
quem puder

Deputados Federais ganharão Cr$ 157.600,00
Os deputados federais en

contraram uma fórmula para 
aumentar os próprios subsí
dios sem ferira Constituição, 
que só permite a votação de 
aumentos de uma legislatura 
para outra. Segundo ficou es
tabelecido na reunião da Me
sa da Câmara, realizada na 
noite de segunda feira, com 
a presença de lideres da Maio- 
ri i, Minoria e Oposição, os 
deputados passarão a perce

ber Cr$ 157.600,00 mensais, 
alem dos “jetons” das sessõ
es extras ordinárias. O argu
mento principal que le ou a 
Mesa a tomar essa d* -isão 
foi a necessidade de ima 
“paridade com os mii aros 
do Judiciário”, que per> -bem 
em dôbro em Brasília. \  de
cisão da Mesa prevê o >aga- 
mento mensal de Cr$ 66 i ló »0 
fixos e Cr$ 33.000,00 coi.io re
presentação em dôbro, lesde

I que o deputado compareça a 
! no mínimo, metade das ses
sões ordinárias realizadas em 
um mês.

Além disso, cada parlamen
tar receberá quatro passa
gens mensais de ida e volta 
para o Rio de Janeiro, o que 
soma Cr$ 25.600,Ou, totalizan
do Cr$ 157.600,00. O aumento 
já entrou em vigor.

Já se iala em subsidio 
móvel

Foi aventada a hipótese de 
ser apresentada emenda ao 
dispositivo constitucional que 
veda os aumentos de subsi- 
dios na mesma legislatura. 
Esse dispositivo seria substi
tuído por outro instituindo o 
subsídio móvel, calculado na 
base do salário mínimo. O li

der João Agripino, oorém, 
discordou da propnsla, a- 
chando mais intt i ■ ss te re
gulamentar imed in it* a 
nova fixação dt su ii.ios. 
Desta forma, ser; a; senta
da emenda às disposições 
transitórias da ( oopi uh âo, 
permitindo o j ume* to de 
subsídios na pies nte egisla- 
tura, exclusivann nte i m vir
tude da mudança da Capital.

w9

1 í  Piratini presente à 6 ' Festa Imperial da Glamour
A comissão promotora 

da 6a FESTA IMPERIa L 
Da  GLAMOUR, que vai 
reunir em nossa cidade, 
do dia 3 a 8 de Janeiro 
as beldades municipais 
que vão disputar o titulo 
de “Glamour GirldoSul” 
de 1961, vem de receber 
confirmação de que a 
TV Piratini de Porto A- 
legre Canal — 5, envia
rá uma Unidade Movei 
para filmar as diversas 
festas que terão lugar em 
Lages principalmente o

Atravez de um dos mais 
destacados lideres da dissi
dência do PSD gaúcho, 
soube-se que o Deputado 
Daniel Faraco seria o Minis
tro da Economia do govêrno 
do sr. Jânio Quadros.

Como se sabe o Ministé
rio da Economia já foi cria-

baile de gala do dia 7. 
e a soirée do dia. 8

É sem duvida uma no 
ticia auspiciosa essa que 
vai concorrer ainda mais 
para a originalidade das 
realizações. Na próxima 
semana virá um aparelho 
de televisão a nossa ci
dade, quando então será 
tentado a captação da i- 
magem e som da Tele
visão porto-alegrense.

Por outro lado infor-

do e está em fase de orga
nização.

O sr. Daniel Faraco é um 
dos deputados mais eficien
tes da bancada gaúcha na 
Câmara dos Deputados, pois 
é o atual presidente da Co
missão de Economia do Con
gresso Nacional.

mamos que continuam a 
venda na Secretaria do 
Clube V de Julho duran
te as 14 à 17 hs. da tar
de diariamente, as me
sas para as festas do dia 
7 e 8 de Janeiro.

Informam-se que de
pois de longa reunião 
mantida entre o presi
dente Juscelino Kubist- 
check e o sr. Quintani- 
Iha Ribeiro, futuro chefe 
da Casa Civil da presi
dência, o atual chefe do 
govêrno da nação deci
diu suspender definitiva 
mente tôdas as nomea
ções com mandato certo.

Prorrogada a Lei do In q u ilÉ to
Em sessão realizada on

tem cedo o senado aprovou 
com algumas emendas a 
prorrogação da lei do inqui
linato, até 30 de junho de 
1961.

São a9 seguintes as emen
das do senado: - Primeira, 
substitutiva. Artigo lo. - Fi
ca prorrogada até trinta de 
junho de 1961 a vigência da 
lei 1301», de 24 de dezembro 
de 1950, com as alterações 
posteriores; segunda aditiva-

A8 casas e alojamentos de 
propriedade de empresas, 
destinadas à locação a seus 
empregados ficam excluídas 
da presente lei, cessando o 
uso ou a locação do prédio

com a cessação do trabalho.
O disposto neste artigo 

aplica.se aos alojamentos 
dos empregados e porteiros 
de edificios de habitação; 
terceira aditiva - os locado
res poderão cobrar dos lo
catários, em tôdas as situa
ções, as taxas |dos serviços 
municipais, esgotos e agua 
quer por pena, quer por hi- 
drômetros; majoração dos 
tributos havida posteriormen
te a 31 de dezembro de 1941, 
fôrça e luz; quarta aditiva - 
é permitido o livre reajus
tamento de aluguéis desde 
que assim acordem locador 
e locatário, admitindo-se in
clusive a alteração nos con
tratos em vigor.

Chá - Desfile de Modas
Organizado por um grupo de senhoras rotarianas, realizou-se quarta 

feira a noite no Clube 14 de Junho, um chá-desfile de modas, em be
neficio dos vicentinos.

O referido acontecimento que esteve muito movimentado constou de 
um desfile de modas com artigos da Casa A Vitrine e Lojas Vogue, e 
foi participado como modêlos pelas seguintes senhoritas:

Lourdes Cozzer, Beatriz Branco, Maria Aparecida Sampaio, Miriam 
Avila, Terezinha Sim&o, Vera Ramos, Gleuza Remos, Mara lone Lopfs, 
Mary Bianchini e Tereza Da um.

Primeiro trator nacional
Em solenidade a se 

realizar em Brasília em 
9 de dezembro proximo, 
deverá ser oficialmente 
lançado o primeiro tra
tor nacional. Será um 
veiculo produzido pela 
Ford do Brasil S.A., com 
sede em São Paulo. A 
cerimonia, prevista para 
às 17 horas na esplana
da fronteira ao Palacio 
da Alvorada, contará com

a presença do presidente 
da Republica.

O trator Ford tem 70% 
de indice de nacionaliza
ção e é uma maquina a 
gricola de tipo medio 
com rodas pneumáticas 
e motor Diesel com ca
pacidade de 55 cavalos 
de fôrça na polia e 44 
cavalos de fôrça na bar
ra da tração. A produção 
inicial está prevista para 
4 mil unidades anuais.

0 ^ pQq|' Tpõ^I

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

Só Existe um Caminho

A PÉROLA DE LAGES
§

Pedimos a gentileza de fazer-nos uma visita para constatar a

variedade de produtos, bem como nossos preços

|pQq| ____

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



COBREIO IA GE ANO
2a. r c c ïrr ’

NOTAS EM ARQUIVO (N‘ 110) ■
g u e r r i l h a

do Museu Histórico "Thiago da Castro" 
Transcreve D. T. Castro

Em sua edição de 31 de agos
to de 1917, o Planalto publica 
o seguinte'.

Tudo quanto temos pu
blicado n’esta secção é 
baseado em documentos 
existentes nos cartorios 
d'esta cidade.

Mão obstante isso 
commettemos um grande 
erro quando dissemos 
quu Domingos José da 
Costa, o Campara, não 
foi processado pelo iou- 
b > que praticára na fa
zenda do Limoeiro, ao ti
na lo coronel Antunes.

Encontramos e compul
samos o processo ins 
taurado contra Càmpa-
ra, pelo dito roubo, e d diz 0 documento 
verificamos que o mes- ^mos a vista. 
mo toia preso era j Indo homiziar-se no 
cas Grande, levado para B ç do ;\jorte sertão

da estrada da Villa de capital do Estado de on- freguezia
de seguiu escoltado pa- . * Tm«,-,ihw -m 184R 
ra esta cidade. Procès- *> teer'rnor 18d40Gs
sado, pronunciado e jul- 
gado pelo juiz, foi con- uope,ros

façanhas n’este municí
pio .

Domingos José de Oli
veira era o nome do nos
so heróe que, segundo 
pensamos, tendo morado 
junto ao passo do rio 
Caveiras, na estrada quej 
d’esla cidade coraiuz ao 
Painel, ligou o seuappe- 
lido ao dito passo.

Guerrilha sahiu «refu
giado d’este districto por 
haver roubado a Felis 
berto Joaquim do Ama- 
rante de dous a tres 
contos de reis de fazen

demnado e cumpriu a __ , ~ , ,  PiiA
pena imposta, existindo ^hícmalraente "dos tro- 
ainda um dos jurados * “ f  transitavam
que o julgou, o sr. Vidal gS ^ ellS  itrS d ã  
José Pereira de Jesus. ^  de p0iicla, da

Feita esta ligeira reti- Província ordenou, por 
ficação, vamos nos oc- isso, ao seu delegado,
----------------- i-~ em LageSt qUe colhesse

informações seguras a 
respeito do referido in-

Era grande o clamor

dividuo que «parecia sei 
independente e absolu.o 
n’aquelle sertão, mau - 
tando, maltratando e tal
vez mesmo assassinando 
os viajantes menos co
nhecidos para os roubar».

O delegado de policia, 
Antonio Caetano Macha
do, tomando as informa 
ções necessárias officiou 
ao chefe de policia di 
zendo que julgava ne
cessário fazer retirai* 
Guerrilha da estrada, por 
meio da força, em razão 
de constar que o mesmo 
só comparecia perante a 
autoridade depois de 
«morto e não vivo.»

Processado Guerrilha 
irregularmente, o chefe 
de policia mandou que 
se fizesse novo proces
so, com assistência do

Cresceram as reclama 
ções dos tropeiros e via 
jantes contra Guerrilha e 
tantas foram que o pre
sidente da Província or
denou a sua prisão, de
vendo o commandante 
militar auxiliar as auto
ridades policiaes.

Em virtude da ordem 
dada pelo presidente, o 
delegado fez lavrar o 
mandado de prisão que 
foi entregue ao official 
de justiça José Christino 
de Arruda.

Acompanhado de uma 
escolta da Guarda Na
cional, o dito official de 
justiça chegou ao reduc- 
to de Guerrilha no dia 
l(i de Março de 1847. A- 
chando-se este em seu 
terreiro, o official lhe fez

accusado, o que não te | «fiel leitura do manda- 
ve lugar por ser impos-jdo, e Guerrilha não es- 
sivel a intimação do \ perando o fim, arrancou

cupar, nas notas de ho 
je, do celebre Guerri
lha, autor de grandes

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

panhar o movimento artístico 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 sistema 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.

de uma faca de ponta e 
avançou para o cabo da, 
escolta João Jesuino, o 
qual sabendo defender-se 
deu lhe uma bordoada no 
braço direito, com o que 
saltou lhe a faca da mão. 
e felizmente só poude 
romper com a faca a ca
misa «o cabo, por cima 
do hombro esquerdo; e 
engatilhando, então, o 
dito Guerilha, uma pis
tola, o official de justiça 
deu-lhe, em voz alta, a 
terceira voz de piisão, e 
como resistisse recebeu 
uma ferida que, sendo 
grave, d’eila falleceu.»

E ficou livre e desim
pedida a estrada para o 
Imaruhy, onde os nossos 
tropeiros, n’aquelles tem
pos, iam abastecer-se de 
sal e outros artigos para 
o consummo das fazen
das . ~

Os filhos de Guerrilha 
representaram contra a 
escolta, que foi proces
sada, por ordem do pre
sidente da Província, mas 
o jury absolveu a todos 
os guardas que a com
punham.

Em p o u c a s  l i n h a s
Por ocasião do recensea- 1957), segundo dados publi- 

mento de 1950, feito simuLjcodos pela FAO. Em 1958 
tâneamente em quase todos de acordo com a mesma
S S i í t X t í r  Í 5 Í  « ? •  JST  «»»te. <» maiores produto- sula o B. dsll 2064 642 esta- res de foram Gaaa

(259,5 mil t), o Brasil (164,2 
mil t). o Camerum t6ü mil t) 
a Nigéria (142,4 mil t) a 
República Dominicana (30 
mil t). o Equador (28000 t) 
além d i então África Oci
dental Francesa (55,6 mil t).

O corpo de observadores, correspondentes pró
prios e enviados especiais em vários países, possibilita 
a O JORNAL manter seus leitores sempre bem infor
mados sôbre os acontecimentos internacionais de vul
to. Leia O JORNAL e esteja a par do que vai pelo 
mundo inteiro.

Assine
" O  J O R N A L  ”

(Orgão Líder dos Diários Associados)
Suplemento Literário — Vida Nacional — Vida dos 
Campos — O Mundo das Crianças — Suplemento Fe
minino — Suplemento Economico.

Peça, hoje mesmo sua assinatura, procurando o 
nosso REPRESENTANTE- 

Cirilo José da Luz
Rua Joio de Castro 436 — ou pela Cx. Pos a 248 

PREÇOS: 1 ano Cr$ 600,00
6 meses *’ 350,00
3 meses ’’ 180,00

As assinaturas começam c terminara cm qualquer dia!!!

------ ------- ---------  esta
belecimentos agropecuários.

No mesmo ano foram re
censeados nos Estados Uni 
dos 5382162 estabelecimentos 
do gênero, 1383 212 no Mé 
xico; os dados para a Ar 
gentina (417 389 estabeleci
mentos agropeenários» re 
ferem-se ao ano de 1947 e 
os do Canadá (6230 91) a.o 
ano de 1951. (IBGE)

x x x

Nossas importações de pa
pel em 1959 totalizaram 
169 692 toneladas, no valor 
de um bilhão 809 milhões 
239 mil cruzeiros, ou 33 mi
lhões e 91 mil dólares. Dês- 
se total, o papel para im
pressão de jornais, com 
144 863 toneladas, e o papel 
para impressão exclusivo de 
jornais, com 23 741 tonela
das, fora as parcelas de 
maior vulto, (IBGE)

X x x

A produção mundial de 
cacau avizinha-se de 90U mil 
toneladas anuais. Em 1948- 
1952 apresentou a média 
anual de 755 mil toneladas, 
subindo para 895 mil tonela
das em 1956 e 882 mil tone- 
lados em 1958, comum a pro
dução mais baixa no ano in
termediário (752 mil t em

x x x

Será cada vez maior

predomínio numérico das 
mulheres na população bra 
sileira? Minoritárias nos 
Censos de 1872, lbDO, 1900 e 
1920, as mulheres passaram 
à frente dos homens em 
1940 e acentuaram sua su
perioridade numérica em 
1950, com uma vantagem da 
ordem de 175 milhares. Se 
se manteve a tendência n> 
último período intercensita 
rio, atualmente essa vanta 
gem será ainda maior. E o 
que nos dirá o Censo de 1960.

Escandaloso liailc fe i d s t » !
Uma sociedade de nudistas, de Oakiale na Pnlifnmif 

vai realizar proximamente uma festa , !
os seus promotores essa festa terá ^egmici
que todos comparecerão vestidos “Será nl  8ensaciona1’ 
do qualquer dos “adoradores d<> r Um, espant0 <luaI1 
completamente vestido” — ^  o anuncio0”*160^  ° ^

A t e n ç ã o  — -
Reverendos Padres

Presépios para Igrejas e Capelas

ctm., deP50 % r4 0 t deê 0eegtoHPreSepÍOS de (menores. ’ e tQdos os tamanhe

v id r a ç a r ia

almirante SOARES
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Revelou-se que o sr. 
Jânio Quadros escreveu 
de Londres a um de 
seus principais assesso
res, comunicando que 
tem quasi concluídas 
naquela Capital, as ne 
gociações para um em 
préstimo ao Brasil de 
400 milhões de libras 
esterlinas. Com esta so 
ma o presidente eleito 
espera bloquear as fa 
bulosas dividas assumi
das pelo govêrno de 
Juscelino nos Estados 
Unidos e que ficaram 
tôdas para ser pagas no 
periodo presidencial que 
se vai iniciar a 3l de 
janeiro vindouro. Admi

te-se ainda, que o go
vêrno de Jânio volte ao 
passado quando o nosso 
câmbio era feito a ba
se da libra e não do dó
lar.

Quarta feira última, o 
presidente eleito chegou 
a Madrid deixando à sua 
espera em Paris um 
verdadeiro batalhão de 
brasileiros, que sairam 
do Rio anciosos por 
aparecer ao lado do 
futuro chefe da nação.

Em declarações pres
tadas à imprensa espa
nhola, o sr. Jânio Qua
dros disse que está em 
viagem estritaraente par
ticular e de repouso.

Será mais intensa a 
inflação em 1961

O sr. Inácio Tosta 
Filho, diretor da CACEX 
prevê a exacerbação do 
surto inflacionário no 
país pelo menos nos 
próximos três anos. Faz 
essa previsão num tra
balho sôbre a comercia
lização do cacau, que 
publicará brevemente. 
Em seu estudo, o sr. Tos 
ta Filho declara o se
guinte:

«Tudo está a indicar 
que no ano de 1961 se 
exacerbe o surto infla
cionário no país, em vir
tude dos propalados au 
mentos do sálário mini- 
mo entre 35 e 40 biliões 
de cruzeiros e os corres
pondentes reflexos nos 
salários municipais etc.

Acresce a êsses fato 
res uma quase certa o- 
corrência, no próximo 
ano, duma safra monstro 
de café de mais de 50 
milhões de sacos. Ne
nhuma medida governa
mental terá o dom de, a 
curto prazo, estancar a 
recrudescência do surto 
inflacionário que nos afli
ge. Somente uma políti
ca de medidas extremas, 
grandemente impopula
res, poderá freá lo e vir 
a dominá-lo em prazo 
não inferior a dois ou 
três anos, devendo-se ne
las incluir a contenção 
dos prêços internos de 
produtos exportados, 
dentro de limites razoá
veis».

Gráfica 3 A S/A.
Edital de Convocação de Assemblé a 

Geral Extraordinária

A diretoria da Gráfica 3 A S. A., por ê9te meio con
voca os Srs. acionistas para a assembléia geral extraordi
nária, a ser efetivada dia 20-12-60, às 20 horas, na sede da 
Associação Comercial, sita à Rua Presidente Nereu Ramos, 
Edificio Ribas, para tratar de assuntos de interesses da 
sociedade obedecendo a seguinte pauta:

I - Discussão da atual situação da sociedade.
II - Proposta para a dissolução da sociedade em 

carater definitivo;
III - Venda de bens da sociedade;
IV - Outros assuntos de interesse geral.
De acordo com disposições estatutárias, a primeira 

chamada será feita às 20 horas. Nãs havendo número legal 
far-se-á nova chamada às 20,30, desde que não haja ainda 
número legal será feita uma 2a. chamada por convocação 
pela imprensa e rádio, quando, então, a assembléia será 
efetivada com qualquer número.

Lages, lo. de Dezembro de 1960 
p/ Diretoria.

Aldo Athayde - Diretor Gerente

Reforma Agrária Expropriativa, 
Cavalo de Troia do Comunismo

C s Centros Agropecuários do CONCLAP apoiam a tese dos binpos 
de Campos e Jacarézinho — U livro Reforma Agrária — Questão 

de Consciência, enaltecido pelas organizações ruralistas
Um livro extraordinário, 

uma obra magnifica do mais 
alto patriotismo e da mais 
pura ciência econômica, que 
situa o problema em termos 
nacionais e cristãos — foi 
como os representantes dos 
Centros Agropecuários do 
Conselho Superior das Clas
ses Produtoras reunidos no 
Rio, consideraram o livro 
«Reforma Agrária: Questão 
de Consciência», resolvendo, 
ainda, promover a difusão da 
obra por tôdas as entidades 
representativas da iniciativa 
particular.

Da resolução aprovada pe 
los Centros Agropecuários, 
constam estas palavras: «Es- 
ve livro, que tem por autores 
dois bispos de grande pres
tigio, um jurista emérito e 
um economista consagrado, 
mostra como Reforma Agra
ria expropriativa e sociali- 
zante é o Cavalo de Troia 
do comunismo no Brasil. A 
obra chama a atenção de to 
das as classes, mostrando 
que a destruição do direito 
de propriedade na terra si
gnificará a destruição do di
reito de propriedade como

princípio legal, e tornará 
inevitável a socialização de 
todos os meios de produção.

As classes Produtoras no 
comércio e na indústria pre
cisam compreender o perigo 
que representa para elas 
próprias a intervenção do Es 
tado na agricultura Se se 
permitir, sob qualquer pre
texto, que seja expropriada 
a propriedade agrícola não, 
tenhamos dúvidas de que se 
encontrarão, a seguir, razões, 
para expropriar, também a 
propriedade indústrial e tô
das as demais. Basta olhar 
para o que aconteceu em ou
tros países».

Comunismo x Reforma 
Agraria

Noutro trecho, a resolução 
afirma: «O comunismo come
ça sempre pela Reforma A- 
grária expropriativa. Foi is- 
sim nos países da Europ O- 
riental.no México, na Gu ce- 
mala, na Bolívia e ai es . o 
exemplo atual e cruento de 
Cuba. Em alguns desses p ií- 
ses foi possível voltar atrás, 
como no México, onde a 
grande propriedade parti u- 
lar foi restabelecida puma
mente, por líderes revolu
cionários da velha Refoi aa 
Agrária, como Lázaro Car- 
denas e Abelardo Rodrigues. 
(Diário de Noticias — PA)

Curso Gratúito de Taquigrafia
Por Correspondência

Acham-se abertas as matrículas para os cursos de ta
quigrafia por correspondência do Instituto Brasileiro de 
Taquigrafia, orgão fundado em 1944 e reconhecido de Uti
lidade Pública. O curso compõe-se de apenas 12 lições, a- 
pÓ8 o que serão conferidos Diplomas aos alunos aprovados 
em Exame Final, também por correspondência Os interes
sados deverão escrever dando nome e enderêço para a 
Caixa Postal n- 8934, São Paulo.

Não perca esta oportunidade
—  Torne-se acionista da ~ —

Fábrica de Artefatos Textis !
ARTEX S.A. !

Fundada era 1.936, a «ARTEX» hoje com sua boa administração e mo
derna maquinaria, lidera o mercado nacional em seu ramo de toalhas 
e tecidos felpudos. Também a “Artex” exporta em grande escala pa
ra o exterior.

É um ótimo negócio para quem deseja realmente aplicar eco
nomias numa Companhia dinâmica e crescente, dando assim bom 
lucro e valorização. Basta constatar que, apenas consideradas as a- 
ções já distribuídas gratuitaraente, quem comprou 1U0 ações da 
«ARTEX» em 1955, possui hoje 300 ações, fora o que recebeu anual- |  
mente em dinheiro.

D E L T E C  S .A .
Investimentos, Crédito e t i n c i a m t o

Rio de Janeiro - Av. Rio Branco, 103 - 18° - Cx. Postal 1309 
São Paulo - Rua Libero Badaró, 293 - 6° - Cx. Postal 4778

Representante em Curitiba - Lawrence A. Mason
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Acontece cada u m a . . .
4a. pcrçnna

Comarca de Lages_  Que> apesar de vencida a
obrigação e dos eslorços do

CORKEIO IAGEANO-----  ̂ de Direito d a  Primeira Vara da

MENU Segundo a opinião 
de John li. Olive, já se sa
be qual a comida que estará 
na dispensa das astronaves 
dos futuros navegadores es
paciais. O alimento é de pe 
só mi lira 1 e alto valor nu
tritivo iorduras, açucares, 
proteínas vitaminas e vários 
sais m nerais são encontra
dos concentrados nesse 
alimen o, que pode substituir 
por t mpo indetermin; do, 
qualquer outr 1 alimento Es 
sa f ibulosa alimentação é: 
pulga marmita!

XXX

chu8sets, o ancião Robert J- 
Cunnings, ao receber uma 
observação de um guarda 
de trafego, por causa de uma 
manobra mal feita, sacou do 
bolso uma pistola e atirou 
no agente . . . um jato de 
agua Não souberam apre
ciar a bricadeira e o octo 
genario foi condenado a 30 
dias de detenção.

XXX

GOZiiDOR - Em

CANTOR - Numa igreja 
protestante de Carolina do 
Norte, um fiel foi preso por
que, terminado o hino, ele 

Massa- ficava por longo tempo es-

AJUDE OS POBRES
O LIONS CLUB DE LAGES, 

panha para anga 
pobres desta cidade

está

tendendo a nota final, atra
palhando o resto do serviço.

Cuidado Dema!
XXX •

SOPORIFERO - A United 
State Rubber Company (UfcAJ 
inventou um produto, o Míi-du 
que é regulador de cresci
mento, capaz de Jazer as 
arvores «dormirem»,,p r nitm- 
do-lhes, assim, suportur as 
mais fortes nevascas.X X X

INCENDIARIA - Seis fa
zendas do municipio de So
bral, no Ceará, arderam em 
consequência de um incên
dio nas pastagens, atingindo 
as chamas, cêrca de 30 me
tros de altura, numa extensão 
de quilômetros.

O fogo teve inicio na fa
zenda Olho Dagua, de pro-

campanha para angariar roupas usadas em benefício dos jo Seéd ia.°e motivado
6egundo se sabe por uma 
“caranguejeira” (aranha 
grande e peluda), que em 
chamas entrou pelo mato. A 
aranha foi incendiada por 
um morador, que desejava 
mata la.

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;
Café Carioca;
Colégio Diocesano;
Colégio Santa Rosa;
Cinema Avenida.

Vidros — £spelhcs 
Molduras

Vidraçana 
Almirante Soares

Rua Marechal Deodoro 125 
fone 376

Edital de Citação
O Doutor João Santo Da 
fno, Juiz de Direito Substi
tuto da Primeira Vara da 
Comarca de Lages, Estado 
de Santa Catarina, na for
ma da lei, etc 
Faz saber a todos que o 

presente edital virem, dele 
conhecimento tiverem ou in
teressar possa, que, por este 
meio cita a Washington Ni
colau, brasileiro, casado, a- 
tualmente em Uugar incerto 
e não sabido, para, no prazo 
de vinte e quatro horas, a 
contar do término do prazo 
de sessenta ( 60 ) dias dêste 
edital, pagar a quantia de oi
tenta mil cruzeiros (Cr$ . . 
80.000,110), acrescida dos ju
ros legais, honorários de ad
vogado, custas e despesas sob 
pena de penhora, em conse
quência da açã*1 executiva, 
que lhe move Alfredo Ale- 
gretti. nos termos da seguin
te PETIÇÃO INICIAL: “Exmo. 
Sr. Dr. Juiz de Direito da la 
Vara. Alfredo Alegretti bra 
sileiro, casado, proprietário, 
domiciliado e residente nesta 
Cidade de Lages, por seu 
procurador infra firmado, 
respeitosamente, vem peran- 
ie V. Excia. e requerer: 1 — 
Queé credor de Washington 
Nicolau brasileiro, casado, 
proprietário, domiciliado e 
residente nesta Cidade, de 
Lages a rua Hercilio Luz, da 
quantia liquida e certa de 
Cr$ 80.000,00 (oitenta mil cru
zeiros) de crédito II — Que, 
apesar de vencida a obriga
ção, digo, (oitenta mil cruzei- 

i ros), consoante faz prova 
incluso título de crédito II

Uma camisa Tannhäuser e 

um presente que agrada, 

porque é fina, e leg an te  

e distinta. Para presen- 

tes de fes tas , com pre , 

pois, camisas Tannhäuser.

-  CASAVIERO
«A Casa dos bons artigos» 

Rua Hercilio Luz - 364.

Noticia alvissareira para a imprensa escrita

Shell considera o jornal 
veículo ideal de publicidade

pela imprensa americana,

Par a seus Impressos:

A companhia petrolífe
ra Shell decidiu reser
var, doravante, seu or
çamento de publicidade, 
nos Estados Unidos, uni
camente aos jornais.

Esse orçamento totali
zou, no ano passado, 16 
milhões de dólares, que 
foram distribuídos em 
particular entre cartazes 
(3.282.000 dólares), jor
nais (2.566.600 dólares), 
televisão (2.564.000), rá
dio (1.093.500).

A decisão da Shell foi 
acolhida com satisfação

que tem de fazer frente 
a uma ativa competição 
da televisão, no campo 
da publicidade.

A dita resolução foi a- 
dotada pelo conselho da 
firma Ogilvy, Benson & 
Mather, à qual a Shell 
acaba de confiar suas 
operações de publicida
de e que, depois de um 
estudo minucioso do pro
blema, chegou à conclu
são de que os jornais 
constituem um veiculo 
previlegiado para a pu
blicidade.

Suplicante para que fosse o 
débito pago amigàvelmente, 
não satisfez o devedor. III 
Que, para compeli-lo a efe- 
tuar o pagameDto, quer o pe
ticionário propor contra êle 
a competente Ação Executi- 
va, como de fato proposto, 
tem com apôio no Decreto n 
2.044, de 31-12-1308, e nos 
termos dos arts. 268, N' XIII, 
918 e seguintes d i Código de 
Processo Civil, pelo que: IV 
— Requer digne-se V. Excia. 
determinação, determinar a 
expedição de Mandado Exe
cutivo contra o devedor aci
ma qualificado . para que: a) 
No prazo de vinte e quatro 
horas, contados da citação, 
pague o débito mencionado, 
acrescido dos juros de mora. 
dos honorários advocaticios 
em 20% sôbre o total da con
denação, das despesas e cus
tas processuais, b) E, não o 
fazendo, nem nomeando bens 
à penhora, no prazo de lei, 
lhe seja penhorados, espe
cialmente. .digo, penhorauos 
os que forem encontrados, 
tantos quantos bastem à inte
gral satisfação do pedido CJ 
Fique, pelo mesmo mandado, 
citado, para todos os demaii 
têrmos, ato6 e fases da pre
sente ação e para contestá- 
la, querendo, em dez dias 
após a penhora, sob pena de 
revelia. V — Protesta com
plementar a prova, se neces
sário. por todos os meios em 
direito permitidos, especial
mente com o depoimento pes
soal do réu, sob pena de 
confesso; com a inquirição de 
testemunhas; com perícias, e- 
xames, etc. Da-se à presente 
o valor de Li$ 80.i00,i 0 Têr
mos em que com os doeu 
mentos juntos. P Deferimento. 
Lages, 8 de abril de 1 960 (a) 
Máiio Teixeira Carrilho". 
DESPACHO: “A; como pede. 
Lages, 8-4-60 ( a ) C. Gama, 
Juiz de Direito”. Em virtude 
do que, é expedido o pre
sente edital de citação de 
Washington Nicolau, nos ter
mos e para os fins constan
tes da petição e despacAo 
nêste transcritos. O presente 
edital será publicado na for
ma da lei. Dado e passado 
nesta cidade de Lages, aos 
dezesseis dias do mès de No
vembro mil novecentos e ses 
senta. Eu, Luiz Carlos Silva. 
Escrivão do Cível, o datilo
grafei, subscrevi e assino.

João Santo Damo 
Juiz de Direito Substituto 

Dr. Luiz Caries Silva 
Escrivão do Cível

----------------- •“ ‘.....c.7;.i SBK: *1.
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Papelaria em geral:
E TIPOGRAFIA DA CIDADE

L A G E S
Rua Cel. Cordova 202 —  fone

escolar

i
i

$
i
i
i i
É
$
§
$
Ù
i

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



"12-63 CORREIO LAGEA.NO CC pOCTTtc*

Juizo de Direito da Primeira Vara da Comarca de Lages
O Doutor João Santo Damo, 
Juiz de D ireito Substituto  
da Prim e:ra Vara da Comar
ca de Lages,, Estado de Santa 
Catarina, na forma da lei, 
etc .

Editai de Ci
tação

Faço saber a todos quantos 
o presente edital de citação 
com o prazo de trinta (30) dias 
virem  dêle conhecim ento tiv e
rem ou interessar possa, que 
por parte de Nelson Correia 
do Nascimento, brasileiro, ca
sado. agricultor, domiciliado e 
residente no distrito de Anita 
Garibaldi, nêste Municipio. me 
foi dirigida a seguinte PETI-

ÇAO: “Exmo Sr. Dr. Juiz de 
Direito da la  Vara da Comar
ca de Lages. Nelson Correia 
do Nascimento, brasileiro, ca
sado, agricuítor, domiciliado e 
residente no distrito de Anita 
Garibaldi, nêste Município, por 
seu procurador abaixo-assinado, 
advogado inscrito na Ordem  
dos Advogados do Brasil, Sec
ção de Santa Catarina, sob n‘

Suizo de Direito da Primeira b a  da Comarca de Lages
Estado de Santa Catarina

0 Doutor João Santo Damo, 
Juiz de Direito Substituto da 
Primeira Vara da Comarca 
de Lages, Estado de Santa 
Catarina na forma da lei, etc.

Faço saber a todos quan
tos o presente edital de ci 
tação, virem dèle conheci
mento tiverem ou interessar 
possa, que por parte de 
ADERBAL NEVES, brasileiro, 
casado, comerciante, domi
ciliado e residente nesta ci
dade, me foi dirigida a se 
guinte petição. PETIÇÃO:

‘ Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di
reito da Primeira Vara.

Aderbal Neves, brasileiro 
casado, comerciante, residen
te nesta cidade, na qualidade , 
de representante legal do I 
espólio de José de Córdova! 
Passos Varela e s/m.

d Theodora Kõeche Vare
la dos autos da ação de de 
marcação, medição e divi-1 
slo do imóvel Morro Grande j 
(doc. no. 1) respeitosamente j 
vem, por seu procurador in i 
fra assinado (doc. no. 2) ej 
com fundamento no art 720 
e seguintes do Código de | 
Processos, interpor o presen
te protesto judicial pelos mo
tivos que passa a expor: - I - 
Que o imóvel Morro Grande, 
sito nos suburbios desta ci 
dade, pertence a diversas 
pessoas e está sendo judi
cialmente demarcado, medi-| 
do e dividido a requerimen 
to de José de Córdova Pas
sos Varela e s/m. de cujo 
espólio é hoje representante 
o suplicante. II - que sem 
autorização de quem quer 
que seja ou, menos de quem 
de direito, várias pessoas 
veem desde há tempos ex
plorando em proveito pró
prio o referido imóvel, dêle 
extraindo pedras para calça
mento de ruas e alicerces 
de casa, bem como casca- 
lhos e britas; havendo, mes
mo quem arrende pedreiras 
a terceiros sem que tenha 
direito algum sobre elas. III - 
Que essa exploração do imó
vel vem causando sérios pre
juízos, digo, causando sérios 
danos ao mesmo - inclusive 
pelo alargamento ou abertu 
ra de pedreiras e estradas a 
torto e a direito-, e está a- 
carretando graves e irrepa
ráveis ]prejuizos aos legíti
mos proprietários das terras, 
que não mais podem tolerar

essa situação ilegal e ilícita.' 
Ditas pessoas, que nenhum 
direito possuem sobre o imó
vel, estão enriquecendo à 
custa dêle, sem nada paga 
rem aos seus legítimos do
nos-o que é uma verdadeira 
aberração, IV - Que não o- 
bstante as várias reclama
ções feitas contra êsse esta
do de coisas, negam-se os 
suplicados a suspender suas 
atividades no imóvel. V- Que 
são as seguintes as pessoas 
que veem explorando, direta 
ou indiretamente, o imóvel 
Morro Grande: - a) Maria Mel 
re, brasileira, viuva de An
selmo Melre, domiciliada e 
residente nesta cidade; b) 
Maria de Oliveira, brasi- 
sileira, v i u v a  de João 
Prudèncio de Oliveira, domi
ciliada e residente nesta ci
dade; c) Hugo Mendes, bra
sileiro, casado, do comércio, 
domiciliado e residente nes
ta cidade; d/ Firmino Ribeiro 
da Silva, brasileiro, casado, 
do comércio, domiciliado e 
residente nesta cidade; e) Ni- 
canor Branco, brasileiro, ca
sado, do comércio, domici 
liado e residente nesta cida
de, atrás do imóvel Morro 
Grande; í) Moisés Vieira, i 
dem; g) João Lemos, idem;
h) Fernandes Rodrigues, idem;
i) Prefeitura Municipal de 
Laj ;s, a ser citada na pes- 
sa do sr. Prefeito Municipal. 
VI - Que em face do expos
to requer o suplicante se di 
gne V. Excia. determinar a 
citação por mandado, das 
pessoas acima referidas pa 
ra que:-l) Fiquem cientes de 
uma vez por todas, de que o 
suplicante, como defensor 
que é dos direitos, digo, dos 
interesses e direitos do es
pólio de José de jCórdova 
Passos Varela e s/m. não 
concorda absolutamente, com 
a exploração do imóvel Mor
ro Grande por parte dêles, 
Suplicados; e que expressa- 
mente lhes proibe prossigam 
em tal exploração, que de
verá ser sustada imediata
mente, sob pena de respon
derem já não só civil mas 
também criminalmente por 
seus atos de' verdadeiro sa
que à coisa alheia. 2) Fiquem 
cientes os suplicados de que 
o suplicante - representando, 
como representa, interesse e 
direitos de que abrangem 
mais da metade do imóvel 
está disposto a arrendar a 
êles próprios as pedreiras e- 
xistentes no que veem sendo 
por êles exploradas, desde 
que em bases justas e ra

zóaveis. Requer, outrossim, a 
citação por editais, publica
dos por duas vezes em um 
dos jornais locais, de quais
quer terceiros que adquiri
ram pedras, bri as ou casca- 
lhos aos suplicados, extraídos 
do imóvel Morro ’Grande sem 
expçessa autorização do su
plicante, para que fiquem 
cientes de que poderão ser 
responsabilizados amplamen
te por tal ato, sem que lhe« 
assista o direito de alegarem 
ignorância ou boa fé, já que 
estarão comprando de quem 
o direito de. digo, de quem 
não tem o direito de lhes 
vender. Protesta o suplicante, 
por outro lado, haver de 
quem direito, oportunamen
te e por ação própria, am
pla indenização de todos os 
prejuízos e de todos os da
nos por ventura verificados. 
Finalizando, quer sejam os 
autos entregues ao suplican 
te após as citações pedidas 
e cumpridas as formalidades 
legais, independentemente de 
traslado. Termos em que. a. 
esta com £S inclusos docu
mentos P. Deferimento. La
jes, 11 de novembro de 1.960 
(ai Pp. Hélio Ramos Vieira- 
Advogado inscrito sob n° 297, 
com escritório à R. Près. 
Nereu Ramos 33, 1* A. «DES
PACHO:» A. citem se na for
ma requerida Em J1-11-60 
(a) João Santo Damo. Juiz de 
Direito Substituto». E para 
que ninguém alegue ignorân
cia, especialmsnte os interes
sados incertos, passou-se o 
presente edital que será pu
blicado e afixado na forma 
da lei. Dado e passado nes
ta cidade de Lajes, Estado 
de Santa Catarina, aos deze
nove dias do mês de novem
bro de mil novecentos e ses 
senta.-EU Luiz Carlos Silva, 
Escrivão do Cível, o datilo
grafei, subscrevi e assino.

João Santo Damo
Juiz de Direito Subst.
Dr Luiz Carlos Silva

Escrivão do Civel

Variadíssimos sortimen
tos.
Compre na

Vidraçaria Bazar

Rua Mal. Deodoro, 251

12G, e escritório à rua Hercí- 
lio Luz, n' 2GG, nesta cidade 
sendo co-proprietário do im ó
vel pro-indiviso denominado 
“Invernadinha”, situado no dis
trito de Anita Garibaldi, m u
nicípio e comarca de Lages, 
quer, no uso do direito que 
lhe assegura o art. 629 do Có 
digo Civil, combinados com o 
artigo 415 do Código de Pro
cesso Civil Brasileiro promo
ver a sua divisão, para sepa
rar o seu quinhão dos perten
centes aos demais comunhei- 
ros, digo, comunheiros alegan
do e esclarecendo o seguinte: 
1* —  O imóvol ‘‘Invernadinha" 
onde há vários interessados 
estabelecidos com benfeitorias 
próprias, como adiante vai es
pecificado, e onde existem  tam 
bém extenções de terras ca 
bertas de matas, tem as se 
guintes confrontações atualiza
das: - com terras de Antonio 
Pires, de Dorvalino Francisco 
de Souza, de Sadi A lves de 
M >ura, de Alaide Alves Ribei
ro, de Theodoro A lves de Mou
ra, de Sebastião Davi, com o 
arroio da Estiva, e terras her 
deiros de Salvador de Souza 
Lopes; 2 — Os lim ites do i 
móvel são os seguintes: do 
m rco n‘ 3, coloca do na di 
v  sa sul tio imóvel, segue ru
mo 32 \ SE numa distância de 
620 metros até o marco de 
oedra n 10 dêste, rumo de 44 
31 NE., numa distância de t.290 
metros até o marco n 5, co
locado á margem direita do 
arroio da Estiva; por êste ar 
roio acima até o marco de 
pedra n 4, na margem direita 
do mêsmo arroio, daí pela li 
nha do perímetro até o marco 
n‘ 3, ponto de partida; 3 — Es
tas divisas, assim atualizadas, 
correspondem, às com que o 
dito im óvel foi, ra  ação de di
visão requerida por Ozório da 
Silva Matos e julgada por sen 
tença de 9 de maio de 1.951, 
separado da Fazenda primiti 
va; 4 —  Esta gleba de terras, 
na referida divisão, fôra ava
liada por Cr$ 30.228,48, e adju
dicada em partes iguais, . . . 
167.936 mts2 a José Virgílio, 
Valdevino. Leandro, Maria, Ar- 
geu, Laura, Alice e Felicidade 
Antunes dos Santos, estabele
cendo-se assim , em relação a 
ela a comunhão existente; 5 — 
As partes do Suplicante pro
vêm diretam ente de aquisição 
feitas por compra de Virgílio, 
de Maria, de Valdevino, de 
Argcu Antunes doS Santos, 
por casamento com Alie? An
tunes dos Santos, e por arre
matação em executivo fiscal 
movido contra Felicidade An 
tunes dos Santos; 6 — A área 
do imóvel dividendo é de, c-  
xataniente 1.511.424 mst2: 7 —  
Além do suplicante, são con
dôminos do imóvel Lauro An
tunes dos Santos, solteiro, L e
andro Antunes dos Santos, ca 
sado, Placidino de Souza Lo
pes, casado, Cícero Antunes 
dos Santos, todos domiciliados 
neste Municipio, distrito de A- 
nita Garibaldi; 8 —  O supli
cante possue casa de moradia, 
digo, casa de morada, pomar e 
roças no im óvel dividendo, on
de também são estabelecidos 
as benfeitorias os condôminos 
Leandro Antunes dos San‘os e 
Placidino de Souza Lopes; 9 —  
Havendo, em 1951, alguns con 
dominas vendido aP lin  o Let

ti pinheiros que possuiam no 
dito imóvel, o suplicante que 
não vendeu os seus, reserva se 
o direito à sun quota parte 
nêstes frutos comuns e natu
rais; Diante do exposto, dando 
à presents o valor de CrS . . 
5.ÜÜ0.00, r< quer o suplica te a 
V Excia. di^ne mandar < citar 
os interessados constantes do 
rol anexo, por mandado, e por 
edital, com o prazo que V. 
Excia. determinar (C.P.C. B art. 
178, IV) os desconhecidos que 
por ventura existam , nomean- 
do-se-lbes, quando não com 
pareçam um curador, à lide, 
citadas também as mulheres 
dos condôminos casados bem 
como o Dr Promotor Público 
da Comarca todos para virem  
assistir aos termos da presente 
ação de divisão, abonando-se 
“pro-rata" as respectivas des- 
pêsas, contestar ou confessar a 
mesma, no prazo de dez dias, 
acompanhando o processo em  
tôdos os seus têrmos, inclusive 
cs de execução, até afinal. Re
quer, ainda, a ci!..ção de Dio- 
nísio Manfredi, que se diz pro
prietário dos pinheiros ex isten 
tes no im óvel dividendo, para 
que, na fornia da lei, se abste
nha da pratica dc qualquer a- 
to que possa, ferindo direitos 
do Suplicante, ocasionar-lhe 
prejuízos sustando, por isso, a 
extenção de p-nheiros, e se tal 
não o fizer, responda pelo pa 
gamento de Cr$ 1 500.1•(), por 
arvore abatida, que venha ca
ber no quinhão do requerente. 
Protesta provar o alegado por 
testem unhas, documentos, vis 
torias e depoimentos pessoais. 
Pede d ferimento. Lages, 19 de 
setembro de 1.960 (a) Pp. Cel
so Ramos Branco Advogado 
Rol. 1 —  Nelson Correia do 
Nascimento, brasileiro, casado, 
agricultor e residente em A n i
ta Garibaldi. 2 — Lauro An
tunes dos Santos, solteiro, mai
or, residente em Anita Garibal
di. 3 — Placidino Souza Lopes, 
casado, lavrador, residente em 
Anita. 4 —  Cícero Antunes 
dos Saqtos. casado, lavrador, 
residents em Anita 5 —  Dio- 
nísio Manfredi, casado, indus 
trial, residente em Anita Gari
baldi DESPACHO: “Fixo cm 
3U dias o prazo de citação por 
edital. Citem-Se, na forma re 
querida. Em 25 de outubro de 
I9 6 0  ( a ) João Santo Damo, 
Juiz Substituto. Em tempo: No 
meio agrimensor Jaime Bar
bosa Varela, P< itos Eriberto 
Krebs e AlfrcUo Florinni e su 
plentes Eurico do Liz e Ubi- 
rajara Valin de Almeida, os 
quais deverão ser compromis 
sados na formo da lei. Inti- 
mem-se. Lages, cm 25 de outu
bro de 1 96D ( a ) João Santo 
Damo-Ju'z Substituto”. E para 
que ninguém alegue ignorân
cia muito especialm ente os in 
teressados, passou-se o pre
sente editi-.l. que será publica
do e afixado resta, digo, e a fi
xado na forma da lei Dado e 
passado nesta cidade de Lages, 
aos onze dias do mês de no
vembro de mil novecentos c 
sessenta. Eu Luiz Carlos Silva, 
Escrivão do Cível, o datilogra 
fei, subscrevi e assino.

João Santo Damo 
Juiz de Direito Substituto.

Dr. Luiz Carlos Silva
Esc’ ivro do C:vil
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material de se-
Várias estr idas filiadas ao 

sistema fed'ral já enca 
minharam à RFF os levanta
mentos realizados por suas 
Comissões Internas de Pre
venção de Acidentes, dos 
equipamentos individuais de 
segurança necessários ao 
pessoal das oíicinas e dos 
depósitos das respectivas 
ferrovias.

V remessa desses levanta- 
m nto8 tem em vista aten
der à solicitação dirigida pe
la RFF, atravéz de circular 
da vice presidência da em-

Personalidades inter- 
nicionais aumentam

presa, solicitando completas 
informações naquele sentido 
para que a rêde possa to
mar as medidas cabíveis no 
sentido da aquisição do ma 
terial de segurança.

De posse dêsses equipa
mentos, a RFF espera, já no 
exercício de 1961, colocá-los 
à disposição das estradas 
filiadas segundo aliás, de
terminam as normas baixa
das.

O material a sor adquirido 
será padrão, segundo mol
des que melhor atender às 
exigências do serviço e ca 
pacidade financeira de cada 
ferrovia.

Costa apresentou M dias 
projeto de lei na Çâma™ 
Federal, no sentido da 
encampação dos fngor- 
ficos estrangeiros que 
funcionam no pais, atia- 
véz da criação da rl- 
BRÁS- frigoríficos Bra
sileiros S/A. ______

Denys continuaria
Segundo se propala nos 

dos politicos da Guana 
o Marechal Odilio De

teria sido convidado a 
, mar no Ministério da 

U ra no govêrno do Sr. 
Quadros.

.undo as mesmas fontes 
o ! 'ech.il Odilio Denys te
ria .■■•eito o convite.

Conforme comunicação r e ^
2o. Batalhão Rodovrano. ac tória de Porto Alegre

eidade: ̂ Gilson Rogério Moraes 
José Moraes Zaleski 
Juarez Moraes Zaleski 
Leonidas Soares 
Luiz Carlos Gerent 
Marco Antônio Gay Bernardes 
Moacir Lisboa da Costa 
Sérgio Antônio de Brito Neves 
Sérgio Arruda Junior

, Suic dou-se por estar perdendo cabelo
MANCHESTER K í “ e

“ Cr r aém'8Ua- s i d e r a
durante a investigação que o jovem u H Iicar
preocupação: seu cabelo estava caindo e ele receava near
n Q

o brilho do Seminário
O Seminário Sócio Econô

mico contará, na sua fase de 
encerramento, com a parti-' 
cipação da Holanda, do Pa - J 
raguai, da Italia, da Tchecos- 
lovaquia e do Japão. A lo- 
landa ver-se-á representada 
pelo Adido Comercial, sr. H. 
Hoog; o Paraguai pelo Secre
tário sr. Benjamim Troclie; a 
Italia pelo Cônsul Geral sr. 
Gabriele San Marzano, a 
Tchecoslovaquia pelo \dido 
Comercial, sr. Oto Hlactacek 
e o Japão pelo Secretário, j 
sr. Koshiro Fuji e pelo As
sessor Issao Ishigami. A par 
tir de hoje, portanto, Santa 
Catarina abrigará em suas 
terras, além das personalida
des de maior realce no pa
norama brasileiro, personali
dades internacionais das mais 
des acadas, as quais empres
tarão ao Seminário Sócio E- 
conômico uma inestimável 
colaboração.

Inventário de Dinarte 
provoca repulsa 

(RGN)
O Rio Grande do Nor 

te “não é uma terra de 
ninguém para ser de
vastada pelos atuais de
tentores do poder a fim 
de que os detentores de 
amanhã não encontrem 
pedra sôbre pedra” diz 
a nota oficial da Asso
ciação Comercial de Na
tal analizando a situação 
administrativa do Esta
do em face do imenso 
“inventário” do Gover
nador Dinarte Mariz.

a  nota das ciasses 
produtoras redigida em 
têrmos energicos, encer
ra uma advertência ao 
governador Dinarte Ma
riz, pois todo o comér
cio do Rio Grande do 
Norte está na disposição 
de fazer um movimento 
pacífico de protesto, dei
xando de pagar os im
postos até 31 de janeiro 
vindóuro, quando se em
possará o novo govêrno 
eleito em três de outu
bro .

• I ■ ’

Compre agora 
sua nova
RGUPA

abaaronpa; pnloHiíail«

e participe do

NA BOA COMPRA ESTÁ SUA BOA SORTE I

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

2 mil cruzeiros em com
pras dão  d ire ito  a uma 
C autela M ilio n á r ia

TR ES  SO RTEIO S
30 de julho - 28 de setembro 

31 de dezembro /

(malic
lié

tu»
illA

fUrtli

Conlie no sua boo estrêlo 
comprando no Revarvdedor 
Renner desto cidode

a responsabilidade da Rádio Bandeirantes S. A . Carl,

20 Automóveis Dauphine 1960 
30 Condicionadores de ar FEDQERS 
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, continua valendo pa
ra os sorteios seguintes

Cordova
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0 maior espetáculo esportivo I
No limiar deste ano de 

1960, o publico lageano 
terá a oportunidade de 
assistir ao maior espetá
culo esportivo do ano e 
também de todos os tem
pos, com a visita que fa
rá a nossa cidade, a fa
mosa equipe do Clube 
Kegata> Yrasco da Gama 
do Rio de Janeiro.

Consi ierada como uma 
das mais reuomadas e- 
quipes o futebol brasi
leiro, o Vasco da Gama 
possue milhares e milha
res de adéptos em todo 
o Brasil, e aqui em La
ges é o grêmio de São 
Januario, o clube que o- 
cupa a preferencia do 
nosso mundo esportivo.

A exibição do Vasco

da Gama em Lages, está 
marcada para o proximo 
dia 18, contra um combi
nado local, formado por 
jogadores do Sport Clube 
Internacional e do Grê
mio Atlético Guarany, 
respectivamenti campeão 
e vice campeão do Cen
tenário.

O Vasco da Gama vi
rá com a sua fôrça má 
xima, pois é tradição da 
diretoria ciuzmaltina, 
sempre quando excursio- 
na por cidades do Bra 
sil, levar a sua equipe 
titular ou seja a sua fôr
ça máxima.

Assim é que no dia 18 
veremos no fortim da 
Ponte Grande, Paulinho, 
Belini, Ecio, Orlando, Sa-

bará, Wilson iMoreira, 
Delem, Pinga, Waldemar 
e ouiros grandes azes do 
futebol brasileiro, que 
compõe o elenco vas- 
caino .

Beline como capitão 
da seleção brasileira que 
conquistou o campeonato 
mundial de futebol em 
1958, trará um modêlo 
original da Taça Jules 
Rimet, conquistada em 
gramados da Suécia, pa
ra qne todos os lagea- 
nos possam conhece la. 
A seleção lageana será 
entregue ao conhecido 
esportista Erasmo Furta
do, que mandará à cam 
po naquele dia os me
lhores atletas que com 
põe o futebol lageano,

uma equipe que possa 
fazer boa figura frente 
ao famoso onze do Vas
co da Gama.

O Estádio Municipal da 
Ponte Grande vai ser re
parado convenientemen
te para acomodar um 
bom público naquele dia, 
quando serão colocados 
cadeiras especiais dentro 
do Estádio, além de al
guns melhoramentos no 
pavilhão.

É provável que antes 
da preliminar que será 
ferida entre a h.E.R. 0- 
linkraft e um clube de 
nossa cidade, seja reali
zada uma ante prelimi
nar eom uma partida de 
futebol feminina, jogada 
por moças de nossa ci

dade, pois para tanto os 
planos estão sendo tra 
çados. A realização de 
uma aute preliminar en
tre mulheres é um caso 
raro em Lages, e que 
possivelmente o nosso 
público terá o prazér de 
assistir.

Portanto atravez des
tas colunas solicitamos o 
integral apoio do nosso 
público para que presti
giem em massa a inicia
tiva do G.A. Guarany e 
do S. C. Internacional, 
comparecendo naquele 
dia no Estádio Municipal 
da Ponte Grande, para 
assistir o maior espetá
culo esportivo de todos 
os tempos.

A Seleção Catarinense 
de Basket está se pre
parando para o brasi
leiro que se realizará 
em Fortaleza no Ceará. 
Encontra-se a Seleção 
em pleno treinamento 
aoesar que não pude- 
r ra ainda tomar parte 
no-s mesmos todos os 
atletas do interior.

Somente comparece
ram até o presente mo
mento os atletas Álvaro 
e Mauro de Lages.

O Treinador Hamilton 
Platti está esperando as 
respostas dos atletas de 
Joinvile Álvaro e Bonet- 
ti. São os seguintes os 
atletas, que estão par
ticipando dos treinos: 
China, Tomé e Cambire- 
la do Caravana do Ar, 
de Florianópolis. Pedri- 
nho, Dobis, Ivo, Picolé e 
Machado do Clube Doze 
de Agosto de Florianó
polis. Infelizmente o téc
nico não pode contar 
com a presença de Torra
do o qual se lesionou 
em um jogo de compeo- 
nato Universitário Ca
tarinense. De Lages 
alem dos tres que foram 
convocados, foi também 
chamado Luiz Godoi do 
E. C. Funil, este celeiro 
de ótimos atletas. Os 
convocados de Blume
nau, ainda não respon
deram ao apelo da F.A.C.

Quanto aos atletas de 
Lages, ja é certa as 
suas presenças na s e 
leção, devendo somente 
ser vencido alguns obs-

a seleção c a t a r i a «  de Basket
taculos como a transfe
rência de Mauro que 
participava da Liga 
Gaúcha de Basket. J í 
foi o pedido para o Rio 
para que esta transfe
rência se realize no 
menor prazo possivel, 
afira de que o mesmo 
possa tomar parte na 
seleção. Quanto a Álva
ro retornou a Lages 
afim de aprontar seus 
exames orais no Colé
gio Diocesano, porém 
voltará a Florianópolis 
logo após o termino de

suas provas. A seleção 
antes de embarcar para 
Fortaleza, jogará dia 17 
e 18 deste em Joinville, 
e no começo de janeiro 
no Rio de Janeiro, pos 
sivelmente com a Sele 
ção Carioca. Junto a 
esta noticia fazemos um 
apelo ao povo lageano 
para que incentive ca
da vez mais o esporte 
amadorista de uossa ter 
ra, para que seus filhos 
possam elevar cada vez 
mais o nome de Lages 
e de Santa Catarina.

Amanhã a tarde no Estádio Municipal da Ponte Gran
de, deverá ser realizado um treino do combinado lageano, 
que no proximo dia 18 estará enfrentando o forte conjun
to do Vasco da Gama do Rio de Janeiro.

II Portuguesa em Rio Rufins
O quadro da Portugue

sa F.C. do bairro de Co
pacabana deverá jogar no 
dia de amanhã na loca
lidade de Rio Rufino 
contra uma equipe local.

Para êste jogo os lusos 
seguirão com sua fôrça 
máxima, e deixará a 
nossa cidade em ônibus 
especial amanhã às (3 
horas.

Não haverá jogos do Estadual
Em vista de até o momen

to a Federação Catarinense 
de Futebol não ter solucio
nado o caso surgido na cha
ve Maíra-Canoinhas sobre 
uma irregularidade havida 
naquele setor, os jogos do

certame estadual que en
volvem os clubes de Lages 
Maíra e Canoinhas, sofrerão 
um novo adiamento, deven
do serem iniciados prova
velmente no proximo dia 11.

Botafogo x Olaria o meihoi 
jogo da varzea

O campeonato varzea i 
no de futebol terá pros-1 
soguimenlo amanhã, com 

realização de mais cin
co partidas, contando 
com quatro jogos noEs-; 
ladio do Ginásio Dioce
sano e um no Estádio 
Municipal da Ponte 
Grande.

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

13,60 horas: Frei R >gerio 
x Tupy; e às 15,30 ho
ras: Botafogo x Olaria.

No Estádio Municipal 
da Ponte Grande, às 8,30 
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-lider e co-vice líder 
do atual certame.

Pelé vai filmar sua vida 
de crack

O famoso crack do futebol 
brasileiro, o meia esquerda 
Pelé, assinou contrato de 
vinte milhões de cruzeiros 
com uma firma produtora ci
nematográfica paulista, a 
qual fará um filme de longa 
metragem sôbre a vida tío 
mais consagrado jogador bra
sileiro da atualidade. O con
trato foi assinado, em Santos, 
onde o jogador vive em uma 
modesta pensão, em compa

nhia de alguns colegas. Pelé 
apenas aparecerá no filme 
quando êste inclui ceoas da 
Copa do Mundo de 1958, rea
lizada na Suécia. Pelé crian
ça e Pelé garoto serão in
terpretados por dois meninos 
santistas. O filme terá igual
mente a participação do cô
mico Ronaldo Golias e de 
Maria Vidal, artistas da te
levisão paulista e carioca.

Arco Iris pleiteia preliminar
A equipe da S. E. Arco 

íris do bairro do Lagoão, 
uma das mais categorizadas 
do atual campeonato varze- 
ano, vai entrar em entendi
mentos com as direções do 
G. A. Guarany e do S. C. In 
ternacional, promotoras da*

visita do Vasco da Gama a 
Lages, para que a preliminar 
daquele dia lhe seja cedida. 
É pensamento de sua dire
ção jogar contra a S. E. R. 
Olinkraft da localidade de 
Igaras.
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A SLAN TEM NOVA DIRETORIA
Em reunião que foi reali

zada no último sábado no sa
lão nobre da Escola Normal 
e Ginásio Vidal Ramos, foi 
eleita e empossada a nova

diretoria da SLAN. que re
gerá os seus destmos no biê
nio 1901/1962. e que fiopu as 
sim constituída: iPr,2(sl(leQn1t® 

Vicente Gabrieli Pascale,

Sr. Danilo Thíago de Castro
Transco’re em data de 

hoje a passagem de mais 
um aniversario natalício do 
sr. Danilo Thiago de Castro 
nosso assiduo colaborador da 
Secção Notas em Arquivo e 
diretor do Museu Histórico 
Particular Thiago de Castro.

Possuidor de uma inteli
gência moça e primorosa, o 
ilustre aniversariante é um

dos grandes batalhadores da 
cultura de nossa terra, co
rno é também um profundo 
conhecedor da historia de 
nossa Lages

Registrando o transcorrer 
de tão significaitva efemeri- 
de, destas colunas enviamos 
io sr. Danilo Thiago de 
Castro, os nossos votos de 
muitíssimas felicidades.

Jusceli
O sr. Quintanilha Ri- 

beiro, um dos generais 
da vitoria do sr. Jânio 
Quadro nas últimas elei 
ções presidenciais, disse 
à imprensa que o pre 
sidente eleito apoiará o 
sr. Juscelino Kubtscheek 
como candidato a sena-

m is um apoio
dos pelo Estado de Goiás 

Com isso o atual pre
sidente da República re 
cebe uma valiosa ade
são, principalmente sa
bendo-se que êste apoio 
partiu do sr. Jânio Qua
dros.

Vice Presidente — Albery 
Cardozo Rocha; 1 ' Secretario 
_  ,loao Itiith de Oliveira. 2 
n it0 — Adilio Socas, 3 Dito 
— Pregentino Luiz * anzzi, 
Tesoureiro — Sizenando R 
beiro Godinho; Orador E- 
valdo Henckmaier; Conselho 
Fiscal — Danilo Thiago de 
Castro, Osmar Nunes e Car- 
mosino Andrade.

Formulamos votos para 
que a nova diretoria da SLAN 
seja bastante feliz em sua 
gestão, e que continue bata
lhando incessantemente em 
prol dos desprotegidos pela 
fortuna, prosseguindo na tri 
lha eficiente que pautou a 
administração anterior enca
beçada pelo sr. Constantmo 
Bertuz/.i e coadjuvado pelos 
seus demais colegas de di
retoria .

Lages, 3 de D ezem bro de 333

Em menos de dez dias

OLINKRAFT S .A .
Celulose e Papel

Comunicação
A firma OLINKRAFT S. A. - Celulose e Papel, 

com fábrica em Igáras, Município de Lages, vem 
por intermédio da pre nte comunicação, levar ao 
conhecimento de todas as firmas interessadas, 
que somente se responsabilizará por compras 
efetuadas por pessoas oara tal fim credenciadas 
e munidas com o respectivo pedido de compra, 
devidamente timbrado e assinado. Somos força
dos a proceder desta maneira, porquanto pessoas 
sem escrúpulos, abusando do bom nome da nossa 
organização, efetuaram compras em nosso nome, 
numa firma localizada na praça de RIO DO SUL, 
utilizando-se de formulários de pedidos e assina
turas falsificadas. Para qualquer dúvida, solicita
mos aos senhores fornecedores telefonarem para 
o seguinte endereço - fone n°.s 9 e 10 - Otacilio 
Costa (ex-Encruzilhada).

Igáras, 2 de dezembro de 1960.

A ADMINISTRAÇÃO

Assinada a irrisória 
soma de 1700 no
meações nas autar
quias de Previdência 

Social
O governo federal bateu 

um verdadeiro record nestes 
últimos tempos, com a no
meação em menos de dez 
dias, de mil e setecentos 
funcionários para as autar
quias de Previdência Social.

Para se ter uma idéia das 
escandalosas nomeações pa
ra os Institutos de Previdên
cia Social, basta dizer que o 
IAPETC bateu o record com 
645 nomeações.

A continuar assim, o go- 
vêrno brasileiro terá de criar 
dentro dêsses Institutos o 
cargo de inspetor de trânsito, 
afim de evitar a colisão des
ta enorme quantidade de fun
cionários dentro de suas res
pectivas repartições.

Diplomados os v ?vos 
governantes de Santa 

Catarina
Foram diplomados quarta feira última p loTri- 

bunal Regional Eleitoral, os srs. Celso Ramos e 
Doutel de Andrade, como governador e vi< < go- 
vernadorde Santa Catarina, eleitos que íou,  i no 
memorável pleito de 3 de outuoro.

Estiveram presentes ao ato, que ioi pit*U ilo 
pelo Desembargador Ivo Guilhon Pereira de v.el- 
lo, as mais altas expressões da política catarinense.
Uma vez diplomados, os srs. Celso Ramos e Dou
tel de Andrade são os novos governantes de San
ta Catarina, e esperamos que as suas administra
ções a frente do executivo barriga verde traga 
progresso e paz à familia catarinense.

Inicia-se hoje em Florianó 
polis a fase final do Semi

nário Socio Economico
Sob o patrocínio da Fede

ração das Industrias de San
ta Catarina em combinação 
com a Confederação Nacional 
da Industria, instala-se hoje 
em Florianópolis, prolougan- 
do-se até a próxima terça 
feira, a última fase do Se
minário Sócio Economico de 
Santa Catarina.

Pela importância que ês
te conclave se vê revestido 
estarão presentes ao mesmo 
altas personalidades nacionais 
e internacionais, onde se 
inclue homens de negocios, 
técnicos e representantes de

diversos paises.

Lages estará presente
Uma embaixada composta 

de aproximadamente 20 pes
soas e chefiada pelo Prefei
to Vidal Ramos Junior en- 
contra-se desde ontem em 
Florianopolis, afim de repre
sentar Lages nêste importan
te conclave.

Na referida embaixada es
tão incluídos vereadores, ho
mens de negocios, represen
tantes das classes conserva
doras etc.

O Cine Marajoara apresenta amanhã às 4, 7 e 9 horas
O gozadissimo filme da Paramount em Technicolor

Bancando a Ama-Sêca
com o impagavel Jerry Lewis 

Será êle a mãe do ano?

V E N D A  D E  M E S A S  F A D A  A F E S T A  I M P E R I A L  D A  G L A M O U R
Comunicamos que as mesas continuam a venda diariamente das 13 hs às 17 h<? na ,

. . . . .  '  ns> na secretariado Clube
T de Julho para as noitadas principais da

6a Festa Imperial da Glamour " (3 a 8 de Janeiro de 1961)

Dia 7 - BAILE IMPERIAL DA GLAMOUR - Com a escolha da «Glamour Girl do Sul»
mais elegantes do Sul» 00 bul* ' Apresentação das «Dez garotas

Decoração parisiense - Traje: Gala.
Dia 8 - Soirée do ADEUS - Com desfile de tôdas as candidatas e convidadas esDertaie ^  f . ,
«Glamour Girl do Sul» b especiaís em traje de passeio bem

M P A A A O  * 1 3  r »  n n  n  n  ^  ^  —  -4 O A A       2   Preços; Para as duas noites 1.200 cruzeiros 
Para uma unica noite 900 cruzeiros

como da
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