
O Expresso Curitiba Lages Lida. 
inaugurará nova linha

Em palestra que man
tivemos com o sr. Era- 
cildes Almeida, um dos 
diretores do Expresso 
C iritiba Lages Ltda. 
conseguimos apurar que 
a partir do proximo dia 
15 p-ita prestigiosa com- 
p-inhia de transportes co- 

I jptivo. inaugurará a linha 
p »rto Alegre-Rio e vice 
vt rsa, que será constitui- 
d de viagens semanais.

Com efeito tôdas as 
terças feiras haverá li
gações do Rio para Por
to alegre com retorno 
da capital dos pampas

tôdas as sextas feiras.
A inauguração desta 

nova linha, é mais uma 
vitoria do Expresso Cu
ritiba Lages Ltda, e prin- 
cipalraente dos habitan
tes do sul do país, que 
terão assim oportunida
de de realizar viagens 
cômodas e rápidas entre 
estas duas famosas cida
des brasileiras.

Dotada de modernos e 
confortáveis ônibus, que 
ligam Lages às capitais 
dos três estados sulinos, 
e afóra outras que ligam 
a Princesa da Serra à

outros municípios cata
rinenses, o Expresso Cu
ritiba Lages Ltda. não 
tem poupado esforços no 
sentido de dotar os se
nhores passageiros com 
meios de transportes a 
altura de nosso progresso.

Nossos parabéns aos 
senhores diretores do E x
presso Curitiba Lages 
Ltda, por mais esta ini 
ciativa de vulto, e que 
os mesmos continuem 
sempre a propugnar pe 
lo progresso do trans
porte coletivo em todo 
o sul do país.
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Proposto novo julgamento para os 
matadores de Aida Curi

O 6- Procurador da Justiça 
do Rio de Janeiro, sr. Max 
Gomes de Paiva, propôs s e 
gunda feira, em parecer so
bre as apelações da Promo- 
toria. que Ronaldo Castro e 
o porteiro Antonio João, a- 
cusados de terem jogado Ai- 
da Curi do alto do edificio 
Rio Nobre, sejam levados a 
novo julgamento.

A ,1a Câmara Criminal será 
chamada pela segunda vez a 
julgar uma sentença de pri
meira instancia sôbre o caso 
Aida Curi: na primeira deci 
são, Ronaldo e Antonio João 
foram levados a novo julga
mento de terem sido impro- 
nunciados pelo juiz Souza 
Neto-

Na primeira intervenção da 
Ia Câmara Criminal, Ronaldo 
e Antonio João foram pro
nunciados como culpados da 
morte de Aida Curi e leva
dos a julgamento no dia 5 de 
fevereiro. Ronaldo foi conde
nado a 37 anos e meio e An
tonio João a 30 anos de prisão.

Os réus recorreram a novo 
julgamento, porque â a pena 
imposta pelo homicídio fôra 
superior a 20 anos de reclu
são .

Trinta e seis dias após o 
primeiro julgamento, Ronal
do foi julgado pela segunda 
vez e, por quatro votos con
tra três, foi absolvido do cri
me de nomicidio, o Jque lhe 
reduziu a pena de 25 anos.

Antonio João, julgado a 5 
de maio. oonseguiu ser ab
solvido, por unanimidade de 
votos, do crime de homicídio, 
saindo da sala do juri para a 
liberdade.

O Procurador da Justiça do 
Estado da Guanabara, sr. Max 
Gomes de Paiva, opinou por 
um terceiro julgamento, ‘‘fa
zendo voto’8 para que a so
ciedade brasileira seja, então 
melhor representada, por
quanto já mostrou no primei
ro Juri que há homens de 
bem e que sabem fazer jus
tiça".

John Kennedy eleito 
presidente dos Esta

dos Unidos
O Senador John Kennedy, 

representante do Partido De
mocrata, venceu por expres
siva votação, as eleições pre
sidenciais realizadas ontem 
nos Estados Unidos.

O seu oponente era o vice 
presidente Richard Nixon, re 
presentante do Partido Repu
blicano e apoiado pelo pre
sidente Eisenhower, que in 
clusive já reconheceram a 
vitoria do Senador John 
Kennedy.

O novo governante dos Es
tados Unidos é catolico pra
ticante.

Uma nota ba«tante pitores
ca no pleito norte americano, 
é que o sr. Richard Nixon 
perdeu as eleições em Los 
Angeles, sua cidade natal.

Brasil sede do con
gresso de geografia 

e historia

Perdido ou roubado
Um cheque de n- 824339 no valor de Cr$ 154.500,00 

(Cento e cincoenta e quatro mil e quinhentos cruzeiros), 
assinado pela firma SOREC — Sociedade de Resserrados 
Catarinense Ltda, contra o Banco Industria e Comercio de 
Santa Catarina S/A (Inco).

Quem encontrou é favor entregar nesta redação.

O Brasil será sede, em 
fevereiro de 1961, do 
Congresso Pan - America
no de Geografia e Histo
ria, que se reunirá no 
Rio de Janeiro, sob os 
auspícios da Organização 
dos Estados Americanos.

Em lajes a faKlrafaa és 
Prodis «AllNO» '

Encontra-se em Lajes, 
desde o dia 5 do corren
te, a srta. Terezinha Py 
Machado demonstradora 
dos afamados produtos 
“Arno”, do qual é distri
buidor nesta praça a 
conceituada firma “A E- 
letrolandia”.

A srta. Terezinha Py 
Machado que está parti
cipando da campanha de 
vendas dos produtos “Ar 
no” da Eletrolandia, já  
teve oportunidade de rea 
lizar inúmeras demons
trações em vários lares 
lajeanos, as quais estão

causando verdadeiro su
cesso em tôda a cidade.

A srta. Terezinha Py 
Machado deverá perma
necer em nossa cidade 
até o próximo dia 15, 
periodo em que estará 
dando continuidade às 
demonstrações dos reno- 
mados produtos “Arno’' 
em outras residências de 
nossa urbe.

Divulgando êste acon
tecimento, destas colu
nas desejamos a srta. 
Terezinha Py Machado, 
uma feliz permanência 
em nossos meios.

0 Banco É  l a m r a  abre lillal em Paris
Os meios econômicos 

do país estão de para
béns, com a abertura de 
uma filial do Banco da 
Lavoura de Minas Gerais 
S/A, em Paris (França), 
o que muito ativará as 
atividades comerciais 
entre o Brasil e aquela 
nação europeia.

O Banco da Lavoura 
de Minas Gerais S/A, com 
matriz em Belo Horizon 
te e agencias em quasi 
tôdas as principais pra
ças do Brasil, é conside
rado o maior estabeleci
mento bancario particu
lar de nosso país, pois 
os seus giros comerciais 
são sobejamente conhe
cidos em todos os qua-

drantes de nossa pátria.

Com a abertura desta 
filial, que fica situada na 
Praça Vendome, n° 8, 
precisamente no coração 
de Paris, o Banco da 
Lavoura de Minas Ge
rais S/A, ficará conhe
cido interaacionalm jn- 
te, tornando-se isto um 
justo orgulho para os 
meios crediticios de nos
sa pátria, de ver uma de 
suas mais conceituadas 
organizações bancarias 
se ramificar justamente 
num país, como a F ian 
ça, que é considerado 
um dos primeiros comer
cialmente do Velho Mun
do.

Lar em fesia
Acha-se em festas desde o último domingo, dia 6, o lar do Depu

tado Evilasio Nery Caon, representante do PTB na Assembleia Legis
lativa, e de sua digna esposa d. Terezinha Baggio Caon, com o nasci
mento de um robusto garoto, ocorrido na capitai do Estado.

Ao feliz casal enviamos as nossas felicitações.

Estabelecido o preço mimmo do 
trigo em grão

A Comissão Central de Le
vantamento da Safra Tritico- 
la de 1960-1961, cumprindo 
determinação da portaria n‘ 
83-Br do Ministério da Agri
cultura, reuniu-se há dias 
para tratar do levantamento 
do custo da produção de tri
go nesta safra.

Depois de exame detido do 
assunto, ficou fixado o pre
ço de Cr$ 1.100,00 (Hum mil 
e cem cruzeiros), a saca de

60 quilos de trigo em grão, 
na zona de produção. O pre
ço fixado inclui vinte por
cento, como lucro ao produ
tor .

Como se recorda no ano pas
sado o preço minimo do trigo 
nacional foi de 840 cruzeiros, 
havendo assim um aumento 
no custo da produção na or
dem de 260 cruzeiros por 
saco .

A G U A R D E M
a sensacional campanha V.M. PROBEL

na C A S A  W E I S S
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cidade:

& Cia.

Mas não foi somente 
isso o que aconteceu ao 
brazileirophobo.

Espalhando-se logo, pela 
cidade, a noticia do o- 
corrido no hotel Schmitt, 
os moços lageanos, sem
pre tão ciosos dos seus 
brios, como que impul
sionados por mola oc-

Revendedor Renner nesta

Helios Moreira Cesar
Rua Cel. Cordova
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NOTAS E
Vindo de Florianópolis, 

com destino a Curityba 
nos, onde vai deshou.ar 
o alto cargo de Promo 
tor Publico, para que loi 
nomeado ultimamente, 
esteve nesta cidade, du 
rante vinte e quatro ho
ra mais ou menos, um 
bacharel que acode pe
lo nome de José Rego 
Cavalcanti Silva Junior 
e que, em tão curto 1 
p.-o de tempo mostrou o 
que era: um mulatii do 
pernóstico, malcrea.ío, 
germanophilo e inimigo 
d’esta Patria amada !

Recebendo no hotel 
Schmitt, onde hospedou- 
se, a honrosa visita de 
um brazileiro digno, de 
muita alta representação 
social e de esmerada e- 
ducação, a quem fôra re- 
commendado, o moleque 
não soube conduzir-se, 
por um instante sequer.

Metteu o focinho em 
cousas que não entende, 
deu por paus e por pe
dras, falou na guerra 
que incendia o mundo, 
disse horrores dos bra
sileiros, sem notar que 
incommodava a pessoa 
a quem se dirigia, 
que impacientava-se, e 
terminou o abominável 
aranzel com estas pala
vras (sic): «sou da esco 
la de Edmundo Bitten
court e, por isso, hei de 
pregar sempre que a Al- 
lemanha merece as sym- 
pathias do mundo e as 
minhas, porque é um 
paiz «rico e forte»; que 
os alliados são uns co
vardes e uns famintos!»

É claro que a visita 
não tolerou tanto desa
foro.

Tomando immediata- 
mente o chapéo e a ben
gala, deu as costas ao 
mulatinho atrevido, di
zendo-lhe: o sr. é, alem 
do mais, nm trahidor, na 
phrase do senador Lau
ro Miiller, porque nasceu 
no Brazil e renega a sua 
patria!

E retirou-se.
Imagine-se a cara do 

bacharel Promotor!

M ARQUIVO (N* 103)

Que Tratante
do Museu Histórico "Thiago de Castro" 

Transcreve D . T .  Castro
E o mulatinho, em alta 

voz, com a sua cara de 
cachorro que quebrou pa- 
nella, por muitas vezes, 
disse:

O Planalto de 7 de Fevereiro de 1918, publica a seguinte noticia:

culta, apresentaram-se 
em massa, dentro de 
poucos minutos, em fren
te ao hotel Schmitt, e 
tomaram uma desforra 
ao atrevido bacharel.

Uma coramissão en
trou no hotel, procurou- 
o aqui, ali, acolá e, afi
nal, foi encontra-lo aco
corado sobre uma cadei
ra, em um canto qual
quer.

Convidado a ir para a 
sala de visitas, ahi a 
commissão fez abrir to
das as janellas que dão 
para a rua e pediu-lhe 
satisfações amplas.
O pernóstico bacharel, 
um tanto confuso, titu- 
beante, procurou, à prin
cipio, negar os insultos 
atirados aos brazileiros 
e aos alliados, dizendo 
que tinha sido mal com-

prehendido; depois, atra- 
palhou-se e desculpou-se 
como lhe foi possível.

A comissão ordenou- 
lhe então, que fizesse 
publica retratação, dan- 
po ali, em frente à uma 
das janelas, com voz 
clara e forte, para que 
a mocidade ouvisse, re
petidos vivas aos brazi
leiros e aos alliados e 
morras á Allemanha.

Viva os brazileiros !

Viva os alliados! Mor
ra a Allemanha !

No dia seguinte, o ba
charel Promotor seguiu 
para sua com arca, cer
tamente um tanto con
trariado, pela lição de 
civismo que recebeu.

Mas, essa lição servir- 
lhe-á para o resto da vi
da.

I

Compre agora 
sua nova

ROUPA

e participe do

GRANDE CONCURSO

2 tes finja pnliQienia

NA BOA COMPRA ESTÁ SUA BOA SORTE!

2 m il cruze iros em com
p ra s  d ã o  d ire ito  a  uma 
C au te la  M il io n á r ia

Com as C aute las M il io 
n á ria s  V .  ganha prêm ios 
m il io n á r io s . . .

TRES SORTEIOS
30 de julho - 23 do setembro 

31 de dezembro

Confie ra  suo boo er.!rè'a 
ccm prcrdo no Revendedor 
Renner de ita  cicacJe

Sob o responsabilidode da Rádio Bond.ironU, S. A. Carta p a w .  33,

T.B1JIWW

20 A u t o m ó v e i s  D a u p h i n e  1960
Condicionadores de ar FEDDERá 

10  Aparelhos de Televisão 
30 Refrigeradores ADMIRAL 1 9 6 1  

•  30 Fogões Wallig VISORAMIC
30 Máquinas de costura RENNER 

6 0 0  roupas RENNER

A V ISO  IMPORTANTE:

A sua Cautela Milionária, 
mesmo premieda num sor
teio, continua valendo pa
ra os sorteios seguinies.
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Peça uma demonstração ... e adquira 
pagando em 10 prestações iguais sem 
acréscimo e sem entrada na

Eletrolandia
RUA CORONEL CORDOVA, 99 -  FONE 331

Batedeira ARNO Leve e portátil! 
Faz bolos mais bonitos e gostosos !

Liquidificador NOVO 
ARNO - Diferente de 
tudo que V. con h ece! 
Novo jarro - nova b a
se - nova a lça  inque
brável !

Ventilador ARNO 4 a p a 
relhos num só! Ventilador, 
Exaustor, Soprador e Cir- 
culador 1

Panela Pressão ARNO 
4 1/2 Litros

Ultima palavra para o conforto do seu lar

Aspirador de Pó ARNO — super- 
potente equipado 1 7 Acessórios 
para todos os serviços!

Enceradeira NOVA ARNO - 
Dupla-haste . . .  dupla-firmeza ! 
Faz todas as operações sem  
troca de escova!

Batedeira SUPER ARNO 
é portátil - Leve... com  
possantes batedores . . .  
realmente portátil, pe
sando 2/3 menos que as 
similares. E você a  
transforma instantanea
mente em batedeira de 
mesa, com as Partes 
DUAL SUPER.

ACERVO: BIBLIOTECA DE SC 
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l i s  ili! i i i l s  fe Piifflïira U n  fe
O Doutor João Santo 
Damo, Juiz do Direito 
Substituto da Primeira 
Vara da Comarca do 
Lajes, Estado de San
ta Catarina na form.í 
da lei, etc.

Faço saber a todos 
quantos o presente edi i 
lai de citação, !com o 
prazo de trinta (30) dias 
virem dele conhecimen
to tiverem ou interessar 
possa, que por parte de 
MANOEL HARRY SCH- 
MALZ e sua mulher, 
brasileiros, proprietários, 
domiciliados e residentes 
na cidade de Joinvile, 
neste Estado, me foi fei
ta a seguinte PETIÇÃO: 
«Exmo. Sr. Dr. Juiz de 
Direito da Primeira Va-j 
ra. Manoel Harry Schmalz 
e sua mulher, brasileiros, 
proprietários e domici
liados e residentes na ci
dade de Joinvile, neste 
Estado, por seu bastante 
procurador (instrumento 
anexo) vêm perante V. 
Excia. expôr e requerer 
o seguinte: 1) Que, em 
data de 11 de fevereiro 
de 1.930, adquiriram de 
Conde Victor von . Wes- 
tarp e sua mulher, medi
ante, recibo, uma area 
de terras com 573.600m2, 
situada no lugar deno
minado “Agua Preta”, 
na antiga Fazenda do Fi
gueiredo, distrito de Oc 
tacilio Costa, deste mu
nicípio e comarca de La
jes, com as seguintes 
confrontações: rio Cano
as, estrada velha que 
conduz a Curitibanos, li
nha limítrofe dos terre
nos de herdeiros de A- 
lexandre Schlmenn e cora 
os terrenos de WillyBoing, 
terreno da firma Olin- 
kraft S.A. Celulose e Pa
pel, de campos, matos e 
fachinais, próprio para as 
industrias pastoril e agrí
cola, 2 )  Que, precisa- 
mente há trinta (30) anos, 
os requerentes vêm man
tendo uma posse mansa, 
tranquila, pacífica e in
contestada na area aci
ma descrita, como ver
dadeiros senhores e le
gítimos possuidores, sem 
nenhuma turbação, des
frutando-a com criações 
e onde tem casa ocupa
da por seu agregado; 3*) 
Que em tais condições, 
possuindo os requeren
tes, sem oposição nem 
interrupção, como seu o

referido imóvel, querem, 
com fundamento no art. 
550 do Cod. Civil, pro
vando a sua indisconti- 
nuidade de posse mansa 
e pacífica, obter pela 
presente ação declarató- 
ria de usucapião, o titu
lo à respectiva transcri 
ção no Registro de Imó
veis desta comarca, de 
vez que são dispensados 
os requisitos de justo ti 
tulo e boa fé (Cod. Civ. 
Cora. vol. 3., págs. 82 a 
83; Man. do Cód. Civ.; 
Pag. 232 0. Bevilaqua e 
Sá°Pereira). 4 ) Que, des
tarte, na forma do arti
go 455 e seguintes do 
Cód. Proc. Civ., reque
rem a V. Excia, se pro
ceda em dia e hora de
signados, com ciência do 
Dr. Promotor Público da 
la Vara, a justificação 
INITiO LITjS, os depoi
mentos das testemunhas 
abaixo arroladas, o que 
concluído, digne-se V. 
Excia. de julgar a justi
ficação, mandando após 
citar os confronta ntes do 
imóvel, bem como o Dr. 
Curador de Ausentes e 
por editais, com o pra
zo de trinta dias, os in
teressados incertos e des
conhecidos, para contes
tarem a presente ação 
declaratória de usucapi
ão, na qual pede os re
querentes seja declarado 
o seu domínio sobre o 
aludido terreno, prosse
guindo se na forma da 
lei. Requerem, outrossim, 
que oportunamente se
jam tomados os depoi
mentos das testemunhas: 
Francisco de Souza Coe
lho, brasileiro, viuvo pro
prietário, Manoel Ribeiro 
de Liz, brasileiro, casa
do proprietário; Lauzino 
Machado do Liz, brasi
leiro, viuvo, proprietário, 
e Eduardo Serafim Ma- 
riano, brasileiro, casado, 
proprietário, todos domi
ciliados e residentes no 
distrito de uctacilio Cos
ta, desta Comarca.
Indica-se à prova, depoi
mento de testemunhas, 
depoimentos pessoais, 
vistorias, arbitramentos, 
exames periciais e o mais 
que for necessário ao es
clarecimento do alegado. 
Dá se a presente causa, 
o valor, digo, presente 
causa, para efeitos fis
cais e legais, o valor de 
Cr$ 3.000,00 N. Termos 
Pede deferimento, Lajes 
2 de junho de 1.960 (' a ) 
Argeu Godinho Furtado 
DESPACHO’*. Julgo por

sentença a presente jun 
tificação para que suita 
seus juiídicos e legais e 
feitos. Citem se os inte
ressados pelos meios pe
didos. Fixo em trinta dias 
o prazo de citação P,tr 
edital. Lajes, 2o de outu
bro de 1.960. ( a ) Joao 
Santo Damo, Juiz subs
tituto”. E para que nin 
guém alegue ignorância 
muito especialmente os 
interessados, passou-se o 
presente edital, que sera 
publicado e afixado na 
forma da lei — Dado e 
passado nesta cidade de 
Lajes, aos vinte e sete 
dias do mês de outubro 
de mil novecentos e ses
senta. Eu, Luis Carlos 
iSilva, Escrivão do Cível 
o datilografei, subscrevi 
e assino.

4a- paçrir a

V i s i t a n t e s

Fncontram-se desde há vários dia^em
Cel Gentil V.eira Borges pessoa ^  J ,  J 1(, de sua dignanudos sociais de Bom i 1)0Srpitalizada no Hospital
esposa d. Nininh. , 1 g qUarto n' -7-Nossa Senhora dos Praze.es, q

•ínfitrp casal a sua filha a. 
Também acompanha o “ Jori.^ 6políg; Desejamos pronto 

Altinu Borges Je“ dy % í  JJha Borges, e uma feliz es,ada 
restabelecimento à d. - GJ nül vieira Borges e sua Plhaabeiecimeuiu e* - (. pntji
em nossos meios ao Cel. Gentil 
d. Altina Borges.

_  E d i t a e s

w ta ssa * sa iT st  r  a
Lages, Estado de Santa Ca
tarina, na forma da lei, etc.

João Santo Damo 
Juiz de Direito Substituto

Dr, Luiz Carlos Silva 
Escrivão do Civel

Festejou seu aniversário 
natalício, dia 3 do corrente, 
o sr. Eurides Manoel Wolff, 
inspetor escolar do município 
e residente em Celso Ramos.
Orador primoroso, mentalida
de esclarecida e possuidor 
de inúmeras qualidades o a- 
niversariante conquistou, des
de cedo, a simpatia e o res
peito dos seus concidadãos.

Suplente de vereador pelo 
PDC e por isso mesmo, figu
ra de projeção em nossos 
meios políticos, o sr. Eurides 
Manoel Wolff ofereceu, na 
data do seu aniversário, su
culento churrasco aos seus 
amigos e inúmeros admira
dores, decorrido o mesmo 
em ambiente alegre e cordial.

Fizeram uso da palavra, à 
sobremesa, diversos oradores, 
todos êles enaltecendo as 
qualidades do aniversariante 
tendo o mesmo agradecido de 
maneira carinhosa e especial.

Registrando o acontecimen 
to, destas colunas saudamos 
o sr. Eurides Manoel Wolff, 
almejando-lhe uma existência 
longa e venturosa junto aos 
seus familiares.

Faz saber que pretendem 
casar JOÃO FRANCISCO 
HARGER, solteiro, nascido 
em Bom Retiro, neste Estado, 
motorista, domiciliado e re
sidente nesta cidade, filho de 
Leonardo Ernesto Harger, e 
de dona Rosa Coelho Harger, 
e GÍSLAINE LISKA, solteira, 
nascida em Nova Fiume, La
goa Vermelha, Estado do Rio 
Grande do Sul, de ocupação 
doméstica, domiciliada e re 
sidente nesta cidade, filha de 
Fernando Liska, e de dona 
Rosa Rodrigues Liska.

Lajes, 4 de novembro de 
196U.

X X X

Faz saber que pretendem 
casar DAVI MANFROl, sol
teiro, nascido em Vila A- 
meti8ta - Passo Fundo - Rio 
Grande do Sul, motorista, fi 
lho de Francisco Manfroi e 
de dona Elvira CoroDa, e 
CEL1NA DOS PRAZERES 
BORGES, solteira, nascida 
em Lajes, de ocupação do
méstica, filha de Ouvidio

veira. •
Lajes, 3 de novembro de 1960

X X X

Faz saber que pretendem 
casar RODOLFO SABATINI, 
solteiro, nascido em Lajes, 
industrial, filho de Américo 
Sabatini e de dona Gui- 
lhermina Albuquerque Sabati
ni, e JURACl WAILER RI
BEIRO, nascida em Ibirapui- 
tan-Soledade, Estado do Rio 
Grande do Sul, de ocupação 
doméstica, iilha de Anatalicio 
de Deus Ribeiro, e de dona 
Cenira Wailer Ribeiro 
Lajes, 3 de novembro de 1960.

X X X

Faz saber que pretendem 
casar JOÃO AMARANTE FI
LHO, solteiro, nascido em La
jes, comerciário filho de 
João Maria do Amarante e 
de dona Constância Domin- 
gues rio Amarante, e ENA 
LOHMANN, solteira, nasci
da em Lageado,. Estado do 
Rio Grande do Sul, de ocu
pação doméstica, filha de 
Helga Lohmann.
Lajes, 3 de novembro de 1960.

Curso Gratuito 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- 
pós o que serão conferidos Diplomas aos alunos aprovados 
em Exame Final, também por correspondência Os interes
sados deverão escrever dando nome e enderêço para a 
Caixa Postal n- 8934, São Paulo H

Vidros — Espelhos 
Molduras

Vidraçaria 
Almirante Soares

Rua Marechal Deodoro 125 
fone 376

Leia e assine 

este jornal

cionat ddorServfço'Sô r L T Z ^ *  qUe °  Conselho Na- 
celebrado entr^o Conwlho f i r t E S T ?  V ° nveQlü a ser 
a Escola de Educação Familiar^di í l í ®  Síínta Catarina e 
namento de pessoal para atii». ,a^e8’ destmadoaotrei- 
tas às bolsas de eetídos o íe v L ^  me,° ruraL As Mndida- 
dlrlglr ao CAPESC para maiores intormaçSeí.0 P° d<!m “

Aulas de^nglê77Ãkmào
Aceito alunos para as disciplinas supra. .

alunos para°exanfesU’\létofi10raS à noite- P rePar(r ames. Método prático e eficiente.
. conversação flupnt» •

| dirigir-se à Vila Carolina 69l1Qtei'essados queiram 
ao. ijo . carolina, 21 0u noin t^ fn n e
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Sonora Goleada do Quarany
VI-Uma das maiores 

torias conquistadas até 
hoje em sua carreira es
portiva, conseguiu o Gua- 
ranv ua tarde de domin
go ao sobrepujar o In
ternacional pelo elástico 
escore de 5 á 1. Foi uma 
tarde de gala do Bugre, 
que chegou a decretar a

sua vitoria logo nos pri
meiros minutos da pugna.

Com êste triunfo o 
Guarany confirmou as 
suas boas atuações an 
teriores no estadual, e 
concretizou a sua clas
sificação para os futuros 
jogos da chave Mafra- 
Canoinhas.

Por sua vez o Interna
cional, que náo vem cum
prindo boas atuações 
dentro deste estadual, 
com resultados que não 
vem correspondendo à 
espectativa, deve melho
rar seu onze, afim de que 
não sofra outros resul
tados decepcionantes co

mo ocorreu domingo ul
timo contra o vice cam
peão da cidade.

0  Internacional como 
campeão da cidade, tem 
uma responsabilidade 
muito grande para zelar, 
e goleada como a que 
sofreu domingo último

não poderá acontecer do
ravante.

Nossos parabéns ao 
Guarany por êste magni
fico resultado, e que con
tinue, como um dos re
presentantes de Lajes no 
estadual a obter grandes 
vitorias para o futebol 
lajeano.

A Várzea em foco:

Satélite por 9 tentos á Q
Teve prosseguimento o 

campeonato varzeano de fu
tebol, com a realização de 
mais 4 partidas, das quais os 
resuitados eram mais ou me
nos esperados. O Centenário 
derrotou o Avenida por 4 á 
2, com tentos assinalados por 
intermédio de Aldo, Neuro, 
Pedrinho e Romeu, para o 
Centenário e Sebastião 2 
para o Avenida. As duas e- 
quipes jogaram com as se
guintes constituições: Cente
nário: Seeber, José, Wilson e 
Sete; Neuro e Sebastião; Le
io, Odilio (Pedrinho), Romeu, 
Aldo e Alemão.

Avenida: Saul, Nereu, A- 
franio e Celestino; Waldemar 
e Aristides; Luiz, Darci, Raul, 
Sebastião e Antonio.

O Arco íris, prevalescendo 
de sua melhor atuação na

cancha, venceu categorica
mente o Princesa por 5 á 3. 
Godoi 2, Carlinhos 2 e Ze 
quini, anotaram os gols dos 
vencedores, enquanto que 
Peracio, Áureo e Wilmar 
consignaram os tentos do

Princesa. Os dois quadros jo
garam com as seguintes cons
tituições: Arco íris — Adolfo, 
Cesão, Alei e Izidio; Zequini 
e Arno; Godoi, Dino I, Carli- 
nlios, Izidoro e Dino II.

Princesa — Dorval, Orlan
do (Ivan), Cota e Hermes; 
Joaquim e Tialina; Aureo, 
Max, Peracio, Wilmar e Julio.

Num jogo em que seu do
mínio foi categórico e terri
torial, o Botafogo massacrou 
o Satelite por 9 á 0, numa 
verdadeira avalanche de gols.

Depois da concretização da 11 rodada do tur
no, a situação do campeonato varzeano de fute
bol, passou a ser a seguinte:
1' Tupy 1 pp
2- Olaria 3 pp
3 ‘ America 4 pp
4• Botafogo 5 pp
5‘ Coral e Princesa . 6 pp
6’ Brusqucnse 7 pp
7- Centenário e Arco íris 9 pp
8‘ Figueirense 11 pp
9- Avenida 13 pp
10- Frei Rogério e Satelite 14 pp

Eis como atuaram as duas 
esquadras — Botafogo: Se
bastião Athayde, Waldir, A- 
delio e Juvenal; Aloisio e 
Moacir; Boca, Eduardo, Eloí, 
Raimundo e Vicentinho.

Satelite — Juarez, Helio, 
Odilon e Pinto; Antonio e Os- 
ny; Carlinhos, Rui e Bebeto.

Os gols do Botafogo foram 
marcados por intermédio de 
Eduardo 2. Eloí 2, Boca 2, 
Adelio, Raimundo e Vicenti- 
nho .

Em jogo que não chegou 
ao seu final, e que foi para 
lizado por incidentes havidos 
na partida, o America der
rotou o Frei Rogério pelo 
escore de 4 á 1, com tentos 
de Totó, Adailton, e Miro 2 
para os americanos e Chico 
para o Frei Rogério.

Os dois conjuntos jogaram 
com as seguintes constitui
ções: America — Sadi, Hen
rique, Moacir e Pocai; Dadá 
e Adilson; Adailton, Clovis, 
Wanderley, Miro e Totó.

Frei Rogério — Cláudio, 
Dorides, José e Laelio; Ale- 
cendor e Deco; Antonio, Chi 
co, Dico e Jonas.

O jogo entre as equipes do 
Coral e o Olaria, que fazia 
parte dessa rodada, foi adia
do sine die, em vista do não 
comparecimento do repre
sentante do DVF no local da 
pugna.

|Taça Eficiência

O Am erica passou para a  
liderança e o Botafogo 

am eaça
Com a sua vitoria por 4 á 1 sobre o Frei Ro

gério o America é agora o lider da Taça Efi
ciência, no concurso por nós instituido, e o Botafo
go deu um grande passo para uma melhor coloca
ção. Eis a colocação das clubes concorrentes:

1° America 17 pontos
2o Olaria 16,5 »#
3o Botafogo 15,n >*
4° Tupy 10,5 h

5o Princesa 10, >»
6o Brusquense 9,5 í*
7° Arco íris 8,5 1#
8o Avenida 6,5
9o Centenário 5,5 ir
10° Coral 5
11° Frei Rogério oO **
12' Figueirense 1,5 »
13- Satelite 0 #>

Seleção 9a Rodada Varzeana
LELO o crack da rodada

Numa analise geral da 
11a rodada do turno do 
campeonato varzeano de 
futebol e nos elementos 
que nela atuaram, esco
lhemos a seguinte sele
ção hipotética da roda
da: Adolfo ( Arco íris ), 
Hermes (Princesa), Alei 
( Arco íris ) e Adelio 
( Botafogo ); Joaquim

(Princesa) e Zequini (Ar
co íris), Leio (Centenário), 
Dino (Arco íris). Romeu 
(Centenário), Miro (Ame
rica) e Alemão (Cente
nário).

O crack desta rodada 
foi o player Leio do 
Centenário, com uma 
magnifica atuação noco 
tejo com o Avenida.

Para seus Impressos: Papelaria em geral:

m

PROCURE A MAIOR E MAIS COMPLETA LIVRARIA E TIPOGRAFIA DA CIDADE

A PÉROLA DE LAGES
Completo sortimento de material escolar

Rua Cel. Cordova 202 —  fone 213
— W- — « s »

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



Pagamento do Imposto de Benda
o diretor da Divisão do 

Imposto de Renda declarou 
M dias que o govêrno en 
viurá uma mensagem ao Con 
gresso Nacional acompanha
da de projeto de lei, permi
tindo o pagamento pelas pes
soas fisicas e jurídicas, em 
seis quotas iguais daquele 
tributo superior a mil e dez 
cruzeiros respectivamente, 
salvo se tratar de declara
ções apresentadas, no curso 
do mês de Abril, quando as

quotas serão em número de
quatro. . .

Aquela alteração atende a 
pedidos insistentes de diver
sas federações nacional de 
industrias O projeto do go- 
vêrno modifica o artigo oJ 
do regulamento aprovado 
pelo decreto 47.373 de 7 de 
dezembro de 1959, estipulado 
que a arrecadação do impos
to de renda em cada exer
cício financeiro para decla
rações entregues dentro do

Novo Ministro do Trabalho
Com o pedido de demissão, 

formulado pelo sr. Batista 
Ramos do Ministério do Tra
balho, o presidente da Repu
blica designou para substi
tuí-lo, o sr. Alirio Salles Coe 
lho que anteriormente exer
cia as funções de Diretor do 
Departamento Nacional do 
Trabalho.

Com a saida do sr. Batista 
Ramos da pasta do Trabalho, 
tremenda crise lavra na alta 
administração do país, pois o 
mesmo discordava das no
meações para a Previdência 
Social de elementos que não 
possuíam capacidade para

pôr em prática a Lei Orgâ
nica, todos da confiança dos 
srs Juscelino Kubistcheck e 
João Goulart.

O ex Ministro do Trabalho 
informou que dentro de al
guns dias ocupará a tribuna 
da Câmara dos Deputados, 
onde acusará fortemente o 
presidente JK, contando as 
manobras que se fizeram pa
ra preencher a Previdência 
Social com elementos que 
não inspiram confiança como 
entendidos no assunto, mas 
que vão fazer política em 
suas repartições.

em seis p i a s
prazo começará a 15 de maio 
com exceção do que es ■ 
disposto nos paragrafos 1 e 
ro  a r f íc r n  8õ daquele de-

Revelou o diretor da Di
visão do Imposto de Penda 
que o govêrno, através do 
Ministério da Fazenda, está 
desde já preocupado em 
obter recursos para ocorrer 
às despesas da administração 
no proximo ano. “Assim 
explicou — é necessária a 
aprovação, antes de ser san
cionada a lei de meios do 
dispositivo que prorroga até 
1962 a cobrança do imposto 
adicional sobre lucros de 
pessoas jurídicas em relação 
ao capital aplicado e as re
servas, instituindo pela lei 
2862, de 4 de setembro de 
1956, com as modificações 
previstas na lei 3.470, de 26 
de dezembro de 1958. Nessa 
prorrogação redundará para 
o Tesouro Nacional uma ar 
recadação de cerca de 2 bi
lhões de cruzeiros.

O Prefeito de Cas
cavel vendeu a Pre

feitura

Oficio recebido
limo. Sr. Diretor do jornal ‘ CORREIO LAGEANO"

Lages, 5 de novembro de 1960
Prezado Senhor Diretor:

1 — Apraz-me comunicar a VS que em data de on
tem, dia 4, assumi o exercício do cargo de Promotor das 
Ia, 2a e 3a Varas desta Comarca, em virtude de seus no
bres titulares terem entrado em férias, os Srs Drs. OLIN- 
TO CAMPOS e AZEVEDO TRILHA, e por ainda não ter si
do nomeado o titular da 3a Vara.

2 — Conto com a colaboração de VS no árduo de
sempenho do cargo do Ministério Público, enquanto durar 
o impedimento de seus ilustrados titulares.

Aproveito o ensejo de apresentar minhas cordiais sau
dações.

Dr. Eli8iário de Camargo Branco 
Prom. Adj. em Excio. na Comarca de Lages.

U sr. Egberto Schwartz 
(PSD), prefeito da cidade 
de Cascavel, município 
do Paraná, ao saber da 
derrota do Major Harold 
Cruz, seu candidato à 
sucessão municipal, re
solveu leiloar tudo o que 
pertencia a Prefeitura, 
inclusive um jipe, um tra
tor e até mesmo o pro- 
prio prédio da Prefeitura.

O sr. Egberto Schwartz 
manifestou-se dizendo que 
o sr. Evaristo Mignoni, 
candidato eleito pela co
ligação UDN-PTB, se qui 
zer que compre tudo de 
novo .

(Do Diário da Tarde de Fpolis.)

EXPRESSICIRIIIBALAGES LIDA.
O EXPRESSO CURITIBA LAGES LTDA. tem a  grata satisfação 
de comunicar ao público em geral que a partir de 15/10/1960, 
mais um horário foi posto à disposição dos distintos clientes em 
sua linha Curitiba-Lages, ficando os seguintes horários:

DIAS UTEIS
Partidas de Curitiba: 5 hs., 6 hs. e 13 hs. 
Partidas de Lages: 6 hs., 12 hs. e 14 hs*

AOS DOMINGOS
Partidas de Curitiba: 5 hs. e 13 hs. 
Partidas de Lages: 6 hs. e 14 hs. *

Lages. 9 de Novembro de 1960

Seguiu para a cidade 
de São Paulo, onde de
verá permanecer por a l
guns dias, o sr. José  
Monteiro de Castro A- 
roiica, g e r e n t e  da 
agencia local do Ban
co da Lavoura de Minas 
Gerais S/A, e pessoa de 
largo prestigio em nos
sos meios sociais.

A viagem deste ilustre

homem de negocios à 
capital paulista, prende- 
se a assuntos da agencia 
que eficientemeute
vem dirigindo em nossa 
cidade.

Formulamos'ao sr. Jo 
sé Monteiro de Castro 
Arouca, uma feliz esta
da na capital bandei
rante e um breve regres-

FEIRA DO AVENTAL
A Sociedade Beneficiente Seára do Bem, con

vida as senhoras e senhoritas em geral, para vi
sitarem a grande FEIRA DO AVENTAL, a come
çar de quinta feira, dia 10. ao lado do Cine Ma- 
rajoara, sala n° 22.

A renda será revertida em beneficio do Hos
pital Infantil.

Aumentou o preço do café 
em Santa Catarina

Conforme nota distri
buída à imprensa pelo 
Instituto Brasileiro do Ca
fé, o preço dêste produ
to torrado e moido para

todo o Estado de Santa 
Catarina, passou para 
CrS 56,00, cuja nova ta
bela está vigorando des
de segunda feira, dia 7.

Instalou-se no Rio o T Congres
so Nacional de Bancos

Instalou-se domingo no Rio 
de Janeiro, o 1‘ Congresso 
Nacional de Bancos, que reu
ne na antiga capital do país, 
banqueiros de todo o Brasil.

Nesta oportunidade, estão 
sendo debatidos importantes 
matérias ligadas a assuntos 
bancarios nacionais, bem co
mo à atual orientação que 
norteia a nossa política mo
netária e crediticia.

Pela importância de que se 
está revestindo o certame dos 
dirigentes de bancos de todo 
o país, as mais altas autori
dades monetárias do país estão 
com as suas atenções volta
das para o grande aconteci 
mento que, pelo seu alto 
significado, marcará época 
na historia economica brasi
leira .

Tiroieio na 
Legislativa

Na tarde de segundi 
feira, lamentável aciden 
te verificou-se na As 
sembleia Legislativa d" 
Estado do Rio Grande d 
Norte. Em plena reuniãc 
o deputado MoacírDuai 
te, depois de fortement

P01* um deputa 
do da oposição, puxoi 
o revolver, atirando no 
deputados Carvalho Net,

Assembleia
Potiguar

e Garibaldi Alves, êste 
irmão do sr. Aloisio Al
ves recem eleito gover
nador daquele Estado, fe
rindo a ambos, que fo- 
ram imediatamente hos
pitalizados.

deputado agressor 
pertence ao grupo que 
upoia o atual governa
dor Dinarte Mariz, que é 
seu sogro
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