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Noticias procedentes'de São 

Paulo anunciam que o depu 
tado Abreu Sodré, presidente 
da Assembleia Legislativa 
daquele Estado, vai disputar 
a presidência do diretorio 
nacional da União Deiaocra 
tica Nacional e deverá con 
tar com o apoio das -ccções  
de Minas Paraiba, G auaba- 
ra, Mato Grosso, Est o do 
Rio, Santa Catarina o Rio 
Grande do Sul. In:'o:'<na-se 
por outro lado que a suces 
s lo  do deputado M tlhães 
Pinto na presidência i lenis- 
ta, mobilizando lidev s de 
diversos estados em to-no da 
cindidatura do sr. Abreu 8o-

dré, é antiga aspiração dos 
udenistas paulistas. As arti
culações nêsse sentido estão 
sendo conduzidas pelo Sena
dor Irineu Bornhausen, que 
nestes proximos dias levará 
consultas às secções udenis 
tas do norte e do nordeste. 
Caso seja confirmada a can
didatura do sr. Abreu Sodré, 
o problema da sucessão do 
sr Magalhães Pinto marcada 
para abril vindouro não se
rá resolvida pacificamente, 
como era o desejo da atual 
direção ulenista. Acontece 
que fortes alas do partido, 
entre as quais se situa 
o chamado grupo renovador,

reivindicam a presidência pa
ra um representante do nor
te ou do nordeste. Argumen
tam que São Paulo ĵ r tendo 
o sr. Jânio Quadros na pre
sidência da Republica não 
deve pleitear a presidência 
do partido.

Sabe-se mesmo que os u- 
denistas do norte e do nor
deste, embora ainda não te
nham escolhido o seu candi 
dato, estão dispostos a lutar 
pelo posto que consideram 
de real significado para o a- 
tendimento pelo futuro pre
sidente da Republica, das 
reivindicações daquelas regi 
ões .

ORGÁO INDEPENDENTE E NOTICIOSO

Protestos contra as no
meações para os IAPS
Representantes de em- ra a Justiça no sentido de

pregados e empregado
res junto à direção dos 
Ia PS estão estudando a 
possibidade de apelar pa-

serem anuladas as últi
mas nomeações para os 
institutos de previdên
cia social.

Encerrou-se com raro bri
lhantismo a grande Feira do 
Avental, organizado pela So
ciedade Beneficiente Seara 
do Bem, entidade que tem a 
sua frente a abnegada senho
ra d. Auta de Castro Silva, 
secundada por outras valo
rosas damas de nossa socie
dade .

A grande Feira do Avental, 
alcançou a importância de 
Cr$ 24.000,00, a qual 6erá

destinada às obras de cons
trução do Hospital Infantil 
pertencente àquela associa
ção de caridade.

Pela elevada soma alcan
çada, obtem-se uma conclu
são que a Feira adquiriu um 
sucesso extraordinário e con
tou com o integral apoio das 
senhoras e senhoritas de nos
sa cidade, que doaram e com
praram os referidos aven
tais .
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is tratais jj é ile IM li
O meio circulante do país, ilhões de outubro passado, 

no momento, é de Cr$ 184 Estima-se que o govêrno te- 
bilhões, em números redon- rá que lançar mão, até o 
d is, computando-se a em is-|fim  do ano, de cêrca demais
são de dois bilhões e meio 
de cruzeiros de novembro 
e n curso (até esta data) e 
d i Cr$ 4 bilhões e 400 mi-

de 10 bilhões para saldar os 
seus compromissos.

A situação seria mais dra
mática se o govêrno não ti-

Possivelmente a partir desta data, passaremos 
a manter atravez deste bi semanario, um com
pleto informativo da Associação Comercial de La 
ges, o qual receberá a irrestrita colaboração do 
Dr. Adolfo Gilberto Toschi, brilhante economista 
aqui residente e pessoa de largo prestigio era nos
sos meios comerciais e sociais.

Na terceira página da presente edição os nossos 
leitores terão a oportunidade de ler importantes 
observações de autoria do Dr. Adolfo Gilberto 
Toschi, sôbre os “Novos níveis de salários-míni
mos de diligentes de Emprêsas”, com uma com
pleta atualização depois da vigência dos novos 
níveis salariais, vigoráveis desde o dia 18 de 
outubro.

vesse vetado o dispositivo 
da vigência retroativa da pa
ridade. Ai, o govêrno teria 
que emitir 3» bilhões de 
cruzeiros ainda êste ano.

Estamo^ informados de 
que, de acordo com os cál
culos levados a efeito pela 
Comissão de Finanças da 
Câmara Federal, a paridade 
importará num dispêndio glo
bal de Cr$ 70 bilhões, no 
próximo exercício financeiro. 
Somente a elevação do sa
lário família de CrS 500,00 
para Cr$ 1 0 K),00 e Cr$1.200,00, 
determinará uma sobrecarga 
para o Tesouro Federal da 
ordem de Cr$ 13 bilhões.

De acordo com o levanta 
mento do Departamento E- 
conômico da Federação das 
Indústrias do Estado da Gua
nabara, em 3l de outubro 
havia em circulação Cr$ 
181,4 bilhões, contra Cr$ 
177,00 bilhões no mês de se
tembro. Em outubro de 1950, 
o volume de papel moeda 
em circulação era de sòmen- 
te Cr$ 138.0 bilhões o que 
equivale dizer que no perío
do de outubro de 1959 a ou
tubro de 196C, foram emitidos 
Cr$ 43,4 bilhões.

O prefeito agrediu o pre
sidente da Câmarc

O prefeito do município de 
Camacari, na Bahia sr. 
Hermogenes Bispo Souza, a- 
grediu o presidente ,da Câ
mara Municipal, sr. Manuel 
Alfredo Merce dos Santos, 
quando êste procurava em-

possar vários suplentes no 
legislativo local.

O govêrno do Estada da 
Bahia determinou a abertura 
de rigoroso inquérito para 
apurar os fatos.

lomissão da Bacia ParanáUruguai vai se 
reunir em Foz do Iguaçu

C elso  R am os estará presente

No proximo dia 10 de 
dezembro, na cidade de 
Foz do Iguaçu, sob a 
presidência do governa
dor Carvalho Pinto, pre
sidente da Comissão da 
Bacia ParanáUruguai, 
estarão reunidos o» se
te governadores que 
compoem a referida Co
missão, para um debate 
em torno do aproveita
mento hidreeletrico das 
Sete Quedas. Na mesma 
reunião, o governador 
Carvalho Pinto coinu 
nicará a constituição da 
empresa que levantará 
a Usina de Urubupunga 
entre São Paulo e Mato 
Grosso, com o capital 
de dez bilhões de cruzei-

ros de São Paulo e tre
zentos milhões de dóla
res de empréstimo dos 
Estados Unidos.

Este encontro dos go
vernadores de São Pau 
lo, Rio Grande do Sul, 
Paraná, Santa Catarina, 
Mato Grosso, Goiás e 
Minas Gerais, possivel
mente será também po
lítico, pois a êle também 
deverá estar presente o 
presidente Juscelino Ku 
bstcheck e mais quatro 
governadores eleitos a J 
de outubro, sis. Ney 
Braga, Magalhães Pinto, 
Mauro Borges Teixeira 
e Celso Há mos, êste ul 
timo do Estado de Santa 
Catarina.

BRINQUEDOS NACIONAIS E ESTRANGEIROS, ENFEITES DE NATAL
CARTÕES DE FELICITAÇÕES E RETRIBUIÇÕES.

Só Existe um Caminho

PÉROLA DEA LAGES %
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Pedimos a gentileza de fazer-nos uma visita para constatar a

variedade de produtos, bem como nossos preços
■ I D0ã I T ~
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C O B R E IO  L A G E A N O ^

NOTAS EM AR Q U IVO  (N‘ 108)

Correio emAté o anno de 1850, se
cundo os documentos que 
temos à vista, as malas 
do correio, vindas da en
tão Desterro, eram aber
tas pelo Juiz Municipal 
e Delegado de Policia, 
em exercício.

Quando esta autorida
de tinha de retirar-se da 
séde do termo, em ser
viço publico, encarrega
va alguma pessoa da sua 
confiança para «abrir a 
mala e fazer entrega dos 
officios e cartas particu 
lares que n’ella vinham».

Era dia de festa, o da 
chegada do correio!

O estafeta sahia d’a- 
quella capital em dia in
determinado, todos os 
mezes, e aqui chegava 
quando podia ou quando aqui ha pessoas que o

H p ír ra m  cm m pntTPCTílP  vqueria .
No começo do anno 

de 1849, o Juiz Munici 
pal e Delegado de Poli
cia, propôs ao Presiden
te da Província alguns 
melhoramentos n’este ra
mo do serviço publico.

O primeiro melhora
mento era o de marcar- 
se o dia da chegada do 
estafeta, salvo em occa- 
sião de temporal e de 
grandes enchentes. O 
actual estafeta, dizia o 
agente do correio ao 
PreMdente, não sendo o- 
brigado, por contracto, 
a entregar a mala em

dia marcado, gasta 14 e do mez anterioie ÇUJ16 dias, quando a viagem contas e mappas íma
regular d’aqui à capital e! por conseguinte aquii fle- 
vice-versa, para uin ho- morados'um mez intui
mem escoteiro é de b a  
8 dias, donde resulta que 
chegando aqui na ves- 
peia do dia marcado pa
ra a sabida, apenas ha 
pouco tempo para mal 
e apressadamente res
ponder a correspondên
cia que trouxe. Não sei 
se este estafeta pela sua 
avançada idade e mo
léstias poderá ou que
rerá obrigar-se a esta 
clausula, e n’este caso 
posso dizer a V. Ex. que

o que não acontecei ia 
se o correio sahisse d a- 
qui em 15 de cada mez.

A reclamação parece 
ter sido attendida pelo 
presidente.

Em 1860 já o correio 
da ca >ital a esta cidade 
fazia duas viag'* I•°r 
mez. Não sabemos quau

2a p á g in a

uí es+órico - JThiago de Castro"  ao Museu Hustóruc
Transcreve D. i •

cinco o numero de via- 
gens.

Quasi 20 annos depois 
o correio de Florianópo
lis passou a expedir oito 
vezes por mez malas pa
ra aqui e actualmente 
nove .

1850
do foram as viagem ele 
vadas a tres.

Quando foi proclama 
da a Republica tinha- 
mos apenas tres vezes 
por mez nulas do coi- 
reio da capital.

Em 1891 o sr. adminis
trador dos correios, no 
Estado, attendendo as 
reclamações das autori
dades e do commercio 
d’esta cidade, elevou a

Ainda é pouco. Pode
rem os ter dez e mais ve
zes, mensalmente, o cor
reio de Florianopolis, 
salvo em «occasião de 
temporal e de grandes 
enchentes», como dizia 
o agente do correio ao 
Presidente, em 1849.

a delata senloii na caixão
FORTALEZA - Pjuco i - no cemitério da localidade

brigam Se a entregar a teg Je ser levada ao cerni- de Massapé, a doméstica
mala oito dias depois de 
a ter recebido, salvo os 
casos de força maior.

O segundo melhora
mento de que me lem
brei é o de trocar os dias 
de partida, isto é, propo
nho que o correio parta 
d'aqui no dia 15 e da ca
pital no dia 1 de cada 
mez; porque no estado 
actual, em que elle deve 
sahir d’aqui no dia pri
meiro, as dez horas da 
manhã, não é possível 
irem nem as contas da 
collectoria nem os map- 
pas policiaes e criminaes

tério ond seria e n . e m l t ,  Maria Rodrigues recuperando 
os sentidos levantou-se do 
seu esquife, assustando a 
todos que faziam seu velório 
entre tristezas, lágrimas e 
flores.E d i t a !

Luperci > de Oliveira Kôeche, 
Oficial do Registro C'vil de 
Lages, Estado de Santa Ca
tarina. na forma da lei, etc.

Faz saber que pretendem easnr 
em Urubici, ANTONIO A'SELMO, 
solteiro, natural deste Estado, pin
tor, domiciliado e resideute nesta 
cidade, filho de Pedro José Ansel
mo e de Otilia Custodia Anselmo, 
e NIZIA MARIA R kMOS, solteira, 
natural deste Estado, de ocupação 
doméstica, domiciliada e residente 
em Urubici, neste Estado, filha de 
Edelberto Weiss Ramos e de Nilza 
Schmitz Ramos.

Lajes, 23 de novembro de 1960.

A “defunta" Maria Rodri
gues, ao que soubemos, fôra 
poucas horas acometida de 
um colapso cardíaco, e como

não houvesse médico a con
sultar, suas amigas a toma
ram como morta, logo se 
preparando o seu enterra
mento.

O fato ocorrera às 19 ho
ras portanto, 7 horas após o 
colapso que acometera a do
méstica Maria Rodrigues.

Passados os momentos de 
correria e susto, tudo voIísa 
à normalidade.

Em poucas l inhas

AJUDE OS POBRES
O LIONS CLUB DE La GES, está promovendo uma 

campanha para angariar roupas usadas em benefício dos 
pobres desta cidade.

Para isto colocou em diversos pontos da cidade, sacos 
coletores, à espera de sua contribuição generosa.

Os locais onde se acham os sacos são os seguintes:

Casa Safira;

Pôsto de Gasolina Battistella;

A produção nacional 
de laticínios, em 19o8, 
atingiu a 452 546 tonela
das, no valor- de mais 
de 9 bilhões de cruzei
ros. Só a de leite paus- 
teurizado foi de cêrca 
de 313 mil toneladas, 
seguindo-se, na ordem, 
a do queijo, que che
gou a 40897 toneladas.

Produzimos, no mes
mo ano, 2923 toneladas 
de leite em pó. Esses 
dados se referem à pro
dução de estabelecimen
tos insdustriais inspecio
nados pelo Governo 
Federal. (IBGE)

X X X
Há dois anos apenas 

foi elevado à categoria 
de Município o antigo 
distrito de Conceição dos 
Ouros, que integrava o 
Município de Paraisópo- 
lis. Situado ua zona sul 
do Estado de Minas Ge

rais, em região mon
tanhosa, Conceição dos 
Ouros - nome que rece
beu como uma invoca
ção a Nossa Senhora 
da Conceição e pelo fa
to, ainda, de ser em 
parte banhado pelo Ri
beirão dos Ouros - tem 
hoje uma população es
timada era cêrca de 
6500 habitantes e sua 
economia se baseia par 
ticularmente na agricul
tura (arroz, café e cana 
de açúcar, em primeiro 
lugar. (IBGE)

X X X
O Estado de São Pau

lo teve, em 1959, uma 
colheita de 90 mil tone
ladas de uvas, aproxi
madamente- quase 17 
mil sôbre a do ano an
terior, no valor de 1 
bilhão e 27 milhões de 
cruzeiros - mais 366 
milhões e 383 mil cru
zeiros em relação a 1958

Cs dez municipios q̂ ie 
apresentaram maior pro
dução foram os seguin 
tes: Jundiaí, Vinhedo, 
São Roque, Itatiba, Ja- 
rinu, Valinhos, Salto, 
Mogi das Cruzes, Cotia 
e Guararema. (IBGE)

X X X

U Conselho Nacional de 
Estatistica (IBGE) está 
preparando a próxima 
edição, do “Anuário Es
tatístico do Brasil”, re
ferente a 1960. Essa 
publicação contém ha
bitualmente as estatisti
ca oficiais do país, sô
bre os mais variados 
aspectos da vida nacio 
nal, com um índice de 
atualidade que suporta 
confronto com os melho
res trabalhos estrangei
ros, no gêaero. O “Anu 
ário" deverá estar fora 
do prelo nos primeiros 
dias de dezembro.

Colégio Diocesano; 

Colégio Santa Rosa; 

Cinema Avenida.

prios°e CenTadoes corresP °°« e -« *
a O JORNAL manter seus Eitn paiSes’ p0ssit 
mados sôbre os acontecimontlí sempre bem ” 
to. Leia O JORNAI e PR̂ n ° 8 internacionais de 
mundo inteiro. t̂eja a par do Que vai

Assine

O J O R (SJ A l ”

\ Dr  ASS0Ciad0S»
Campos — o Mundo das V da Nacional — Vida
miniDPeçã boie6” 61110 ^ o n o S . 8 ~  SuPlemtíQt0
nosso REPRESENTANTE^ assinatui,a, procurand 

Cirilo José da Luz
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C olaboração do Dr. A dolfo G. Toschi

NOVOS NÍVEIS DE SALARIOS MÍNIMOS DE DIRIGENTES
DE EMPRÊSAS

A Lei N ’ 3.47 )/28 fixou em bases flexíveis, em função 
dos níveis de salário mínimo, a remuneração de diretores, só 
cios e demais titulares das em presas sujeitas à tributação co
mo pessoas jurídicas.

A partir da data da entrada em vigor do novo salário 
mínimo, dia 18 de outubro de 1960 (Decreto N' 49.119-A, de 
15-10-1960, publicado no Diário Oficial da Uuião a 18-10-\960), 
as retiradas dos dirigentes das em prêsas, poderão ser autom á
ticam ente atualizados, tomando por base, o maior salário m í
nimo vigente no país, Cr$ 9.600,00, conforme preceitua a Lei 
(Art. 5' do Regulamenta do Imposto de Renda)

Eis os novos n íveis de remuneração de dirigentes de em 
prêsas:

CAPITAL REALIZADO ATE CR$ 2 OOO.OOO.OO:

a) três diretores ou sócios ganhando, cada um, Cr$ 19.200,00;
b) os demais ganhando, cada um, Cr$ 14.400,00;
Limitada a despesa total, mensal, a Cr$ 134.400,00 (50% de 
28 vezes o salário mínimo mensal de maior valor, vigente no 
país)

CAPITAL REALIZADO SUPERIOR A CR$ 2.000.000,00 até
CR$ 3.000.000,00:

a) três diretores ou sócios ganhando, cada um, Cr$ 23.040,00;
b) os demais ganhando, cada um, um máximo de Cr$ 17.280,00; 
Limitada a despesa total, mensal, a Cr$ 161.280,00 (60% de 28 
vezes o salário mínima m ensal de maior valor, vigente no país);

CAPITAL REALIZADO SUPERIOR A CR$ 3.000.000,00 até
CR$ 5.000.000,00:

a) três diretores ou sócios ganhando, cada um, Cr$ 30.720,00;
b) os demais ganhando, cacja um, Cr$ 23.04' >,00;
Limitada a despesa, m ensal, total a Cr$ 215.040,00,
(80%  de 28 vezes o salário mínimo mensal de maior valor, 
vigente no país)

CAPITAL REALIZADO SUPERIOR A CR$ 5.000.000,00:

a) três diretores ou sócios ganhando, cada um, Cr$ 38.400,00
b) os demais ganhando, cada um, Cr$ 28.800,00;
Limitada a despesa, mensal, total a Cr$ 268.800,00 (28 vezes o 
salário mínimo mensal de maior valor, vigente no país, isto é, 
de Cr$ 9.600,00)

OBSERVAÇÕES: I) os representantes legais de em prêsas es»-' 
trangeiras autorizadas a funcionar no país, enquadram-Se n e s 
tas disposições (§ 11, do art. 5° do Regulam ento do Imposto 
de Renda); II, os titulares de firmas individuais tam bém estão 
incluídos nêste dispositivo: III) as em prêsas que têm por obje 
to a prestação de serviços profissionais ou de assistência técni
ca adm inistrativa e que êsses valores representem  mais de 80% 
(oitenta percento) de sua receita bruta, qualquer que seja o seu 
caqital, gozam do direito de efetuar as retiradas m áxim as per- 
m tidas pela Lei ou sejam as correspondentes as demais em 
prêsas, com capital superior a Cr$ 5.000.000,00. IV) Esses li
mites são apenás para efeitos fiscais, isto é, são os únicos que 
serão considerados dedutíveis, como despesas da sociedade ou 
firma. O qiie exceder, e a eraprêsa qstá livre de fixá-los comp 
entender, será incluído como lucro tributável. E na declaração 
do beneficiário, o excedente, ira para a cédula “F" e não para 
a cédula "C” ,' V) antes de serem  reajustados os valores das- 
“retiradas”, recomendamos exam inarem  ,os estatutos ou con
tratos sociais,’ na parte em que lhes dizem respeito; VI) Lem 
bramos que, o Regulamento Geral da Previdência Social, pre
tende cobrar contribuições sôbre as “retiradas” (pró-labore) dos 
titulares de firmas individuais, diretores, sócios e etc. das so
ciedades. ;

— A t e n ç ã o  —
R everendos Padres

Presepios para Igrejas e Capelas'
temos para pronta entrega presepios de 60 
ctih., d e .50, de 40, de 30 e todqs os tamanhos 
mónores.

VIDRAÇARIA

ALMIRANTE SOARES

Enccr.tro com Santa Catarina de 3 a 5 de dezembro
O Sem inário Sócio-Econôm ico e sua im portância

O setor administrativo do 
Seminário .Sócio Econômico 
já vem preparando todos os 
detalhes para a concretiza
ção da fase final do concla
ve, que será a reunião dçs 
elementos que tomaram par
te nos encontros informais 
nos municipios e nas regiões 
e que tanta -'repercussão ti
veram em Santa Catarina.

Três mil páginas de texto 
reunem o .que representan
tes de tôdas as classes, em 
vinte e cinco localidades 
discutiram a respeito de 
duas dezenas de itens 
que iam desde trans
porte, energia elétrica, edu
cação, agricultura, até edu
cação para o desenvolvimen 
to, numa jornada empol
gante e que empolgou a to
dos os que nela tomaram 
parte, e seguir, todos os ca
tarinenses.

Foi, na realidade, uma to
mada de posição, uma radio
grafia total do nosso Estado, 
onde os problemas foram 
abordados com coragem, 
tendo por base única e ex
clusiva a realidade catari
nense. A técnica introduzida 
e que deu resultados, foi a 
das reuniões onde o agri
cultor falava sôbre agricul
tura, agrônomo falava sôbre 
a técnica a ser empregada 
para o maior rendimento da 
terra, o portuário falava sô 
bre portos, o pescador sô
bre pesca, etc., e os da Con
federação Nacional da Indús
tria, sob o comando dos srsj 
Jacy Montenegro Magalhães, 
Eurico da Costa Carvalho, 
prof. Heinz Goldman, cel 
Antonío de Lara Ribas e 
outros, recolhiam todos os 
elementos discutidos, elabo-

rando, posteriormente, a or
denação do precioso mate
rial Este voltava então para 
ser novamente discutido pe
los próprios participantes 
das reuniões anteriores, re
alizando-se um serviço de 
triagem que não terminou, 
pois todo o volume de da
dos extraídos nas discussões 
voltará a »ser reexaminado 
na reunião de Florianópolis.

Além dos técnicos citados 
deverão comparecer, um 
total aproximado de qua
trocentas pessoas, represen
tantes de embaixadas de 
paises intaressados em in
vestimentos em nosso país, 
governadores dos Estados 
integradores da Bacia Para- 
ná-Uruguai, presidente de 
Federações de Indústrias, 
personalidades do govêrno 
federal, etc. O programa de 
atividades já está elaborado 
e daremos ciência do mesmo 
na oportunidade.

Exito com pleto de um a  
id é ia

Esse importantíssimo doeu 
mento, base e subsídios pa
ra uma administração esta-; 
dual, e que agora é alvo dc 
comentários em tôda a im 
prensa nacional,». já como 
empreendimento ousado e 
original, deve-se à iniciativa 
do titular da Federação das 
Indústrias de Santa Catarina; 
sr. Celso Ramos, que encon
trou no sr Lidio Lunardi 
presidente da Confederação 
Nacional da Indústria, ilimi
tada colaboração, máximo 
apoio e irrestrita solidarie
dade. As classes conserva
doras, através de seus orgãos 
máximos no Estado e no 
país, dão as mãos para pa
trocinar a elaboração de um 
documento que todos os 
catarinenses tem conheci
mento, e que serve de guia 
a um govêrno, e de cujas 
conclusões terá conhecimento 
o govêrno federal.

Agradeci ment »
Cumprimos o sagrado dtver de agradecer à 

sra. d. Judite Ramos Arrud t, o Jornal orreio La 
geano, as Rádios Clube de Lages e nano da Ma
nhã, as senhoras e senhoritas que nos ofertaram 
e compraram aventais, pelo inestimável apoio que 
todos deram por ocasião da Grande Feira do A- 
verital, organizado por esta socíedadebeneficiente.

A todos portanto os nossos sinceros agrade
cimentos .

Lages, Novembro de 196c.
A Diretoria

Casinha Vende-se
Vende-se uma casinha sita na Rua Cruz e Souza, fun

dos da Delegacia. 4 minutos do centro à pé. Preço 
Cr$ 150.000,00. Tratar com Lotar Cruz no Grande Hotel Lages.

• O Convênio, firmado entre 
a Ministérip da Agricultura 
3 a^Cqmpanhia Nacional de 
Seguro Agrícola, objetivando 
garantir a indenização pelos 
prejuízos causadas à lavou
ra de trigo, na eventualidade 
de ocorrência de doenças 
fúngicas, acaba de ser pror
rogado por mais cinco anos, 
a partir da data de seu re 
edstro no Tribunal de Contas.

Pelo novo têrmo aditivo 
o govêrno federal contribui
rá com a importância de 
quinhentos milhões de cru
zeiros por safra. Se a pro
dução garantida pelo seguro 
agrário de trigo sofrer que
bra, em consequência de 
doenças. superior àquela 
importância, será ela ratea
da na proporção dos pre
juízos apurados.

tes de les tos, com pre, • *
pois, camisas Tannhäuser.

-  CASAVIER O  —
«A Casa dos bons artigos»

Rua H ercilio Luz ■ 364.
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juizo de Direilo da Primeira ba da Comarca de Lages
— EDITAL DE PRAÇA -

Mãe desesperada env Wiener
seSs filhos e envenenando-

O dr. João Santo Darao, 
Juiz de Direito substituto da 
Primeira Vara da Comarca 
de Lages, Estado de Santa 
Catarina, na forma da lei, etc.

Faz saber a todos quantos 
o presente edital de praça, 
com o prazo» minimo de 
vinte dias, virem, dele conhe 
cimento tiverem ou interes
sar possa, que, no dia deze- 
seis do mês de dezembro 
do corrente ano, às dez ho
ras, no saguão do edifício 
do Forum desta cidade, o 
porteiro dos auditórios, ou 
quem suas vezes fizer, levará 
a público pregão de venda e 
arrematação por quem mais 
der e maior lance oferecer 
sóbre a avaliação de oi 
tenta mil cruzeiros, feita nes
te juizo, o seguia e imóvel 
penhorado a Carlos Werner 
Dudersíidt e sua mulher 
nos autos da ação executiva 
movida por Odilon Waltrick 
Cordova, julgada por sen 
tença que transitou em jul
gado movei esse a saber: 
Um terreno com a área su
perficial de setecentos e vin
te metros quadrados situado 
no lugar denominado ‘Conta 
Dinheiro”, zona “ B ”  urbana 
desta cidade de Lages, per
fazendo essa área dois lo 
tes de doze por trinta metros 
confrontando ao Norte com 
o terreno de Albino Gargioni 
e da firma Cerâmica Mele- 
gari Ltda, na linha lateral à 
direida; ao Mil, com terreno 
dos pxecutados Carlos Wer
ner Duderstadt e sua mulher 
ou de seus sucessores, na 
linha lateral à esquerda; 
a Leste, com uma 
travessa da avenida Três 
de Outubro, na linha de 
frente; e a Oeste, com terre 
no da mesma firma Cerâmica 
Melegari Ltda, na linha que 
fecha os fundos - Dito terreno 
foi adquirido pelos executa-

Reação do comércio 
contra “testamento” 
no Rio G. do Norte

Informam de Natal que a 
Associação Comercial do Rio 
Grande do Norte, em nota o- 
ficial, diz que o “comércio 
do Rio Grande do Norte de
cretará a greve de impostos, 
deixando de pagar qualquer 
tributo ao atual govêrno do 
Estado até 31 de Janeiro se 
não cessar o “inventario" do 
governador Dinarte Mariz, que 
devasta as finanças com a 
criação de novos cargos pú 
blicos".

dos estando devidamente 
transcrito sol) número 1.496, 
ás fls. 274v à 275 do livro 
número 4-D to 1 imeiro 
Oficio do Registro Geral de 
Imóveis desta idade Co
marca de Lages- 1 quem 
quizer arremat ir dito imo 
vel, deverá compan >jr no 
lugar, dia, mês e io t aci
ma menciona los, sei ‘o ele 
entregue a qm m m s der 
e maior lanei' ofereci sôbre 
a aludida avaliação, depois 
de pagos no ato, em moeda 
corrente, o p*eço d; arre 
matação,- impostos e custas 
legais. - E par i que chegue 
ao conhecimento de todos

passou-se o presente edital 
para publicação na forma da 
lei. - Dado e passado nesta 
cidade de Lages, Estado de 
Santa Catarina, aos dezoito 
dias do mês de novembro 
de mil novecentos e sessen 
ta .- Eu Luiz Carlos Silva 
Escrivão do Civel e Comér
cio, o datilografei, subscrevi 
e também assino. - Selos 
afinal.

João Santo Damo 
Juiz de Direito da la Vara 

substituto

Luiz Carlos Silva 
Escrivão do Civel e Comércio

a°  J phfio. Seu mando JoséNoticias procederes de og anos de
de Belo Horizonte infor
mam que uma tragica 
tragédia vem de abala, 
aquela cidade. 1 ma mae 
desesperada, envenenou 
seus filhos e suicidou-se 
a seguir.

A desventurada mae 
adicionara forte dose de 
formicida no alimento de 
seus filhos e ato conti 
nuo ingeriu ela própria 
uma dose de , veneno, 
vindo a cair sôbre os ca
dáveres das crianças 
que jaziam mortas no

idade, ao regressar do 
serviço e dar coro a fa
mília tôda morta, saiu 
para a rua gritando co- 
ino louco, tendo sido le
vado para um hospital.

O gesto ca tiesloucada 
mulher teria sido moti
vado pela informação 
que lhe dera um médico 
que era portadora de um 
tumor no seio, necessi
tando de urgente inter
venção cirúrgica.

Vidros — Espelhos 
Molduras

Vidraçaria 
Almirante Soares

Rua Marechal Deodoro 125 
fone 376

Compre agora 
sua nova

ROUPA

a QS2 rBC?a poete M ill

e participe do

Confie na sua boa estréia 
comprando no Revendedor 
Renner desto cidade

Sob o responsabilidade da Tádio Bandeirantes S
A . C a rta  p a te n te  335

.GRANDE CONCURSO

C A U T E L A  
M I U O N A R I A

N A BOA COMPRA ESTÁ SUA BOA SORTE!

2 mil cruzeiros em com
pras dã o  d ire ito  a  umo 
C autela M ilio n á r ia

Com as C aute las M i l io 
n á ria s  V . ga nha  prêm ios 
m ilio n á rio s . . .

TRES SORTEIOS
30 de julho - 28 de setembro - 

31 de dezembro

20 Automóveis Dauphine 1960 
30 Condicionadores de ar FEDDERS 
IO Aparelhos de Televisão 
30 Refrigeradores ADMIRAL 1961 
30 Fogões Wallig VISORAMIC 
30 Máquinas de costura RENNER 

600 roupas RENNER

AVISO IMPORTANTE:

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

R e v e n d e d o r R e n n e r nactn  ■ , , i i t ' i -  am . * n e s la  c id a d e :Helios Moreira Cesar & ci
Rui c .l Cordova

»c. _jwrv-

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



26-11-60 CO RREIO  L A G E A N O 5a. p a g i~  *

Juizo de Direito da Primeira Vara d a  Comarca de L a c e s
Estado de Santa Catarina

O Doulor João Santo Da- 
mo, Juiz de Direito Substi
tuto da Primeira Vara da 
Comarca de Lages, Estado 
de Santa Catarina, na for
ma da lei, etc.

Edital de Ci
tação

Faço saber a todos quantos 
o presente edital de citação 
com o prazo de trinta (30) 
d; :s virem dêle conhecimen
to tiverem ou interessar pos
sa, que por parte de Orlandi- 
no Ribeiro Schmidt, brasilei
ro casado, proprietário, re
sidente e domiciliado à A ve
nida Presidente Getúlio Var
gas, nesta cidade, me foi fei
ta a seguinte petição. PETI
ÇÃO: “Exmo. Sr Dr. Juiz de 
Direito da Primeira Vara da 
C mnrca de Lajes. Orlandino 
Ribeiro Schmidt, brasileiro, 
casado, proprietário, domici
liado e residente à Avenida 
Presidente Getúlio Vargas, 
nesta cidade, por seu procu
rador abaixo assinado, sendo 
co-proprietário do imóvel 
pr_o indiviso denominado CA
PÃO DO CIPÓ, sito no pri
meiro distrito deste municí
pio e comarca, quer, no uso 
do direito que lhe faculta o 
art. 629 do Código Civil, com
binado com o art. 415 do Có 
digo de Processo Civil, pro 
mover a sua decisão, para I 
separar o seu quinhão dos 
pertencentes aos demais con
dôminos, propondo contra ê 
les a necessária ação de di
visão em que provará: 1 — 
Que, as terras da gleba, Ca
pão do Cipó, pertenceram na 
sua totalidade aos seus pais 
Valentin Vieira Schmidt e d. 
Julia Candida Ribeiro 
Schmidt, e por morte deles 
passaram a seus filhos. O in
ventário da falecida Julia 
Candida Ribeiro Schmidt, se 
processou pelo Cartório de 
Órfãos desta Comarca, sendo 
julhag, digo julgado por sen 
tença em 14 de novembro de 
1.936 e o do finado Valentin 
Vieira Schmidt se processou 
pelo Cartório do Cível e Co
mércio desta comarca, sendo 
também julgado por sentença 
em 28 de julho de 1 956. Tam
bém pelo finado Valentin Vi
eira Schmidt, foi feita a doa
ção inter-vivos à dona Jose- 
fina Piciuini, a qual se acha

devidamente registrado ás 
notas do Registro do Imóveis 
do r  Oficio sob n' 12.161 ás 
fls.155 a 156 do livro 3-Q. - 2 - 
Que, Valentin Vieira, Schmidt, 
recebeu em vida por herança 
de sua mãe Clara Vieira Sch
midt, inventário julgado por 
sentença em 10 de março de 
1945, a área superficial de 
275 686m2, conforme certidão 
de partilha devidamente re
gistrada no Registro de Imó
veis do r  Oficio, sob o u 
10.800 e posteriormente doou 
à Josefina Picinini uma gle
ba de terras com a área su
perficial de 154 00om2, igual
mente registrada, como se vê 
acima. 3 — Que, de acordo 
com a partilha procedida por 
morte de Julia Candida Ri 
beiro Schmidt, coube ao viu
vo meeiro Valentin Vieira 
Schmidt, no imóvel uma por
ção ideal de terras, com a 
area de 2>)4.000m2 e aos her
deiros: Lauro Ribeiro Schmidt, 
Orlando Riheiro Schmidt, Jo
sé Ribeiro Schmidt, Sabastião

i Ribeiro Schmidt. Aureliano 
Ribeiro Schmidt, Ondina Ri
beiro Schmidt, Geny Schmidt 
Ramos de Carvalho casada 
com Afonso Cesar-de Carva
lho, Maria José Bauchrowits 
casada com Alexius Bauch- 
rowitz, Clara Ribeiro Schmidt 
Mendes casada com Pedro 
Mendes, Hilda Ribeiro Sch
midt Piciuini casada com Gen
til Picinini, Maria Olga Sch
midt de Andrade casada com 
Heleodoro Corrêa de Andra
de, coube a área ideal de 
terras de 18.545 5/llm 2 a ca
da um; de acordo com a par 
tilha a que se procedeu por 
falecimento de Valentin Viei 
ra Schmidt coube a cada um
dos herdeiros acima mencio
nados a área superficial de 
29.426 m2. 4 — Que posteri
ormente o mesmo antes dos 
inventários, várias transações 
de compra e venda e uma 
doação de inter-vivos, foram 
realizadas, de tal sorte que, 
atualmente, a gleba de terras 
Capão do Cipó, tem os se 
guintes condôminos: o reque
rente Orlando Ribeiro 
Schmidt, do primeiro inventá
rio adquiriu a herança de to
dos os herdeiros, com exce
ção dos herdeiros Sebastião 
Ribeiro e Aureliano Ribeiro 
Schmidt, ficando com a área

de 166.9 9 I/llm2, inclusive a 
sua legítima; do segundo in
ventário, adquiriu os quinhões 
hereditários dos seguintes 
herdeiros: Lauro Ribeiro Sch
midt, José Ribeiro Schmidt, 
Aureliano Ribeiro Schmidt, 
Ondina Schmidt de Cordova 
casada com Henrique Lau- 
reano de Cordova, Clara Ri
beiro Schmidt casada com Te- 
dro Mendes e Hilda Ribeiro 
Schmidt Picinini casada com 
Gentil Picinini, ficando com 
a area superficial de . . 
205.982 m2, inclusive a sua 
legítima, perfazendo um total 
de 372 891 1/11 m2, desta á- 
rea vendeu ao Sport Club In
ternacional a área de 11.455 
m2, restando-lhe na gleba a 
área de 361.436 l/llm 2, o her
deiro Aureliano Ribeiro Sch
midt também vendeu ao 
Sport Club Internacional a á 
rea de 18.545m2, o herdeiro 
Sebastião Ribeiro Schmidt fi 
cou com a área de 47.971 5/ 
11 ms Geny, Schmidt Ramos 
de Carvalho casada com Af- 
fonso Cesar de Carvalho fi 
cou com a area de 29.426m2, 
Maria José Bauchrowitz, ca
sada com Alexius Bauchro
witz, ficou igualmente com a 
área de 29.426 m2 e a her
deira Maria Olga Schmidt de 
Andrade casada com Heleo
doro Corrêa de Andrade, fi 
cou igualmente com a área 
de 29.426 m2 O herdeiro Au
reliano Ribeiro Schmidt tam
bém vendeu ao Sport Club 
Internacional a área superfi
cial de 18.545m2, o qual ven 
deu ao sr Olinto de Almeida 
Campos, que por sua vez 
vede. digo, vendeu ao con
dômino Agnelo de Castro 
Arruda, a área superficial de 
26 670 m2, o condômino Edwin 
Lucas também adquiriu do 
Sport Club Internacional á á- 
rea superficial de 3 330m2. 
Ainda é condômino da gleba 
Mareio Evilásio Neves Arru
da, que adquiriu de d. Jose
fina Picinini, a área superfi
cial de 154.00m2 5 -  Que,
pelo que se acha acima des
crito a comunhão nas terras 
da gleba em apreço, estabe- 
leceu-se desde a abertura da 
sucessão de dona Julia Can
dida Ribeiro Schmidt, no a- 
no de 1.936, seguindo se com 
a doação inter-vivos feita em 
1.945 e completamente, digo,

completando se pela abertu
ra da sucessão de Valentin 
Vieira Schmidt em 1.956. 6 — 
Que as terras da gleba Ca
pão do Cipó, são próprias 
para a criação e envenagem 
de gado, e tem as seguintes 
confrontações atualmente: de 
um lado com o rio Pinheiro 
Seco, no lado oposto com a 
estrada estadual Lajes-Floria- 
nópolis, de outro lado com 
terras do requerente Orlando 
Ribeiro Schmidt e do condô
mino Agnello de Castro Ar
ruda, e finalmente na outra 
extremidade com os lotea- 
mentos de propriedade de 
Alfredo José Fernandes e de 
Flávio Arruda Machado. 7 — 
Que, os condôminos Agnello 
de Castro Arruda e Edwin 
Lucas, já cercaram as suas 
áreas e construiram benfei 
torias, sendo que o imóvel, 
digo, sendo que o último 
construiu moradia e reside 
lá. 8 — que, diante do ex 
posto requer a V. Excia. se 
digne mandar citar os refe
ridos condôminos e suas mu
lheres para, no prazo legal, 
contestarem ou confessarem 
esta ação, ficando desde já, 
citados para todos os têrmos 
dela até final, pena de reve
lia, e abonarem pro-rata, as 
respectivas despesas; citan
do-se ainda por edital (art. 
418 do Cód. de Proc Civil) o 
condômino Sebastião Vieira 
Schmidt e sua mulher,- resi
dentes na cidade de Rio Ne 
gro, Estado do Paraná, e os 
desconhecidos que por ven
tura existam nomeando-se 
quando não compareçam um 
curador a lide, citando-se 
também o Dr. Promotor Pú
blico e os confrontantes. Jun
to os documentos do reque
rente representados por três

escrituras partícular»*, duas 
públicas, duas cei >es de 
registros e uma c( ú de 
partilha. Dá-se a pi w o 
valôr de Cr$ 10.00:;(J Têr
mos em que esp( i. deferi
mento. Lajes, 25 de »uiubro 
de 1.960 (a) Pp. Sadi Rodri
gues. Rói: de Condôminos: 1
— Sebastião Ribeiro chmidt, 
brasileiro, casado, residente 
em Rio Negro - Pa. 2 Or
lando Ribeiro Schmidt. 3 — 
Afonso Cesar de Carvalho.
4 — Alexius Bauchrowitz. 5
— Heleodoro Corrêa de An
drade. 6 Agnello de Castro 
Arruda. 7 Edwin Lucas. 8
— Márcio Evilái io Nives Ar
ruda, solteiro, os demais ca 
sados, residentes e domicilia
dos nesta cidade” DESPA
CHO: A; citem se forma re
querida. Nomeio agrimensor 
o Sr. Jaime Barbosa Varella, 
peritos Eriberto Krebs e Otá
vio Rafaeli e suplentes Eurico 
de Liz e Ubirajara V. de Al
meida Lajes, 26 de outubro 
de 1.960 (a) — João Santo 
Damo, Juiz Substituto”. E pa
ra que ninguém alegue igno
rância muito especialmente 
os interessados incertos e não 
sabidos, passou-se o presente 
edital, que será publicado e 
afixado na forma da lei. Da
do e passado nesta cidade de 
Lajes, Estado de Santa Cata
rina, aos quatorze dias do 
mês de novembro de mil no 
vecentos e sessenta. Eu, Luiz 
Carlos Silva, Escrivão do C1-. 
vel, o datilografei, subscrevi 
e assino.

João Santo Damo
Juiz de Direito Subst.

Dr. Luiz Carlos Silva
Escrivão do Cível.

Uma Revista Bonita
Uma revista completa para os que gostam de acom 

panhar o m ovim ento aitístico do Rádio e da Televisão é 
a “Revista do Rádio”, que todas as semanas apresenta 
reportagens e fotografias exclusivas com os astros e es
tréias mais queridos No momento a “Revista do Rádio” 
está sendo impressa em côres, pelo sistem a off-set, fato 
que a tem tornado uma revista cada vez mais bonita, 
uma revista que deve estar em todos os lares tôdas as 
semanas.

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

PÉROLA DE LAGES
Completo sortimento de material escolar

mà
m
18

m
m
m
m

Rua Cel. Cordova 202 —  fone 213
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E foi pescado no WoraH Será levado por um caminhão Ford poraue- 
só um Ford pode garantir a velocidade e a segurança necessárias’ a fretes 
rápidos, fretes que dão mais lucros para V.! Daí a preferência por Ford-
o caminhão que rende mais para
o seu proprietário... Verifique V. 
também: Ford está sempre na 
frente —  na estrada, na economia, 
no rendimento — e nos lucros!

R D 'M

I  :»
9 |

'X ;,

T R A lte e O R T A  M A IS  C AR G A. M A IS  LO N G E M A ,«
" O E ’ M A IS  D E P R E S S A !

*: &C Vi ’ ®  t
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C e n ic a d a  Ires
Em telegrama que diri

giu à Liga Serrana de 
Desportos, a Federação 
Atlei i;a Catarinense, con
vocou os atletas Mauro 
Sell, Álvaro Muniz e

J o ã o  M o r a i s ,  para 
treinarem no selecio
nado catarinense de bo
la ao cesto que partici
pará do proximo cam
peonato brasileiro da

0
modalidade a se realiza»* 
em janeiro em Fortaleza.

Os dois primeiros atle 
tas aceitaram o convite 
da mater dos desportos 
atléticos de nosso Estado,

enquanto que João Mo
rais por motivos de es
tudos não pode atender 
o referido convite.

Desta maneira está de 
parabéns o esporte atlé
tico da Princesa da Ser-

8 bola ao eeslo
ra, pois pela primeira 
vez em toda a sua vida 
esportiva são convoca
dos três dos nossos me
lhores atletas do bola ao 
cesto para integrarem o 
selecionado catarinense.

Campeonato estadual só no dia Eleições à visia n o  esporte lageano
4 de dezembro

( s jogos pelo campeo
nato estadual eutre os 
clubes da cidade de La 
ges, Mafra e Canoinhas, 
só serão iniciados no 
próximo dia 4 de (de
zembro. Isto foi o que 
decidiu a Federação Ca
tarinense de Futebol,

porquanto está em pen
dência um processo que 
envolve clubes da chave 
Mafra- Canoinhas, e que 
está sendo julgado pe
lo Tribunal de Justiça 
Desportiva daquela en
tidade.

Faliam I I  jogos na Várzea
Para encerrar o campeo

nato varzeano, faltam sò- 
mente 14 jogos, inclusive 
com os cotejos de amanhã. 
Pela posição que se nota 
nos principais colocados é 
de presumir-se que o titulo 
máximo será ardorosamente

disputado entre as equipes 
do Olaria, Botafogo, América 
e Tupy. Os demais clubes 
que disputam êste certame 
jda varzea, estão completa- 
iraente fóra de cogitação pa 
ra a conquista do cetro de 
1960.

João Leão demissionário da t .  $. D.
Por motivos diversos, 

o sr. João Carlos Leão 
Filho, secretario geral 
da Liga Serrana de Des
portos, solicitou demis
são daquelas funções 
na mater dos esportes 
locais.

Ao" que conseguimos 
apurar o pedido do sr. 
João Carlos Leão Filho

é em caracter irrevogá
vel. Sabe-se ainda que 
aquele alto mentor do 
nosso esporte rei solici
tará também demissão 
do cargo de juiz do Tri 
bunal de Justiça Despor
tiva do Departamento 
Varzeano de Futebol, do 
qual é o seu presi
dente.

Dentro de aproximada
mente quarenta e cinco 
dias, ou seja na primei
ra quinzena do mês de 
janeiro do próximo ano, 
a Liga Serrana de Des 
portos, o Departamento 
Varzeano de Futebol e 
o S.C. Cruzeiro deverão 
efetuar as eleições para 
a escolha dos seus no
vos dirigentes que diri
girão os seus destinos no 
biénio 1961/1962.

N a LSD m uitos nom es  
em  co g ita çõ es

Para a presidência da 
Liga Serrana de Despor
tos desde já estão sendo 
mantidos entendimentos 
em tôrno do futuro di
rigente daquela entidade.

Muitos nomes 
já foram lembrados, al
guns, homens que já di
rigiram a L S D e  outros 
que tarnbem tiveram o- 
portunidade de militar 
em nosso esporte mas 
como presidente ou di 
retores de nossas agre
miações passadas.

João Carlos Leão Fi
lho, Ariovaldo Caon, Te
nente Waldemar da Cu 
nha Madureira, Jayme

Garbelotto e Névio Fer 
nandes, são nomes que 
já foram lembrados pe
los representantes dos 
clubes filiados para con
correrem às eleições de 
janeiro proximo.

Dos cinco nomes o 
primeiro é o mais sério 
candidato, uma vez que 
os demais momentanea
mente não desejam can
didatar-se àquele cargo.

Para o DVF não há  
candidato

O Departamento Var
zeano de Futebol é a 
unica entidade que luta
rá com muita dificuldade 
no proximo ano, uma 
vez que até o momento 
nenhum candidato foi 
encontrado para substi
tuir o sr. Hamilton Buck. 
A várzea é um setor 
muito dificil de dirigir, 
de vez que inúmeros são 
os clubes filiados, e isto 
acarreta grandes sacri 
ficios ao seu presidente. 
Quem sabe até janeiro 
surja um abnegado que 
queira concorrer às e- 
leições presidenciais do 
DVF. Agora, podemos in
formar sem medo de er

rar, que dirigir um DVF 
é um grande abacaxi.. .

A lcides Fecin o m ais  
cotado no Cruzeiro

No SC. Cruzeiro desde 
já estão se processando 
os entendimentos para a 
escolha de um nome que 
reuna lastro para gover
nar o estrelado no ano 
de 1961. Dadas às suas 

! qualidades de grande es 
Ipoitista e elcmemo mui- 
jto relacionado em nos- 
jsos setores sociais o sr.
! Alcides Pecin. que por 
muitos anos foi presiden
te do extinto S.C. União 
Operário, é o nome que 
está encontrando grande 
receptividade no seio es
trelado, e está apoiado 
por uma forte ala daque
le clube.

C onclusão
Depois de tudo isto, a 

conclusão que se tira, é 
que os clubes filimdos ao 
DVF à LSD e os asso

biados do S.C. Cruzeiro 
jnão estão dormindo nas 
palhas e desde já estão 
estudando os nomes dos 
futuros governantes des
tas entidades esportivas.

Suspenso um quadro da varzea

O G. A. Guarany vem 
de enviar um protesto à 
Junta Disciplinar Despor
tiva da Liga Serrana de 
Desportos, contra as ar
bitragens do jogo de do
mingo último entre o seu 
mixto e o do S. C. Inter
nacional. pelo torneio 
Centenário de Lages e

no qual o colorado saiu 
vencedor por 2 á 1.

Alegam os bugrinos 
que as arbitragens do sr. 
Osvaldo Costa e Aureo 
Mello (Salvador), que ar
bitraram aquele jogo fo
ram prejudiciais às suas 
pretensões.

Esteve reunido na última 
quinta feira, c Tribunal de 
Justiça Desportiva do Depar
tamento Varzeano de Futebol, 
quando foram julgados os 
mais recentes processos que 
estavam ero pauta.

Os atletas Asidio da Silva

A Portuguesa venceu 
o Olímpico

Foi realizado domingo 
pela manhã no Estádio 
das Casas Populares, o 
rnatch amistoso entre as 
equipes da Portuguesa e 
do Olímpico, o qual en
cerrou-se com a brilhan
te vitória da lusa por 
3 á 2.

Na preliminar disputa ! 
da entre os aspirantes1 
dos mesmos clubes, a 
Portuguesa venceu tam
bém pelo escore de 2 á 0.

e Irineu Pereira, ambos do 
Figueirense F C., foram ad
vertidos pelo TJD, e estavam 
incurso nos artigos 248 e 249 
do C.B.F.

O quadro do Satelite F. C.

O Campeonato varzea
no de futebol terá pros
seguimento amanhã, com 
a realização de mais 
cinco partidas, contando 
com quatro jogos no Es
tádio do Ginásio Dioce
sano e um no Estádio 
Municipal da Ponte 
Grande.

No Estádio do Ginásio 
j Diocesano, a ordem dos 
jogos é a seguinte: às 
8,15 horas: Arco íris x 
Coral; às 10,15 horas: 
Princesa x Avenida; às

que abandonou o atual cam
peonato varzeano, sem siquer 
enviar um oficio ao Depar
tamento Varzeano de Futebol, 
foi suspenso por lüu dias e 
multado era Cr$ 1.1)00,1)0.

13,30 horas: Frei Rogério 
x Tupy; e às 15,30 ho
ras: Botafogo x Olaria.

No Estádio Municipal 
da Ponte Grande, às8,:.0 
horas será efetivado o 
jogo entre as equipes do 
America e do Figueirense.

O jogo de maior im
portância da rodada de 
amanhã, é aquele que. 
será travado entre as e- 
quipes do Olaria e do 
Botafogo, respectivamen
te co líder e co-vice li
dei* do atual certame.

, Fóssil de 10 mil anos 
descoberto em Brasília

f .
Um fóssil calculado Abadia. A ossada per- 

em mais de dez mil anos tence a uma preguiça gi- 
foi descoberto nas proxi- gante ou melhor, em lin - 
midades de Brasília, em guagem cientifica, a um 
uma fazenda localizada megaterio. 
no município goiano de

Proxima rodada varzeana
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Como é do conhecimento 
público, está se construindo 
em Lages (já em fase de 
conclusão), pela Sociedade 
Beneficiente “Seara do Bem”, 
UB hospital infantil que leva 
o nome da referida entidade 
filantrópica. Obra notável, 
que obedece tcdos os quesi 
tos de estabelecimentos do 
seu ramo, o Hospital Infantil 
“Seara do Bem” deve sua 
concretização a um grupo de 
senhoras de nossa sociedade 
que, num gesto sublime de 
abnegação, deixam seus a- 
fazeres domésticos, o con
forto de seu lar, a compa
nhia dos seus familiares para 
dedicar a maior parte do 
tempo em angariar fundos pa
ra que as crianças desprote
gidas de nossa terra não su
cumbam por falta de cuidados 
médicos especializados em 
lugar adequado.

Sonho quasi concreti 
zado

Iniciado há alguns anos a 
traz, por um determinado nú
mero de senhoras lageanas, 
o Hospital Infantil “Seara do 
Bem" foi sendo construído 
num ritmo mais ou menos a- 
celerado, graças ao apoio 
que o comércio, a industria 
e outros ramos das classes 
conservadoras lhe empresta 
ram desde o inicio pela im
portância e necessidade da 
obra. Trabalhando sem des
falecimentos nem canseiras, 
promovendo festivais e re
correndo ao auxilio dos po 
deres públicos as abnegadas 
senhoras que compõem a 
Sociedade Beneficiente “ -ea 
ra do Bem” tiveram, dêsde 
os primeiros passos até o 
presente momento, o apoio e 
a solidariedade da população

Carvalho Pinto como candi
dato a Senador em 62

Conforme noticias pro
cedentes de Curitiba e 
divulgadas pela iinpren- 
s t paulista, dão conta de

do findar o seu mandato 
no govêrno de São Paulo.

Por outro lado o Mo
vimento Popular Jânio

que o governadorCarva- Quadros do Estado da 
lho Pinto estaria dispôs- Guanabara, está cogitan
to a concorrer a uma 
cadeira no Senado pelo 
Estado do Paraná, quan

do igualmente de lançai 
a candidatura Carvalho 
Pinto ao Senado em 1962

Eleição por distrito para a Câmara 
e Senado
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lageana, sempre disposta a 
colaborar em prol das jus
tas iniciativas.

Importante doação
Agora, segundo nossa re

portagem conseguiu apurar, 
mais uma importante doação 
acaba de ser feita ao Hospi
tal Infantil “Seara do Bem”-

Trata-se da oferta de um 
finíssimo conjunto LUXO- 
PROBEL que se encontra em 
exposição na sala de espera 
do Cine Marajoara, feita pe
los afamados Produtos Pro- 
bel — a maior fábrica do 
Brasil de colchões Divino e 
móveis Probel, estabelecidos 
em São Paulo — conjunta- 
nente com o sr. José Weiss, 
iroprietário da conceituada 
"A^A WEISS, distribuidora 

exclusiva dos Produtos Pro
bel na região serrana.
Sem dúvida alguma, tal doa 

ção muito representa, não 
sòmente para as piedosas e 
abnegadas senhoras compo
nentes da Sociedade Benefi
ciente “Seara do Bem’’, como 
também às crianças que fu
turamente irão recuperar a 
saúde na referida casa espe
cializada. Por nosso intermé
dio, a direção da aludida en- 
idade torna público os seus 

sinceros agradecimentos a 
importante Organização Pro
bel e ao sr. José Weiss pela 
valiosa e importante doação.

Ronda Policial
Preso em  L agss um  a u d a c io so  ^adrão

Mais um ladrão acaba de 
ser capturado pela policia de 
nossa terra. Há dias no Hotel 
Sul América, onde encontra
va-se hospedado, foi preso o 
indivíduo Noaldo Torres, sol
teiro, com 25 anos de idade, 
natural da cidade de São 
Francisco do Sul, neste Esta
do, autor de inúmeros roubos 
nas cidades de Curitiba, Ma- 
fra, Joinville e em Lages.

Só em Joinville, o ladrão 
Noaldo Torres roubou 12 rá
dios portáteis, dos quais (5 fo
ram encontrados em seu po
der por ocasião de sua pri
são nesta cidade.

O audacioso ladrão já se 
encontra nas grades da Re
gional, aguardando o inqué
rito que foi instaurado pat\ 
apurar as suas vigarices.

Larápio pr^so na  V ila Brasília
Na madrugada de ontem 

na Vila Brasília, uma patru
lha de nossa policia efetuou 
a prisão do gatuno Orival Ri
beiro, que há mais /le  vinte 
dias estava sendo procurado 
pela mesma.

O ladrão em referencia que 
tem 39 anos de idade, é res 
ponsavel por roubos em di

versos locais de nossa cida
de, inclusive na Charqueada 
São Sebastião e no Cemité
rio Cruz das Almas.

Com isto a policia de nos
sa terra lavrou mais um pre
cioso tento contra os larapios. 
pois é o terceiro que é cap
turado em menos de uma se
mana nesta cidade.

O Senador Milton Cam
pos, da representação da 
CDN mineira, vai apre
sentar dentro de mais 
alguns dias, um projeto 
de lei que visará a elei-

ção por distrito para a 
Câmara Federal e Sena 
do, nos mesmos moldes 
como é o colégio eleito 
ral nos Estados Unidos

Sambas paia Jânio c Lacerda
O compositor popular carioca Oscar José dos Santos 

pretende gravar para o carnaval dois sambas em homena
gem ao presidente Jânio Quadros e ao governador Carlos 
Lacerda. Os sambas são: “Adeus presidente” e “Proteção”. 
O samba “Proteção" foi feito antes das eleições, a pedido 
de funcionários da 13a zona eleitoral.

Depois de pedir a São Jorge que garanta a eleição 
de Jânio e Lacerda, diz o samba — “Com sua lança, afas
te o traidor, proteja Carlos Lacerda, para ser governador”. 
Ein ’Adeus, presidente”, o sambista carioca se despede do 
sr. Juscelino assim: —‘ ‘Tem gente que vai perder a “bo
ca rica”, isto é muito natural, a sópa vai se acabar”.

Variadissimos sortimen
tos.
Compre na

Vidraçaria Bazar

Almirante Soares
Rua Mal Deodoro, 251

Prémios Extras de 5 milhões já no Natal
As maravilhosas Cestas de 

Natal Amaral no intuito de 
! beneficiar ainda mais a mi
lhares e milhares de brasi
leiros com a venda de seus 
afamados produtos, vem de 
criar um revolucionário pla
no de venda sem pagamento 
de qualquer entrada inicial 

Todo aquele que adquirir 
uma Cesta de Natal Amaral 
antes do proximo Natal es
tará concorrendo a um pre 
mio extra no valor de 5 mi

lhões de cruzeiros já neste 
Natal e mais um milhão de 
cruzeiros por semana no a- 
no inteiro.

Esta informação nos foi pres
tada pelo sr. Vilberto Giese. 
agente das Cestas de Natal 
Amaral em Lages, o qual es
pera que esta nova campa 
nha alcance os seus fins co- 
limados, pois na realidade o 

Prêmio Amaral é prêmio en 
tregue".

OCme Marajoara apresenta a r ^ h T T d ^ -  nPnt 
as 4. 7 e 9.15 horas 1 on' ngo)

R í T / m i  Pr°^ UCà0 da Param o^ '
b a l a d a  s a n g r e n t a

pação de Elvis Presley, o idoln ^ ____  .
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