ao Mi
nistro da Educação, de
terminando providências 
junto à Escola Nacional 
de Belas-Artes, no sen
tido de que execute os 
retratos a óleo padroni
zado nas dimensões e 
ua moldura.

Francisco Wilmar 
Branco

Festejou seu aniversário 
natalício, domingo último, dia 
H, o sr. Francisco Wilmar 
Branco, funcionário das ofi
cinas de A Pérola de Lages 
e que desfruta de grande es
tima por parte dos seus co
legas de profissão.

Registrando o acontecimen
to destas colunas felicitamos 
o ’sr. Francisco Wilmar Bran
co pela passagem de tão sig
nificativa efeméride, alme
jando-lhe longos anos de vi 
da junto aos seus familiares.

Cêrca de 20 ginásios aula, instalação e adap-
industriais deverão en
trar em funcionamento 
até o fim de 19G2, como 
primeira etapa do pro
grama fixado pelo pre
sidente Jânio Quadros 
para a criação de tais 
estabelecimentos em to
das as regiões do país, 
com o objetivo de esti
mular a formação técni
co - profissional. Até o 
momento, está decidida 
a instalação de ginásios 
em 12 unidades da Fe 
deração.

Para o início das ati
vidades dos ginásios in
dustriais, no mais breve 
prazo possível, o Minis
tério da Educação e Cul
tura está cuidando da 
construção de salas de

tação de oficinas, prepa
ro do material de ensino, 
recrutamento e preparo 
de professores, adapta
ção dos currículos e re
gulamentos, além de ou
tras medidas de ordem 
legal e práticas, a cargo 
da Diretoria do Ensino 
Industrial.

Jânio interessado nas 
obras de Candiota

O sr. Jânio Quadros en
viou memorando ao ministro 
de Minas e Energia, requisi
tando informações atualisadas 
sobre o andamento das obras 
da usina de Candiota e re
comendou, caso necessário, 
entendimentos a respeito com 
o titular da Viação.

No Rio o próximo encon
tro dos Governadores

O proximo encontro de 
governadores, com o pre
sidente Jânio Quadros, 
•;erá no Rio de Janeiro, 
reunindo no fim deste 
mês os Estados de São 
Paulo, tiio de Janeiro e 
Guanabara.

O governador Carlos 
Lacerda já está adotan
do providências prepara
tórias àquele encontro, 
que será o quarto contac
to do presidente da Re
pública com os chefes 
de executivos estaduais.

ANIVERSÁRIO
Viu passar o seu ter

ceiro aniversário, dia 12 
do mês em curso, a pe
quena Maria Luiza, filha 
do nosso companheiro de 
redação jornalista Este- 
vam Borges e de sua

exma. esposa dona Te- 
reza de Carvalho Borges.

Parabéns e votos de 
felicidades à aniversa
riante, extensivos aos 
seus progenitores.

Quem Anuncia
Tem o desejo de divulgar a mercadoria 

que tem a vender, ou o serviço que está ca
pacitado a prestar, ou ainda de comunicar 
qualquer fato que possa interessar ao circulo 
de suas relações.

A nunciando no

CORREIO LAGEANO
jornal de larga penetração, o cliente tem a 
certeza de que sua mensagem chega às pes
soas e às localidades que deseja atingir. As
sim procedendo, o comerciante ou o industrial 
sabe que

V ende m ais
e que a sua despesa lhe será recompensada, 
multiplicada atravéz de um maior volume de 
vendas.
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E o Nilo con tinua. . .
Carmen A nnes D ias Prudente

— I -
A ntes tarde do que nunca. . .  — A revolução  
q u ase  atrapalha — Cursos na Universidade  

do Cairo — A larm a .. Dakar, fresco!
Lembro me, perfeitamente. Andavamos atarefados, em 

pleno 6o. onqresso Internacional do Câncer, lá no Ibira 
puera, onde 56 países diferentes traziam a São Paulo a 
última p ilavra sôbre o assunto. Eu era a Secretaria Admi
nistrativo do acontecimento e, por feliz coincidência, tam
bém a tspos ■ do seu Presidente.. Meu marido foi buscar- 
me, dizendo: «É só um instantinho. O delegado do Egito 
quer tirar um retrato conosco.. » e acrescentou, maliciosa- 
mente: «Sabe? Acho que êle quer fazer um convite...».

Não liguei muito. Havia, naquele momento, outras 
coisas mais positivas e mais urgentes Ao ser apresentada 
ao Dr. Lutfy Abdoul Nasr eu estava longe de imaginar a« 
palavras que êle não demorou a pronunciar: “ ... precisa 
mos do Prof Prudente... ura curso no C airo.,. Convite da 
Universidade . .. ”. Só mesmo vendo o sorriso que me co
bre a fisionomia, no tal retrato, pode-se aquilatar do meu 
contentamento!

Passou-se mais de um ano e não se falou mais no 
assunto Houve a revolução, caiu o Naguib e subiu o Nas 
ser. Demos tudo por acabado e tratamos de não pensar 
mais no caso.

Certa tarde, no Instituto Central da Associção Paulis 
ta de Combate ao Câncer, meu marido entrou no escrito 
rio do Conselho Social e pôs uma carta na minha frente 
Logo vi o sêlo egípcio mas, com mêdo de acreditar, olhei 
para cima e. vendu-o sorrir, nem precisei ler a auspiciosa 
missiva: íamos voltar ao Egito!

0 convite oficial da Universidade pedia um curso 
amplo, de aulas para estudantes, conferências para médi 
cos, reuniões clínicas, demonstrações operatórias, etc . qm 
devia durar umas seis semanas O Reitor indicava o mês 
de fevereiro como sendo o mais favorável.

Outra carta, que veio logo depois, informava que me 
seriam facilitadas informações e visitas para conhecer me 
lhor o Cairo completando as impressões de nossa pass,:- 
gem anterior, em 1953

Revi, na lembrança, o Museu e as antiguidades, < s 
minaretes, o Nilo manso e esverdeado .. .

(Continua no próximo número)

Juízo de Direito da Primeira Vara da 
— Comarca de Lages

Jogo do bicho será regulam entado em  
M inas G erais

0  projéto que regula 
o jogo do bicho no Es
tado de Minas Gerais 
continua em discussão 
na Assembléia Legislati
va. 0  projéto em refe
rência foi apresentado pe
lo parlamentar udenista 
Sr. Nelson Leite. Os ob 
servadores políticos da 
Assembléia daquele Es

tado, acham que o pro 
jéto será aprovado, pois 
apesar do Governador 
Magalhães Pinto não ter 
dado nenhuma declara
ção à imprensa a favor 
do mesmo, sabe-se que 
é favoravel à regula
mentação do jogo do bi
cho em Minas Gerais.

E D IT A L  DE PRAÇA

0 dr Osmundo Vieira Du 
Ira, Juiz de Direito da Pri
meira Vara da Comarca de 
Lages, Estado de Santa Ca
tarina, na forma da lei, etc.

Faz .saber a todos quantos 
o presente edital de praça, 
com o prazo mínimo de dez 
dias, virem, dele conheci- 
memo tiverem ou interessar 
possa que no dia vinte e 
dois do corrente mês de Ju
nho, as dez horas, no saguão 
do edifício do Forum desta 
cidade, o porteiro dos audi
tórios, ou quem suas vezes 
fizer, levará a público pre
gão de venda e arrematação 
por quem mais der sôbre a 
avaliação de Cr$ 5t).u00,0ü 
(cincoenta mil cruzeiros) fei
ta neste juizo, uma geladei
ra marca «Frigidaire», de côr 
aranea, com uma porta, e 
diversos compartimentos in- 
.ernos, acompanhada de um 
transformador, que foi penho 
ada a Newton Ramos nos 

autos das duas ações execu
tivas registradas sob ns. 
ti.887 e 7.010, movidas por O- 
avio Kafaeli e julgadas pro
cedentes por sentenças que

transitaram em julgado. E 
quem quizer arrematar o refe
rido movei, devera compare
cer no local, dia. me e 'to
ra acima mencionados, sen
do ele entregue a quem 
mais der sôbre a aludida a 
valiação, depois de pagos no 
ato, em moeda corrente, o 
preço da arrematação e cus
tas legais Para que chegue 
ao conhecimento de tod°s 
passou-se o presente edital 
para a publicação na forma 
da lei. Dado e passado nes

ta cidade de Lages, Eatado 
de ."anta Catarina, aos nove 
dias do mês de Junho de mil 
novecentos e sessenta e um 
Eu, Luiz C. Silva, Escrivão 
do Civel, o datilografei, gubs- 
crevi e também assino. Se
los afinal.

Osmundo Vieira Dutra 
Juiz de Direito da la. Vara

Luiz Carlos Silva 
Escrivão do Civel e Comércio

Solene Oficio Religioso na 
Semana da Vitória

No M onum ento a o s  Mortos da  í egunda 
Grande Guerra M undial, no Rio de Janeiro, 
dom ingo. 7 de m aio de 1961, à s  16 horas. ‘ IN 
MEMORIAM', palavra proferida peln Pastor 
Dr. João F. Soren, C a p e lã o  do Regimento 
Sam paio Expedicionário. Prom oção da Confe
deração E van gélica  do Brasil.

Excelentíssimos Senhores Re
presentantes dos Poderes Mi- 
iitares e Civis.

Excelentíssimo Senhor Ge-

Prefeitura Municipal de Lages
ESTADO DE SANTA CATARINA

De ordem do Sr. Prefeito Municipal, faço público a 
quem interessar possa, que serão aceitas propostas até às 
quinze (15) horas do dia vinte (20) de junho p. vindouro 
(20 6 1961), para a venda de um caminhão marca Interna
cional, ano de fabricação 1951, considerado inservivel para 
is serviços desta municipalidade.

O julgamento das propostas será na mesma hora e dia 
acima mencionados, na Secretaria da Prefeitura Municipal 
em presença dos interessados que quiserem comparecer.

O preço minimo será de cento e oitenta mil cruzeiros 
(I8o-00),00), e o pagamento efetuado no ato.

O caminhão pode ser examinado durante as horas de 
expedientes no pátio da Prefeitura Municipal.

Secretaria da Prefeitura Municipal de Lages, em 29 de 
maio de 1961.

FELIPE AFONSO SIMÃO 
Secretário

Com facilidades de pagamento venha buscar ainda
hoje o seu SIMCA CHAMBORD

Um carro de classe fabricado no Brasil com 95%  DE NACIONALIZAÇÃO
Que apresenta agora o SIMCA modêlo 1961 

Revendedores para  tôda a  região serrana :

Mercantil Delia Rocca, Broering S/A.
Rua Manoel Thiago de Castro, 253

L A G E S  -  santa Catarina

neral Presidente do Conselho 
Nacional da Associação dos 
Ex Combatentes do Erasil.

Senhores
Meus Irmãos
Companheiros Ex-Combaten

tes:
Descobrimo-nos e c urvamo 

•nos com respeito e reverên
cia diante dos heróis da Pa- 
tria cujos despojos mortais re
pousam, em substância ou em 
símbolo, na cripta sagrida dês- 
te monumento. E fazê-mo-lo 
com os olhos marejados, por
que nesta data de tão relevan
te significação histórica, e nes
te altar de culto cívico e pa
triótico, hoje convertido em 
templo pela reunião aqui de 
tantas almas brasileiras que 
rendem culto a Deus, reabrem- 
se as ferid»s que a guerra 

deixou em muitos corações.
Sabei, vós, cujos queridos, 

cujos heróis amados destes à 
Pátria para não mais os ver, e 
que tanta dor suportastes quan
do recebestes, envôlta do Au- 
ri-Verde Pendão, a urna que 
orvalhates Com lágrimas de 
saudade, que irmanamo-nos 
convosco nessa indizivel triste
za. Outros há porém, que nem 
mesmo êsse mínimo confor
to receberam, por isso que os 
seus heróis queridos foram 
tragados pela voragem miste
riosa da guerra, que às vezes 
subtrai da vida o combatente, 
obliterando com maldita ma
gia todos os vestígios de uma 
existência. Outros, muitos ou
tros, foram sepultados na vas
ta e profunda campa verde do 
mar, sem sequer uma cruz 
branca de madeira para mar
car-lhes o derradeiro pouso.

Recebei. Irmãos e Amigos, a 
manifestação de nossa sincef3 
e evangélica solidariedade. 
brasileiros que aqui se reunem, 
e milhares, senão milhões, qu
êsses representam,sentem coD 
vosco, sofrem convosco. numa  ̂
comunhão genuína, que é a um 
tempo cristã e patriótica

Há aqui alguns para os.<,uf  ̂
nem mesmo a ação suaviza 
ra do tempo coD!,ed̂ s
atenuar as consequências 
golpes contundentes da Sue

(Continua no ptoxi
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Vitoriado Independente na aberta-'
Foi iniciado domingolcom a ^  ~ ----- -------=

úitim. 0 retorno 3o n l*

5a página

úitim o retarno dolcontro èntre “« f ° . a°  en' 
camp‘« taío ctadino, | do Vasco da ik m a T o !

Depois da realização da primeira rodada do 
returno. a classificaçao dos clubes que concorrem

40 Cel'ía Geuareany% 1’ PaSS° U * Ser a
2' Internacional 1 pp
3' Independente o pp
4* Cruzeiro ~ pp
5‘ Vasco da Gama o f!!?y pp

Não foi realizado o jogo Internacional x 
Flamengo de Caxias do Sul

Por motivos de irregu
laridades nas comunica
ções telegráficas entre 
t direções do Interna- 
(i)nal e do Flamengo 
( Caxias do Sul, o co

tejo que estava marcado 
para domingo último en
tre essas equipes foi a- 
diado para uma outra o- 
portunidade.

Serão adotadas medi- 
ò s complementares do 
Decreto que fixou os 
preços mínimos para a 
produção agrícola, decla
rou o Sr. Romero Costa, 
Ministro da Agricultura, 
acrescentando que tais 
medidas contribuirão, de
cisivamente, para a con
tenção do custo de vida, 
estimulando ainda as ati
vidades rurais.

Entre essas providên
cias conta-se a que de
terminará a instalação, 
Ças propriedades agríco 
ias, de uma rêde domés
tica de armazéns e pe
quenos silos para a 
?uarda dos estoques pe
tos próprios produtores, 

âl medida proporcio
nará renda maior ao pro
por e a comercializa

ção racional dos produ
tos, cujos estoques, in 
gressando parceladamen 
te nos armazéns e silos 
e, depois, nos mercados 
consumidores, poderão 
regularizar os fluxos de 
abastecimento.

O Ministro Romero 
Costa acentuou que o 
Decreto de fixação de 
preços mínimos visa neu
tralizar a ação especula
tiva dos intermediários, 
reforçando a política do 
Govêrno de preços justos 
e básicos da produção 
agrícola. Para a exe 
cução das medidas ne
cessárias serão realiza
dos os necessários estu 
dos por um grupo de 
trabalho que, para tal 
fim, já foi nomeado pe
lo Chefe do Governo.

Dr. José Daura
— a d v o g a d o  —

C ausas C íveis e Comerciais

Cnhranças em Geraj^
Pr OQ L A J E S
HraCa João Ribeiro, 28

c U e do Independente 
dí Curitibanos.

Este prélio que foi 
disputado num gramado 
completamente imprati- 
eavel, como estava o 
Estádio Municipal Vidal 
Ramos Junior naquela 
tarde, foi vencido com 
toda a categoria pelo 
onze canarinho da capi
tal da madeira por3 a I.

Com êste resultado o 
Independente manteve- 
-s_e na terceira coloca 
ção na tabela e o Va> 
co da Gama foi alojado 
no último posto com no 
ve pontos perdidos

Uma frente contra a Quinta- 
Coluna Vermelha

EM POUCAS 
LiNHAS

Depois d̂  alcançar 
mais de 100 mil tonela 
das anuais no quadriê- 
nio 19õ3-i956 (inclusive 
subindo a mais de 300 
mil t em 1954), nossas ex
portações de algodão em 
rama baixaram para 
66.180 t em 1957 e 40.197 
tem 1958, subindo um 
pouco em 1959, quando 
alcançaram 77.594 t. 
(IBGE)

X X X
A produção brasileira 

de banha, no quinquênio 
1954/1958, aumentou de 
87 065 toneladas para 
90 378 toneladas. Êsse 
aumento, no entanto, con 
soante dados do IBGE, 
não se processou regu
larmente, de ano para 
ano: era 1955, a produ
ção diminuiu para 77 534 
t, passou a 83 863 l em 
1956 e em 1957 atingiu 
o ápice do período- 
93 675 t, assim, em rela
ção a êsse último ano 
a produção de 1958 re 
gistrou decréscimo.

Para contrapor-se às ma
nobras e iniciativas nem sem
pre salutares da chamada 
Frente Parlamentar Naciona
lista, está em formação, na 
Câmara dos Deputados, em 
Brasília, já contando com 
mais de 120 adesões, a Fren
te Parlamen ar Democrática. 
E sob o lema “anti-comunis 
tas, sempre; reacionários, nun
ca!”, objetivam os seus inte
grantes neutralizar a ação 
esquerdista da quinta-coluna 
vermelha que, mascarada de 
“nacionalista”, vem inspiran
do a atuação de um não pe 
queno grupo de representan
tes, no Congresso Nacional.

A rigor, fôsse outra a rea 
lidade política do País, tais 
Frentes nem de longe se 
íustificariam. Pois, a despeito 
Io bem relativo que sua 
xistência possa perseguir, 
las constituem verdadeiros 

quistos, corpos estranhos, na 
vida dos Parlamentos, enfra- 
juecendo mais ainda o pa- 
>el dos Partidos. Mas, infe 

lizmente, dia-a-dia, , s nossas 
agremiações partidárias mais 
se distanciam do povo e dos 
seus problemas, num fenô
meno de esvasiamento tão 
rápido que chega a causar 
apreensões a quantos acom
panham o processo evolutivo 
das instituições -brasileiras 

E o pior é que, conquanto 
na pauta dos assuntos de 
discussão mais urgente o 
istatuto do Partido Político 

projeto que não sensibili
za as lideranças no Congres 
so, absorvidas pela preocu 
pação do ataque sistemático 
ou da defesa incondicional 
do Executivo, em que pése 
as constantes e já surradas 
declarações em contrário.

De qualquer maneira, po 
rém, a evidência de uma dis
posição no sentido de enfren
tar a quinta-coluna vermelha, 
travestida de nacionalista, só 
pode merecer aplausos. Há 
que se reduzir a audácia dos 
agentes internacionais, no 
Brasil, às suas proporções 
reais, acabando-se de vez 
com essa “guerra-santa às 
avessas” movida por uma

Auxilio à lu 
ventude Mu
sical Brasi

leira
O Presidente Jânio 

Quadros em despacho 
ao ministro da Educação 
determinou as providên 
cias necessárias para a 
concessão de dois mi 
lhões de cruzeiros, em 
vez dos três solicitados, 
à juventude musical bra
sileira, que, êste ano, 
promoverá a Semana 
da Arte de Vanguarda”-

minoria organizada e ativa 
contra a maioria esmagadora 
do povo, cujos sentimentos e 
esperanças, ao longo de ja 
História, sempre repousaram 
e ainda repousam na concep
ção de uma sociedade de 
homens livres e responsáveis.

Desejar e mais que isso, 
lutar pela implautação de um 
novo e justo sistema agrário, 
no País; impedir a ingerên
cia dos trustes internacionais 
na economia nacional; pre
servar as nossas riquezas da 
cupidez de grupos financei
ros estranhos aos nossos in
teresses, tudo isso e mais al
guma coisa que não interes
sa os comunistas, como a 
erradicação do analfabetismo 
e a moralização da vida pú
blica, no Brasil, constituem 
mandamentos cívicos para 
qualquer patriota.

Tais aspirações não são 
monopólio de grupos E mui
to menos o seria de um pu
nhado de apátridas, habilis- 
simos na exploração das e- 
moções populares — m as in- 
ternaciOQalistas e anti -nacio
nais, por fôrça da própria fi
losofia que informa o regime 
que apregoam
{Rio, Nossapress, de Roberto 
Janssen, especial para êste jor
nal. )

Mem os íepro- 
sos escaparam

A imprensa de Curitiba 
destacou há dias que 
nem os leprosos 
escaparam â rapina

gem do ex governador 
Moisés Lupion e de seu 
lugar- tenente Libinho 
Pacheco. De acordo 
com as denúncias, sub
venções superiores à dois 
milhões de cruzeiros, des
tinadas à Campanha Na
cional da Lepra, teriam 
sido creditadas na conta 
particular do ex gover
nador do Paraná.

Bispos Sergipanos lançam 
manifesto

Os bispos sergipanos 
divulgaram há dias um 
manifesto de apoio às 
unidades móveis de cré
dito rural, já entradas 
em funcionamento. De

clararam aqueles prelados 
que esta é a melhor ma
neira de se combater as 
“Ligas Camponesas” dos 
comunistas.

Caem os preços dos gê
neros alimentícios

Segundo levantamento 
realizado pela COFAP, vá
rios gêneros de primeira 
necessidade vêm acusan
do sensível baixa de 
preços em algumas uni
dades da Federação.

A abundancia das safras 
tem determinado a que
da dos preços de merca
dorias essenciais, nota- 
damente em São Paulo, 
Minas Gerais e R i o  
Grande do Sul.
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Notas e Fatos do Estado
Governador e Estudan 
tes A lm oçam  Juntos
Convidado pela atual Pre

sidência da UCE, o Governa
dor Celso Ramos compare
ceu há dias ao Restaurante 
Universitário, afim de provar 
do almoço servido aos aca
dêmicos catarinenses. Demo 
cràticamente, o Chefe do Po
der Executivo tomou a sua 
bandeja e percorreu o mes
mo trajeto feito normalmente 
pelos nossos estudantes, mos 
trando-se, ao final, bastante 
satisfeito com o que lhe foi 
dado observar Durante a pa
lestra mantida no decorrer 
do almoço, foram debatidos 
inúmeros problemas de inte 
rêsse da nossa classe estu 
dantil

M agnífico Apôio
A propósito de sua recente 

participação no Forum Eco
nômico realizado em Pôrto 
Alegre e patrocinado pelo 
jornal “Correio da Manhã', 
do Rio, o Governador Celso 
Ramos recebeu, dos direto
res daquele órgão de impren
sa, o seguinte despacho:

“Temos honra e prazer a- 
gradecer ilustre governador 
grande estado Santa Catarina 
magnífico apôio forum Vis
conde São Leopoldo, Sau
dações

Allinio Salles vg Soje Por- Hélio Callado 
tinho vg Paulo Filho vg Luiz Eloá Kuns 
Alberto Bahia Diretores 
Correio da Manhã

Além do Secretário de E- 
ducação e Cultura, que é o 
Presidente do GT, fazem par
te do mesmo mais os seguin
tes professores: Elpídio Bar
bosa. Lídio Martinho Callado, 

Caldeira e D.

S E C: Reform ulação 
Adm inistrativa e do 

Ensino
Por ato do Governador Cel 

so Ramos, foi constituído um 
Grupo de Trabalho, que terá 
a incumbência de estudar a 
reformulação administrativa 
e técnica da Secretaria de 
Educação e Cultura, bem co 
mo o ensino primário e nor
mal do Estado.

O referido GT que será 
presidido pelo jornalista Vlar- 
tinho Calado Junior, titular 
da Pasta, terá o prazo de 45 
dias para a conclusão do 
trabalho, podendo requisitar 
de todos os órgãos do Esta 
do, as informações e o pes
soal necessário ao objetivo 
proposto.

Serrano Pa lace Hotel
F>i inaugurado sábado 

o moderno Serrano Pa 
lace Hotel, localizado à 
Rua Manoel Thiago de 
Ci-tro, altos da Farmá- 
ci Figupiredo

xigências de todos aque 
les que gostam do bem 
estar.

0  Serrano Palace Ho
tel é um dos mais com

nem localizado para o pletos da cidade, aten 
ra ito que vai explorar, dido pelo seu proprietá- 
o Serrano Palace Hotel, rio e localizado nas pro
de propriedade do sr. 
F(*rmino Rotta, dispõe 
d»* quartos confortáveis 
com luz, água e moveis 
de primeira qualidade 
satisfazeudo a^sim as e-

ximidades da Estação 
Rodoviária, ponto prefe
rencial para todos aque
les que necessitam via 
jar a qualquer hora do 
dia ou da noite.

Proibida a  P ropaganda 
Comercial nos Cinem as

Fundamentando-se no fato 
de que o cinematógrafo é o 
único veículo onde o públi
co pode, com o pagamento 
de ingresso, gozar de um 
entretimento e que os deno
minados «jornais de atuali
dades cinamatográfica8» fo
ram criados para divulgar 
notícias através da imagem 
animada e não como forma 
sub reptícia de explorar a 
publicidade comercial e que 
nos intervalos das sessões 
de cinema, nos cinematógra- 
fos com ingresso pago, a 
exploração da publcidade na 
tela desvirtua o seu funcio 
lamento, o presidente Jânio 
Quadros acaba de assinar 

ecreto proibindo a propa- 
g inda comercial de qualquer 
lodalidade nos cinemas do 

ptís.
Ainda de acordo com o 

texto do decreto, a proibi- 
io se refere não apenas à 

exploração da publicidade 
urante os espetáculos, co

mo nos intervalos das sessões. 
Também fica vedada a pro- 
uganda musical através de

alto falantes dos cinemató- 
grafos, que devem ser des
tinados exclusivamente para 
as eventuais comunicações 
de emergência Além disso 
as empresas, ao elaborarem 
as programações, também 
não poderão incluir em cada 
programa mais que um 
«trailler» alusivo à atração 
que se seguirá ao em car
taz.

Por outro lado, os «jornais 
de atualidades» nacionais 
ou estrangeiras que subjeti
va ou objetivamenle conti
veram propaganda evidente 
de qualquer espécie, não po 
derão ter apovação das au
toridades encarregadas da 
censura cinematográfica nos 
Estados, Distrito Federal e 
Territórios Federais.

Todavia, a propaganda sob 
várias espécies sera permiti
da nos espetáculos ao ar li- 
yre ou nos cinemas onde o 
ingresso não fôr pago, dêsde 
que seja feita sob o compe
tente visto das autoridades 
c. cirregaios.

C om issão Central 
de Compras

Por decreto governamental 
foi criada uma Comissão Cen
tral de Compras para as Se
cretarias da Fazenda e do 
Plano de Obras e Equipa
mentos.

A referida Comissão, na 
execução dos atos que espe
cíficamente lhe são atribu - 
dos deverá, obrigatòriamente. 
submetê-las a aprovação dos 
respectivos Secretários, ex 
cutando-se as aquisições d 
material ou equipamentos p.. 
ra as obras de execução já 
previstas em orçamento e 
plano de trabalho

A Comissão Central de 
Compras será constituída < ■■ 
3 membros, indicados pe 
Chefe do Executivo, dcveo 
do funcionar inicialmenb e 
carater experimental

Secretaria da Agricu  
tura d esig n a  com issão

O Secretário da Agricultu
ra designou uma comissão1 
para estudar e julg;,r os r 
querimentos referentes a con 
cessão de auxílio financeiro 
destinada a estudantes cata 
rinenses de agronomia e ve 
terinária.

Fazem parte da comissã r> 
os agrônomos Ezequiel \lai.t 
Filho e Célio Cunha e ainda 
o químico Walmir Dias.

Sr.
Encontra-se nesta ci 

dade desde há vários 
dias, o Sr. Luiz Silva. As
sistente Regional de 
Vendas da conceituada 
firma COLUMBUS Imp. 
Ind. e Com. S/A, fabri
cante das famosas Cestas 
de Natal Columbus.

0  Sr. Luiz Silva que 
deverá demorar-se por 
mais alguns dias em nos
sa cidade, visitará nos 
proximos dias os vários 
bairros da cidade, acom
panhado do Sr. José Ro
gério de castro. Gerente 
da Loja Columbus de 
Lages, com o intuito de 
realizar uma intensa cam 
panha dêssas famosas 
^estas da Natal, que ine
gavelmente tem sido a 
preferida pela nossa po
pulação.

Desta colunas deseja
mos ao Sr. Luiz Silva 
votos de feliz estada em 
nossos meios, bem como 
grandes êxitos em seus
empreendimentos. "

0 .  Notas l  Comentários
de ESTEVAM BORGES

E o inverno finalmente veio, agora disfarçado 
numa chuvinha fina e persistente que vai penetran
do na carne da gente e que mais tarde se transfot-. 
mará em frio intenso, daqueles que chegam até a 
doer na alma do freguês. O pior de tudo, porém,é 
que os agasalhos de inverno estão a preços exor 
bitantes, impossível de serem adquiridos, e até o 
fogo que é uma espécie de cobertor de pobre, es
tá quasi fora de cogitações pois seu principal ali- 
mento - a lenha-custa atualmente os “olhos da cara”, 
só sendo utilizado estritamente para o preparo da a- 
limentação (quando há).

É . . .  tá bruto!

x x x

Foi inauguruda recentemente a A PRINCESA 
DOS MOVEIS, sita à Rua Hercilio Luz. n 568 e de 
propriedade do sr. Léo Gefcr, ex proprietário do atual 
Bar Oásis, sito na Rua Correia Pinto.

Dispondo de grande estoque de móveis, a A 
PRINCESA DOS MÓVEIS vende Os mesmos a preços 
populares, acessíveis a todas as bolsas, oferecendo 
por isso uma grande oportunidade para todos os que 
desejam a decoração e o conforto do seu lar.

Parabéns ao “ seu” Léo com votos de prosperi- 
dades no novo ramo de negócios a que se dedicou.

— x x x —

0 sr. Jânio Quadros, presidente da República, 
fez uma série de proibições dêsde que assumiu o 
governo Rifas, briga de galos, corrida de cavalos e 
muitas outras, culminando agora com a proibição das 
propagandas comerciais nos cinemas, dêsde que o 
ingresso nos mesmos seja pago.

O pior de tudo é quando éle proibir o cigarro 
de palha, desaperto em certas horas de muita gen
te boa . . .

x x x -

No sábado da próxim a sem ana, ou Seja dia 24, 
deixará para sem pre de ser solteiro o m eu amigo Né- 
vio Fernandes, redator-chefe do bi-sem anário que abri
ga esta secção e figura m uito relacionada e benquista 
em dossoS meios. Antes, porém, da festa do “Casório”, 
outra festa acontecerá: a do an iversário  do noivo, a 
transcorrer dia 20 quando o mesmo se não em voz 
alta m entalm ente cantará com m uito sentimento o 
tango “adeus m uchachos” .

O maior sentim ento, en tre tan to , v irá  depois quan
do êle souber direitinho do preço da banha . . .

— x x x  --
Noivo:
- Depois que nós casarmos . . .

Noiva:
— Ah! depois . . .
Noivo:
— Prometo que ficarei sempre em casa.
Noiva:
— Mas como é então que irei diàriamente Da 

costureira, na cabeleireira, nas lojas, na manicure 
e nas reuniões sociais de senhoras ? . . .

Governador r*l1iaRronte tomado na ocasião em que o uovv»-- 
de Sonl a?.am°9, acompanhado do Major Ayrton SpaW'"* 
afm̂ Za’3CheJ e da Casa Militar do Govêrno do Esto*»*almn».„„ „ “ mimar ao U u .u u U -- - .
Mareüio p00 ^ eataurante Universitário com os academn 
Gaio1 év.Pp8aPj  KrueSer, Presidente da UCE e AügutJJ 

■ ’ ' residente da entidade e em cuja administra?
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