
0  Governador Heriberto Hulse inau
gurará diversas obras em Lages

Acompanhado de altas 
personalidades adminis
trativas, entre êles o de
putado Laerte Ramos Vi
eira Secretario da Fa
zenda do Estado, virá a 
Lages no proximo dia 21,
S. Excia. o üovernador

Heriberto Hulse.
Naquela oportunidade, 

o primeiro mandatario 
de nosso Estado, inau
gurará o Pavilhão Heri
berto Hulse e as obras 
de ampliação da Escola 
Agricola Caetano Costa,

sito no bairro Conta Di
nheiro.

Grandes festividades 
estão programadas para 
aquele dia para receocio- 
nar o Governador Heri
berto Hulse e a sua lu- 
zida caravana.
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Dia 12 a inauguração da BR-2 - Tre
cho Lages - Passo do Socorro

Com a presença do sr. 
Ernani do Amaral Pei
xoto, Ministro da Via- 
ção e Obras Públicas e 
representante oficial do 
sr. Juscelino Kubstcheck 
de Oliveira, de autorida
des civis, militares e e-

clesiásticas será inaugu
rado no proximo dia 12, 
o trecho asfaltado da 
BR2 entre Lages-Passo 
do Socorro, obra do a 
tual govêrno federal.

Com vistas à estas f 5

üvidades várias mani- 
ições - erão tributa 

ias ao r presentante do 
Presidente ia Republica 
e a sua ilu-tre comitiva, 
as quaL estão sendo 
pn parada pelo 2o Ba- 
tulhão Rodoviário.

SENADOR IRINEU BORNHAUSEN 
TRANSITOU POR LAGES

De retorno da cidade 
de Canela, Estado do 
Rio Grande do Sul, on
de acompanhado de sua 
digaa consorte d. Marie- 
ta Konder Bornhausen, 
testemunhou o enlace 
matrimonial da filha do 
Prefeito daquela cidade 
gaúcha, transitou domin
go último por Lages, o 
Senador Irineu Bornhau
sen.

No seu retorno o Se- 
ador Irineu Bornhausen 
a sua digna esposa

participaram de um su 
culento churrasco na fa
zenda do Deputado Fe
deral Celso Ramos Bran
co, neste município, o 
qual foi levado a efeito 
às 12 horas.

Posteriormente o ilus
tre homem público de
mandou à nossa cidade, 
onde à noite do mesmo 
dia manteve longo con
tacto com os seus inú
meros correligionários 
da Princesa da Serra, 
tendo regressado à Ita- 
jaí no dia seguinte.

Verdadeiro
Mdagre

Fato curioso ocorreu na 
noite do dia Io. do corrente, 
na cidade satelite de Ta- 
guatinga, quando um raio 
atingiu o padre Ântonio 
Bernardo, sem causar-lhe 
nenhum dano fisico, o que 
foi considerado por muitos 
como um autentico milagre.

Na ocasião em que o sa
cerdote rezava a missa, às 
19 horas, fortes chuvas, se 
guidas de trovoadas, caiam 
sobre Taguatinga.

Em dado momento, um 
raio caiu sobre o altar, jo
gando o celebrante à dis
tancia de 4 metros. No dia 
seguinte o referido sacer
dote esteve na curia local 
comunicando o fato a seus 
superiores.

niversaría hoje a srta. Maria Lucía Cesar Costa
A data de hoje é bas- 

ante significativa para 
sociedade lageana, pois 

ranscorre a passagem 
as quinze primaveras 
a gentil srta. Maria Lu- 
ia Cesar Costa, Miss 
rotinho de 1960, e di

eta filha do casal dr. 
oão Costa Netto, aba- 
zado médico residente 
esta cidade e de sua

digna consorte d. Leda 
Cesar Costa.

Ao ensejo do trans
correr dos seus quinze 
anos, a srta. Maria Lú
cia Cesar Costa, recep
cionará hoje às 20 horas 
a todos os seus amigui- 
nhos e amiguinhas, bem 
como as pessoas de re
lações de seus gentis 
progenitores, com uma

festinha que terá por lo
cal os amplos salões 
sociais do Grande Hotel 
Lages,

Noticiando êste grato 
acontecimento, destas 
colunas enviamos à feliz 
nataliciante os nossos 
votos de inúmeras feli
cidades, ao lado de seus 
extremados pais e de
mais familiares.

Depois de uma ausência 
de 17 dias de nossa cidade, 
regressaram a Lages no úl
timo sábado, os contadoran- 
dos da Escola Técnica de 
Comercio de Lages, que 
realizaram uma proveitosa 
excursão até Brasilia.

Aiém da nova capital 
brasileira, os novos conta
bilistas de nossa terra, ti
veram a oportunidade de vi
sitar o Rio de Janeiro, São 
Pauhi. Belo Horizonte, Curi
tiba outras cidades, numa 
excursão que maravilhou a 
todos os componentes da 
caravana.

A referida excursão àque

les centros deveu-se a uma 
especial gentileza do Verea
dor Ladir Cherubini e do 
Senador Irineu [Bornhausen

O Vereador Ladir Cheru
bini como Paraninfo dessa 
turma, colocou à disposição 
dos mesmos um luxuoso 
ônibus que os levou até 
àquelas cidades, enquanto 
que o Senador Irineu Bor 
nhausen foi o responsável 
pelas despesas de viagens 
dos caravanistas.

Foi um gesto altamente 
dignificante daqueles dois 
homens públicos, e que cau
sou ótima impressão em 
nossos meios.

Brasil e Argentina prorro
gam  convênio comercial 

vigente
Em Buenos Aires, foi 

assinado no dia 31 de 
dezembro último, entre o 
chanceler Diogenes Ta- 
borda e o encarregado 
de Negocios do Brasil, 
ministro Bastian Pintos, 
as notas reversais, pe
las quais se prorroga a- 
té o dia 30 de setembro 
do corrente ano, o Tra

tado de Negociação e 
Comercio de 1940 e suas 
notas complementares, 
assim como o Acordo de 
Comercio de 1953.

Desta maneira estão 
mais firmes do que nun
ca as negociações co
merciais entre o Brasil 
e a Argentina.

Contrato de Casamento
Contrataram casamento no 

dia lo. do corrente, o jor
nalista Névio Santana Fer 
nandes, redator cbeíe deste 
bi semanario, filho da Vva. 
d. Sofia Santana Silva, com 
a gentil srta Leonete Arruda 
Lins, dileta filha do sr. Oso- 
rio José Lins, prestigioso

ruralista na locali Lite de 
Bandeirinhas, neste Municí
pio e de sua digna esposa 
d. Henriqueta Arruda Lins.

A direção deste jornal 
congratula-se com o seu 
honrado funcionário e distin
ta noiva, almejando os seus 
votos de profusas felicidades.

Mandado de segurança dos 
Vereadores Cariocas

O Tribunal de Justiça 
do Estado da Guanaba
ra, indicou o desembar
gador Fernando Maximi- 
liano Pereira dos Santos 
para relator do manda
do de segurança impe
trado pela Câmara dos 
Vereadores, contra o A-

to Constitucional apro
vado pela Assembléia 
Constituinte daquele Es
tado que lhe cassou o 
direito de legislar. Espe
ra-se que o mandado em 
referencia seja decidido 
brevemente.

0 Real Madríd
Conforme noticia a impren- 

sr carioca, o famoso team de 
futebol Real Madrid da Es
panha, campeão mundial in- 
ter-clubes, deverá jogar no 
Brasil no dia 1" de fevereiro, 
dentro das festividades alu
sivas à posse do sr. Jânio 
Quadros.

ogará no Brasil
Para êste jogo o Real Ma 

drid deverá receber quaren
ta e cinco mil dólares, o que 
em nossa moeda corresponde 
à 8 milhões e 500 mil cru
zeiros.

É desconhecido ainda o 
adversário do célebre quadro 
espanhol.

O Itamarati informou que 
nada existe com respeito à 
vinda do “ sr. Fidel Castro 
para assistir a posse do pre
sidente Jânio. Nenhum * go

verno recebeu convite es
pecial paral a posse. De 
Havana ou Rio, acrescentou 
o informante, não veio ne
nhuma comunicação.
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NOTAS EM ARQUIVO (N ‘ 113)

Divisão Judiciária
, . de Castro»Museu Histórico ‘Thiag° *

Transcreve D. T.

g m a

de Lages
O Planalto em sua edição de

7 de Junho de 1918, publica 
seguinte'.

P ssaraos para esta 
secç io, cora a devida ve- 
nia, das «Notas Históri
cas Ia divisão judiciaria 
de anta Catharina», pe- 
l j  . Rodolpho Baptista
de raujo, publicadas na
— A Ordem —, do Tu
barão, a parte relativa 
a Lages.

Há alguns enganos 
qu >. mais tarde, corrigi
remos e entre elles apon
tamos, desde já, a orais- louu- u,e utul 
são dó nome dó Dr. An- com 0 decrel° n

installada em 10 de A-
gosto do mesmo anno 
pelo seu primeiro ma
gistrado dr. Joaquim Jo
sé Henriques. Pela lei 
provincial n- 561, de 28 
de Abril de 1865, foi a 
comarca supprimida e 
annexado seu termo ao 
da Laguna sendo restau
rada novamente pela Lei 
provincial n- 564, de 15 
de Março de 1866 e clas
sificada de novo de la 
entrancia pelo decreto 
n. 4200 de 10 de Abril de 

. 1866, de

tomo Wanderley Navar
ro Pereira Lins que foi 
Juiz de Direito aqui, no 
anno de 1891.

O Dr. Antonio Antunes 
Ribas não foi Juiz de 
Direito d’esta comarca 
e o Dr. Cezar Pereira de 
Souza foi nomeado, mas 
não aceitou a nomeação

O Dr. Augusto José 
Teixeira de Freitas exer 
ceu o cargo de Juiz de 
Direito de Lages, de Se 
tembro de 1904 á Setem
bro de 1913.

Falta a lista dos Jui
zes Municipaes.

Brevemente publicare 
mos, n’este archivo, a 
nota completa de Iodos 
os juizes de direito e mu
nicipaes, delegados de po
licia, juizes de paz, ta
beliães e escrivães que 
tem tido Lages desde 
1842 até a presente data.

Damos, por hoje, a pa
lavra ao sr. Rodolpho 
Baptista de Araújo.

Comarca de Lages
Foi creada por lei pro

vincial m 444, de 24 de 
Maio de 1858. Classifi
cada de la entrancia 
pelo decreto n’ 2426, de 
8 de Junho de 18ó9, e

conformidade 1C7o
4972, _  Dr

de 29 de Maio de 1872(?). '
Reinstallada em 10 de

sé Henriques, de 1859 a 
1866.

2- _ Dr. Francelisio
Adolpho Pereira Guima
rães, de 1866 a 1869.

3- _  Dr. Manoel do 
Nascimento da Fonseca 
Galvão, de 1869 a 1870.

4* — Dr. Joaquim da 
Silva Ramalho de 1870 a 
1871

5* — Dr. Manoel Mar 
tins Torres, de 1871 a 
1872.

6 — Dr. Luiz Antonio 
de Medeiros, de 1872 a

Maio de 1866 pelo dr. 
Francelisio Adolpho Pe
reira Guimarães, de 2a 
entrancia, pela lei esta- 
doal n- 11, de 28 de Ou
tubro de 1891.

Rebaixada para Ia en
trancia pela lei estadoal 
n‘ 591, de 9 de Setem 
bro de 1902, sendo res
taurada de 2a entrancia 
de conformidade com o 
art. 467 da lei da refor
ma judiciaria do Estado 
n- 913, de 22 de Setem
bro de 14)13, e do de
creto n’ 1072, de 28 de 
Setembro de 1915.

Termo de Lages
Foi creado o logar de 

juizes municipais e de 
orphãos pelo decreto n’ 
162, de 10 de Março de 
1842.

Deixamos de mencio
nar a relação dos juizes 
municipaes, por não nos 
ter sido possível conse
guir os nomes de todos, 
o que faremos posterior
mente.

JUIZES DE DIREITO - 
Tem tido os seguintes, 
desde 1859.

1' — Dr. Joaquim Jo

Jeronymo 
Martins de Almeida, de 
1873 a 1877.

8' - Dr. Cândido Al
ves Duarte e Silva, de 
1877 a 1881.

9’ Dr. Joaquim Fiúza 
de Carvalho, de 1882 a
1889.

10- - Dr. Antonio An
tunes Ribas, de 1889 a
1890.

I r  — Dr. Joaquim Fiú
za de Carvalho, de 1890 
a 1891.

12 — Dr. Ayres de 
Albuquerque Gama, de 
1891 a 1895.

13 —Dr. Egydio Fran
cisco de Chagas, de 18951 
a 1897.

I4‘ — Dr Alfredo Mo-j 
reira Gomes, de 1897 a 
1901.

j„ Governo de S. Paulo, por 
, aria régia de 26 de Janeiro 
de 1761.

Installado em 22 de Maio 
de 1771. sendo desmembrado 
seu território da capitania de
S. Paulo e incorporado a de
Santa Catharina. em virtude 
da provisão de 19 de Novem
bro de 1779.Passou definitivameute a 
sua jurisdição, quer judicia
ria quer eclesiástica, de o. 
Paulo, para Santa Catharina, 
pelo alvará de 9 de Setem
bro de 1820.

Elevado a foros de cidade 
pela lei provincial n- 50o, de 
25 de Maio de 1860.

Districtos de paz:

Lages — Creado por al 
rá do anno de 1760 ou 
geral de 15 de Outubro 
1827.

Campo Bello — Primei 
mente creada com o num 
Baguaes, por lei provincial 
420. de 4 de Maio de i 
mudando para a actual 
nominação em virtude da l 
es adoal n' 10 de 8 de 0u 
bro de 1891.

PaiDel — Foi criado 
decreto do Governo provi 
rio, n- 50, de 27 de Maio d 
1890.

Capão Alto — Creado p< 
lei municipal n- 54, de 7 
Janeiro de 1899.

Rio Bonito — Foi ct 
pela lei municipal n‘ 412,
6 de Agosto de 1917.

de

Po

d

ei<W

Serão iniciados dentro 
dos próximos dias, os 
estudos para a instala
ção da Academia Na
cional de Policia, 
Brasília.

A referida escola

em

de

verá atender aos po 
ciais de todos os Esl 
dos, na formação de 
missários, detetives, 
ritos, datiloscopistas |  
outros cargos polici

J Q: medidas radie 
contra a inflação

Novo ministro da Fazenda deve ser p?lo 
reforma cambialI51 — Dr. Américo Ca 

valcante de Barros Ra 
bello, de 1901 a 1903. Divulga-se que agora se 

16 — Dr. Augusto José Tei- f 0 ,. revelar que o presiden- 
xeira de Freitas, de 1903 a te Jamo Quadros vai adotar 
1910. | uma Política radical para

17’ — Dr. César Pereira de coater a inflação galopante. 
Souza, em 1910. I * ara 1880 está estudando

18- — Dr. Mileto Tavares 08 meios para conter essa
da Cunha Barreto, em 1915.

Municipio de Lages
Superfície — 10200 kilome

tros quadrados.
População — 36000.
Creado primeiramente pe-

ínflação. devendo a escolha 
do Ministro da Fazenda 
recair, preferentemente, no 
sr. José Maria Whitaker ou 
sr. Francisco de Paula Aze

vedo.
Sabe-se que uma das 

didas que se adotaria et. 
outras de caracter revolu 
nário era a adoção de 
“cruzeiro forte” a exem 
do “franco novo”, que 
adotou na França.

Além do mais o sr. « 
Quadros deseja um mi®L 
da Fazenda que seja ade 
da reforma cambiai

Faça seus anúncios neste jornal

í ”  «  im p ressas :- - - - - - - - - - - - - - - 1 P a p e l a r i T i l ^ F l
Procure a maior e mais completa Livraria e Tipografia da h m----------------   1 ' iB

A PÉROLA DE LAGES
Completo sortimento de material e sco la

................. Rua Cel. Cordova 202 — fone 213 AQr
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A PEDIDO

Do Meu Canto
Ao ser marcado pela ampu

lheta do tempo, Da fimbria do 
horizonte, o último dia do ano 
de mil e novecentos e Sessen
ta, o registro dos acontecim en
tos que se verificaram e dos 
desmandos dos nossos homens 
de govêrno, na pratica de a- 
tos e ações indecorosas. m e
nosprezando a vontade sobe
rana do povo que os conduziu 
a altos cargos, é triste e estar
recedor!

Não foi dada a mínima as
sistência à agricultura, à pe
cuária, à educação da nossajju- 
ventude.

No plano rodoviário, o Esta
do jaz como que adormecido; 
os seus auxiliares imediatos, 
fleugmático e displicentem ente, 
Se locupletam com polpudas 
aposentadorias, naquele propó
sito costumeiro: quem vier a- 
traz que feche a porta.

O povo catarinense irá sen
tir nessa hora risonha do dia 
31 de Janeiro, o dealbar de mil 
e novec'ntos e sessenta e um, 
uma nova era de progresso e 
soerguimento para um promis
sor futuro e um nivel com patí
vel Com os seuS anSeios em

todos os setores de suas a t i
vidades e da sua evolução.

Disse alguém: —  “Nada no 
mundo v ive e prospera senão 
à sombra do amor, da dignida
de e da inteireza completa de 
suas responsabilidades. Percor- 
ra-se o mundo que habitamos 
e cada pagina de sua história 
será a confirmação dêste prin 
cipio’’.

Alicerçado nesta base e nês- 
tes princípios, iremos ver as
sumir, a trinta e um de Ja
neiro de sessenta e um, o Go
vernador do Estado, esse f ilh o 1 
diléto de Lages —  Celso R a
mos — , em cujos ombros re
pousam os destinos de Santa 
Catarina, e a maioria de seus 
coestaduanos, sem distinção de 
credo, está certa de que fará 
um govêrno promissor, de paz 
e de progresso.

E ao aproxim ar-se o dia an- 
ciosamante esperado pelo povo 
catarinense e em particular pe
los lageanos, daqui, cordial e 
respeitosam ente, o felicitamos.

Lages, Dezembro de 1960.

Livinio Godoy

O presidente Juscelino Ku- 
bitsch k antecipou para am a
nhã a inauguração do açude de 
Orós, que estava programada 
pare o dia II. A barragem par
te do plano quinquenal de ó- 
bras as sêcas do presidente da 
República, foi iniciada em ou
tubro de 1958 e teve sua cons 
trução retardada pelo transbor- 
damento ocorrido em maio ú l

timo.
Com a construção da barra

gem  de Orós. o Ministério da 
Agricultura proporcionará uma 
área de 20 mil hectares irri
gadas aos agricultores do vale 
do Jaguaribe Além disso, po 
derá aproveitar 38 mil cavalos 
de fôrça elétrica e o surgim en
to da pesca na região

Na cidade de Lacolle, Cana
dá, uma mãe e onze dos seus 
quinze filhos pereceram há 
dias num incêndio, apesar dos 
esforços heróicos para salvá-los.

O incêndio surgiu pela ma- 
driigada na casa da família

Vosburg. A senhora Marjorie 
Vosburg pereceu ao entrar 
novam ente na casa em chamas 
para salvar os filhos. Os q ua
tro filhos sobreviventes não se 
achavam em casa. O pai das 
crianças nada sofreu.

Expresso Lages de Transportes Ltda.
Edital de Convocação

Convoco os Sócios do Expresso Lages de Transpor
tes Limitada para uma reunião em Assembléia Geral Ex
traordinária a realizar-se às 10 (dez) horas do dia 7 (sete) 
de Janeiro do proximo ano de 1961 na séde social à rua 
Manoel Thiago de Castro sem número nesta cidade de 
Lages. A Assembléia funcionará no horário supra com nú
mero legal ou uma hora mais tarde com qualquer número 
de sócios.

Ordem do dia
a) Alteração do Contrato Social;
b) Alienação da linha Lages- Porto Alegre, de tôdas 

as linhas ou Incorporação do Expresso.
c) Outros assuntos de interesse social.

Lages, 26 de Dezembro de 1960 

Martim lido Piccoli — Diretor - Gerente

3a- pág ina

Acordo entre os Clubes e as Socie
dades de autores e compositores
Os clubes esportivos e 

recreativos do Brasil 
não há muito temp.o se 
desentenderam c< rn :>s 
Sociedades representati
vas dos autores e com
positores do país, quan
to ao pagamento dos di
reitos autorais devidos 
pela execução de músi-

Belo Horizonte, — O Sr.
João Quintiliano de Avelar 
Marques, presidente da CEMIG, 
e diretor da DEM1SA, e Car
los Eugênio Thibau, assessor 
daquela emprêsa mista e d ire
tor da DEMIC, regressaram da 
Argentina, onde foram conhe 
cer a fábrica de tratores da 
“DEUTZ'’ que funciona no país 
vizinho.

Há cêrca de oito meses, co
mo se sabe, aquêles dois téc
nicos coordenaram os enten
dimentos para a instalação de 
uma indústria de tratores em 
Minas Gerais, que é o resul
tado de uma associação de gru
pos financeiros dêste Estado 
com a Organização Kloeckner 
Humboldt Drutz.

Fizeram êles interessantes  
obervações sôbre a organiza
ção  técnica da fábrica argen 
tina, bem com o sôbre a estru 
tura da em prêsa. Deutz que já 
produziu segundo informaram  
os Srs. Avelar Marques e Cai- 
los Thibau, cêrca de dois mil 
tratores idênticos aos que serão 
fabricados neste Estado, e que 
obtiveram ótima aceitação na 
Argentina.

Conforme as determinações 
do Grupo Executivo da indús
tria automobilística o primei 
ro trator mineiro será apre 
sentado ao público no próximo 
mês, com 70% de pêso e pe
ças acessórias nacionais.

cas nas reuniões reali
zadas por êsses clubes, 
para seus associados. A 
t ivergência se referia às 
tabelas de prêços apro
vadas pelas Sociedades.

O presidente Juscelino 
Kubitschek atendendo a 
um apêlo dos clubes do 
país, nomeou uma co
missão mixta, composta 
dos esportistas Geraldo 
Starling Soares, Jorge 
Frias de Paula e Hugo 
Ramos, e dos composi
tores David Nasser e Cris
tóvão de Alencar, sob 
a presidência do Minis
tro da Educação, Dr. 
Clovis Salgado — para 
tentar solucionar a deli
cada questão.

Após o benéfico con
tacto pessoal entre os lí
deres das duas partes 
em causa, foi aprovada 
uma proposta do compo
sitor David Nasser para 
que os representantes 
das associações se enten
dessem diretaraente com 
cada uma das entidades 
arrecadadoras, no senti
do de estudar novas ta
belas, com ura critério 
que permitisse atender

algumas ponderações Jus 
tas e razoáveis, que alí 
estavam sendo apresen 
tadas. Aceita a proposta, 
trabalhou a Comissão 
nêsse sentido, alçando, 
ao final, um resultado 
que satisfazendo a am
bas as partes — vem re
gularizar definitiva mente 
o problema. A Coligação 
SBACEM-SADFMBRA- 
SBaT, representada na 
Comissão pelo seu Dire
tor Conselheiro David 
Nasser — signatária de 
um dos dois pactos fir
mados, — solicitou ao 
Presidente da R -pública 
a ratificação do ajuste 
realizado, e S Excia., 
dando ao caso a mere
cida atenção, não só 
aprovou integral mente o 
trabalho realizado, como 
concordou em dar à sua 
sanção o caráter solene 
a que faz jús um docu
mento que servirá de 
base e de norma nas 
relações futuras, em to 
do o País, entre as So
ciedades de Autores e 
Compositores e os nos: 
sos Clubes e Associações 
dando um final a uma 
velha pendência.

Abacaxis que pesam 12 quilos
Abacaxis incomuns, pelo 

seu pêso e formato foram 
colhidos na cidade de Bau
ru. As frutas que vêm des
pertando a curiosidade po
pular, chegam a pesar até 
12 quilos e apresentam o 
formato de um leque. Os 
representantes desta espécie 
diferente apresentam suas 
escamas pouco menores que 
as normais, sendo a sua co
loração esverdeada. As fo
lhas que no espécime co

mum apresentam-se num 
único broto, neste se espa
lham em dezenas de brotos 
por tôda a extremidade su
perior da fruta. Embora 
apresentando corpo inteiri
ço, é formado pela conjun 
ção de vários abacaxis apa
rentemente atrofiados. Como 
esta diferente fruta não ser
ve para comer, está sendo 
apreciada como um belo 
elemento decorativo.

Novo inquérito na 
Previdência Social
A propósito das determi

nações do Presidente da 
República, feitas em carta 
dirigida ao titular da Pasta 
do Trabalho, para apurar 
excesso de nomeações nos 
diversos Institutos, SAMDU, 
SAPS e outros orgãos, bem 
assim, de pessoas inidôneas - 
o gabinete do Ministro Ally- 
rio de Salles Coelho, inter
pelado pelos jornalistas in
formou não poder adiantar 
nada a respeito, de vez que 
o respectivo expediente de
ve ter sido encaminhado ao 
Ministério, em Brasília, onde, 
aliás, se encontrava o Sr. 
Allyrio de Salles Coelho.

Não sabia, assim, o gabi
nete adiantar que medidas 
serão adotadas nesse senti
do e também quanto aos no
mes que integrarão a anun
ciada comissão de inquérito.

H0TICI1D I I M M
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 Econoraico.

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

Cirilo José da Luz
Rua João de Castro 436 — ou pela Cx Postal 248 

PREÇOS: 1 ano CrS 600,00
6 meses ” 350,00
3 meses " 180,00

As assinaturas começam e terminam em qualquer dia!!!

/
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A PEDIDO

B A T I S M O Como e por uem deve ser administrado
' . -  •> Po.iln e profetizavam . (Atos 1J. t-6).

para qu sa
i- -íili ; 

enda «-ssa v 
de«fj» hum

Aquêle> que compreendem  
que a obediência, à vontade de 
Deus é um;' qualificação ne
cessária para admisião no rei
no dos céu >rontamente, per
ceberão que <• correio enten
dimento 1 iei divina é de 
g ande juência para eles

m a maneira da 
•m que compre 
iade e tenha um 

io para salvação, 
fugirá da iuvestigação inteli- 
geute e campleta dêste tópico 
tão import r.ie

O Senhor .1 sus Cristo ocu
pa a posição exaltada de Re
dentor e Salvador dos ho
mens', não há outro nome da
do, pelo qual os homens pos 
sam ser salvos Portanto, é ao 
Seu Evangelho e não aos 
planos e teorias dos homens, 
que devemos olhar para 
o único meio de salvação. Ele 
ensinou aos homens a virem a 
Ele pela fé, arrependimento, 
batismo, e assim foram enu
merados com o Seu povo. A 
Sua promessa de Salvação é 
feita ao crente batizado: “Aquê- 
le que crêr e fôr batizado se
rá salvo”. (Marcos 16116): e 
assim mandou que os apósto
los batizassem todos os que 
recebessem os seus ensina
mentos. (Mat. 28:19)

O modo de batismo foi de
signado também pelo Senhor, 
e as Suas instruções foram 
obedecidas estritamente pelos 
seus servos. O Apóstolo Paulo 
testifica que há “um só Senhor 
uma só fé, um só batismo”. 
(Eph. 4:5). E os que recebe
ram aquele batismo foram 
“revestidos de Cristo", (Gal. 
3:27). Ele descreve a maneira 
pela qual a ordenança foi 
realizada, por compra lo com 
um sepultamento. ‘De sorte 
que estamos sepultados com 
Ele pelo batismo na morte; 
para que, como Cristo ressu- 
citou dos mortos, pela glória 
do Pai, assim andemos nós 
também em novidade de vida.

Porque se formos plantados 
justamente com Ele na sem e
lhança da sua morte, também 
o seremos na da sua ressur
reição”. (Rom. 6.4-5). Como 
o Senhor havia sido sepultado 
nas águas do Rio Jordão, 
“saindo da água" (Marcos 1:10) 
assim também os Santos fo
ram “sepultados com Ele no 
batismo" (Col. 2:12); êles re
ceberam a ordenança por 
imersão na água de acôrdo 
Com o método prescrito, e ,

assim estavam “com Ele no 
balsamo”.

Este é o principio divino 
que foi observado por João 
quando êle “batizava também 
em Enon, junto a Salim, por
quanto havia ali muitas águas'*. 
(João 3:23).

O Mestre Divino, na sua 
conversação com Nicodemtls, 
declara enfáticamente a lei de 
Deus quanto ao modo de ba
tismo que deve ser realizado 
na água. Êle diz “Na verdade 
te d i g o  quem n ã o  
nascer na água e do Espírito 
não pode entrar no reino de 
Deus’ . (João 3:5). Ele exem 
plificou esta declaração na 
sua própria ação. João Batista 
foi enviado de Deus para ba
tizar com água (João 1:6:33), 
e Jesus insistiu em receber 
aquela ordenança pelas suas 
mãos, “para cumprir tôda jus 
tiça”. Quando Cristo “nasceu 
da água”, e saiu dela, o Espi 
rito Santo desceu sôbre Êle, 
e a voz de Deus foi ouvida; 
“Este é o meu Filho amado 
em quem me comprazo'. 
(Mat. 3:13-17).

Esse é o modelo que o 
Senhor nos deu como reque
rimento feito pelo seu pai 
porque Êle testifica que a or
denança administrada por 
João Batista é ”o conselho de 
Deus”. (Lucas 7:30). Assim, o 
crente arrependido entra nas 
águas junto com um enviado 
de Deus para batizar; é Se
pultado nelas e então sai das 
águas na semelhança da res
surreição de Cristo. Desta ma
neira êle é nascido da água 
recebendo o batismo designa 
do pelo Senhor. A remissão 
dos seus pecados vem de Deus 
por Seu Filho Jesus Cristo, e 
é dada atravéz do batismo.

Ele é lavado e purificado; 
seus pecados passados são per
doados: éle é como uma crian
cinha diante de Deus, e está 
então, preparado para receber 
o Espirito Santo, que “não 
habita em templos sujos” e 
que é dado ao crente batizado 
pela imposição das mãos da- 
quêles que tem autoridade pa
ra oficiar nesta ordenança. 
(Atos 8:17-18 19:5-6). Como o 
seu corpo foi coberto nas 
águas do batismo, assim tam
bém a sua alma será coberta 
pelo Espirito Santo, e é bati
zado com fogo divino; êle é 
“nascido da agua do Espirito” 
e é feito membro do reino de 
Deus.

Assim as escrituras er.sinam 
como a ordenança úe batismo 
é administrado - m u nodo, co
mo também o sei. «.hjetivo e

■ no batismo de Joao . 
reconheceu o fato de que elas 
não haviam realmente recebido 
n batismo de Joá , porquantoi e O DaUMUU ~ Canta

necessidade Elas n 1 \  na aòs que fo ssem  batizados
sinam qne para 1 «(ieiiatiça -< - d ,----;—  «iiviHn

ps

ter valor, deve 
por alguém que 
zado agir no nor 
Aqueles que não 
derem dos seus 
são elegiveis 
(Mat. 3:7,17), e nei 
pessoas não aut«; «idos têm 
valôr à vista de Lt porque 
“ninguém toma p; i ; si esta 
honra, senão o qiu- é chamado 
por Deus, como Aarao

I ;i i CIOS uuc
realizada e êles nunc» h^Jam  

, autori-i falar do Espirito Santo. A ssun  
St i.hor., alguma pessoa. se™

„ cpen icoin boas intenções, mas sem  
i„, não autoridade divina, estava la
b ismo 
aios de

ai ionuauc i ”
bat /.ando ‘no batismo de Joao 
embora sem valôr, porque este 
só é reconhecido quando feito  
por servo comissionado por 
Deus. Portanto, o apòstoio 
Paulo explicou lhes o batismo 
de João e depois de receberem

Moisés. (Exodo 4; 14,15). ram sua oDeuieuu»
Este princípio foi explicado batizadas novamente.

claramente pelo Salvador. ------,u"° p '1M,r‘
Ele mandou os Seus apósto 
s a 4.ensinar’' à Iodas as

por Deus, como Aarao de Joao e depois uc *ctc  
(Heb. 5;4) Aarão foi Hhamado 0 entendimento necessário da 
pela voz de Deus, airavéz de verdadeira ordenança, mostra 

. t i  r.im sua obediência e foram
ite. “E im

pondo lhes Paulo as mãos, 
nuou os 3 eus ojjusw veio sôbre êles o Espirito San- 

los a ‘.ensinar” à tôdas as to, e falavam diversas linguas 
nações, batizando-as em nome 
do Pai e do Filho e do Espí
rito Santo’., (Mat. 28:19). Mas 
muito antes disso, Êle deu- 
lhes a comissão divina de agir 
no nome dêle aonde Êle man
dasse. “E ordenou aos doze 
apóstolos que estivessem com 
Êle, para que os mandasse a 
pregar". (Marcos 3:14). A au
toridade divina que possui 
ram foi a fonte do seu poder.

Este fato Ele gravou nêles 
dizendo “Não m<* escolhestes 
vós a mim, porém eu vos es
colhí a vós, e vos constitui, 
para que ides e deis fruto, e 
o vosso fruto permaneça; para 
que tudo quanto em meu no
me pedir-deS ao Pai, Êle vo- 
lo conceda”. (João 15:16). Se 
os apóstolos tivessem começa
do com Sua própria autoridade 
sem serem escolhidos, será 
que Deus teria reconhecido as 
ordenanças realizadas por êles 
em seu nome? Certamente 
que não; pois a razão porque 
Ele os tinha escolhido e orde
nado foi para que fossem qua
lificados de “ir e dar frutos”.

O Todo-Poderoso honra 
uma ordenança realizada por 
aquêles a quem Êle deu au
toridade; mas não reconhece 
atos não autorizados. O após
to Paulo, pelo poder de Deus, 
expulsou os demônios; mas 
quando os filhos de Sceva, 
sôbre os quais a autoridade 
divina não tinha sido conferi
do, tentaram usá-la, êles fa
lharam. (Asos 19:11 161. Quan
do o apóstolo Paulo foi para 
Épheso, achou certas pessoas 
clamando terem sido batizadas

e profetizavam”. (A tos 19:1-6).
Quando o servo do Senhor 

oficiou nas ordenanças dó 
Evangelho, os crentes arre 
pendidos “nasceram da agua e 
do Espirito’ , e a palavra foi 
confirmada nêles pelo poder 
de Deus.

A experiência dos homens 
de Epheso dá-nos uma lição 
interessante. Êles erraram, 
quando a verdade foi-lhes 
apresentada, êles aceit.iram 
com júbilo. Receberam  a pri- 
meira ordenança do Evange
lho; batismo por imersão para 
a remissão dos pecados (o 
nascimento, o sepultfm rnto na 
água). Sem tal ordenança, o 
Senhor disse que nenhum h>-- 
mem pode entrar no reino 
dos céus “Entrais pela porta 
estreita” que vai a vida eter
na.

Em Poucas Linhas
Existem atualmente no país, 

segundo os dados do Serviço 
de Estatística da Educação e 
Cultura (MEC), 95358 escolas 
primárias, frequentadas por 
mais de sete milhões de alu
nos - matrícula que corres
ponde, aliás, ao dôbro da ve
rificada em 1947.

A percentagem de alunos 
matriculados sôbre o total de 
habitantes é de 11% (em 
1949 era da ordem de 8,1%).

XXX

A produção brasileira de 
sal, em 1959, foi de 955005 
toneladas, verificando-se um 
aumento de 65% sôbre a pro
dução de 1955, que foi de 
580 818 toneladas, segundo os 
números do Instituto Brasi
leiro do Sal. 0 Estado que 
contribuiu com maior quota 
de produção foi o Rio Gran
de do Norte: com 550.764 to
neladas. Seguiram se o Esta
do do Rio de Janeiro, com 
190.574 e o Ceará, com 
139.809. O menor produtor 
foi o Estado de Alagoas, com 
32 toneladas apenas.

XXX

O Município de Conselheiro 
Pena em que se transformou 
o antigo povoado de Laião 
situado na Zona do Rio Dô’

ce, em Minas Gerais, numa 
área de 2 mil quilômetros 
quadrados, tem uma popula
ção atualmente estimada em 
51.000 habitantes. A principal 
atividade econômica é a pe 
cuária leiteira e de corte. 
Na pauta agrícola destaca-se 
a produção de café, seguin
do-se a de fumo em fôlha e 
de uva. Conselheiro Pena ex
porta em escala apreciável 
madeira para combustível 
em forma de lenha, bem as
sim glucinio e mica.

x x x
Nos oito primeiros meses 

de 1960 sairam pelo pôrto 
de Santos, para o exterior, 
quase 3 milhões de caixas 
de frutas cítricas (2 867,864 
caixas de laranjas, 59 715 de 
pomelos e 7 700 de tangeri
nas). Os maiores comprado
res de nossas frutas foram 
a Inglaterra e a França se- 
guindo-se a Holanda, a Ale
manha e a Bélgica.

Vidros — Espelhos 
Molduras

Vidraçaria 
Almirante Soares

Rua Marechal Deodoro 125 
fone 376

POSIO 1 1 1  NOSSA SENHORA APARECIDA
- de -

Irmãos Sens

Gasolina - Oleos - Lubrificantes - Com 
pleto serviço de pulverização

Estrada Federal - Eairro Coral

LAGES -  S.C.
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Reinicia-se Domingo o Certame Estadua
FinalmeDte domingo 

próximo será reiniciado 
o campeonato estadual 
de futebol, com a reali
zação ia primeira roda
da do turno da chave n° 
3, que envolve os clubes 
Internacional e Guarany 
de Lages, Botafogo de

Canoinhas e Peri Ferro
viário de Mafra.

Em nossa cidade de 
verão atuar Internado 
nal e Botafogo de Ca
noinhas, num confronto 
que está sendo aguarda
do com o mais amplo

interesse, pois é uma in
cógnita para os espor
tistas da Princesa da 
Serra, as possibilidades 
do esquadrão canoiulien- 
se.

Enquanto isto na c!da- 
de de Mafra, estai ão 
preliando as equipes do

Peri Ferroviário local e 
o Guarany de nossa ci
dade, num encontro ver
dadeiramente difícil pa
ia o quadro do Major 
Estrela.

Acreditamos que nesta 
primeira rodada do tur

no da chave n° 3, deve 
rá predominar o equilí
brio de ações, porquan
to todos os quatro clu
bes que nela tomarão 
parte, s ã o  forças 
máximas de suas respe
ctivas cidades.

JSnianliã eleições na I S O
Conforme está sendo 

amplamente divulgado, 
realiza se amanhã a noi
te as eleições na Liga 
Serrana de Desportos, 
p a r . a escolha de seus 
novos dirigentes que di
rigí rí o a referida enti
dade no periodo 1961/62.

O nome d >s candida
tos são ainda incógnitos. 
A dupla Ernani Rosa- 
Pregentino Parizzi que 
havia sido sugestionada 
por um dos grandes de 
nossa cidade, parece que 
apagou-se e agora o no
me do sr. João Carlos 
Leão Filho é o que reu 
ne o favoritismo dos 
clubes, muito embora o 
mesmo não esteja pro

penso a aceitar êste es
pinhoso cargo.

Não será também no
vidade, se em última ho
ra surgir as candidatu-. 
ras dos srs. Arnoldo Ro 
sa e Tte. Waldemar da 
Cunha Madureira, tam
bém lembrados por di 
versos clubes filiados.

Vamos aguardar ate! 
amanhã a noite para ve 
rificarmos quais serão 
os nomes dos novos di
rigentes da LSD, aqueles 
que terão a dura incum
bência de substituir ao 
sr. Osvaldo Costa, quo 
por sinal teve uma ma 
gnifica atuação a frente 
dos esportes lageanos 
nesta sua gestão 
de 1960.

GRANDE COBERTURA 
ESPORTIVA

Grande cobertura esporti
va, foi a que realizou a Ra
dio Clube de Lages, por 
ocasião da visita do Grêmio 
Futebol Porto Alegrense à 
nossa cidade. Desde os pri
meiros dias da semana a W3 
pôs em movimento o seu 
Departamento de Esportes 
que recebe a direção de 
Camargo Filho.

A primeira fase desse 
grande trabalho foi a cober
tura completa das negocia 
ções entre o srj Armindo 
Araldi e Dr. Fernando Kroe- 
fer, que culminou com a 
vinda do Penta Campeão.

Camargo Filho que havia 
acompanhado o primeiro 
mandatario colorado à ca
pital dos pampas, trouxe em 
gravação para a W3, entre
vista feita no Estádio Olím
pico com os craques trico
lores.

Mas não ficou só nisso o 
trabalho da emissora da 
Rua Presidente Nereu Ramos, 
de volta a capital gaúcha no 
dia 16, às 19 horas pelas 
ondas curtas da Radio So
ciedade Gaúcha, Camargo 
Filho mandava um boletim 
informando para a Princesa 
da Serra a composição da 
caravana gremista. Dia 17 
às 10 e 20 horas a Radio 
Clube diretamente do Dou
glas da Varig, a 1800 metros

de altura, na palavra de Ca
margo Filho, fazia uma trans
missão até então inédita na 
história da Radiofonia “Bar
riga Verde", entrevistando 
os componentes da caravana 
a tarde depois de vários tra
balhos de reportagens, a W3 
iniciou a Grande Jornada 
Esportiva que contou com a 
participação de todos os 
elementos de Esportes da 
W3.

Reportagens de campo es
tiveram a cargo de Rogério 
Machado e Antonio Fernando, 
Comentários técnicos de 
Adão Filho, no trabalho téc
nico em informações de Es 
tudios estiveram sobre a Di
reção de Jofre do Amaral, 
participação de Silvio Jani 
Silva e Juraci da Silva Ra 
mos Camargo Filho em seu 
retorno ao prefixo W3 narrou 
e comandou diretamente da 
cabine Central de Radio do 
Estádio Vidal Ramos essa 
grande jornada que a noite 
seria reprizada em gravação.

Foram inúmeras as felici
tações que os rapazes de 
esporte da W3 receberam 
por cartas, telegramas e te
lefonemas. Juntamos às nos
sas homenagens a essas e 
desejamos felicidades aos 
componentes desse Departa
mento.

Apontados nomes pa
ra a Presidência do 

Pinheiros
O Sport Clube Pinhei

ros, que está com as 
suas atividades espor 
tivas paralizadas desde 
a realização do último 
campeonato da cidade, 
deverá realizar dentro 
era breve as suas elei
ções para a gestão 
1961/62.

Por conversas oficiais 
pudemos apurar que os 
nomes dos srs. Julio Nu 
nes, ex-presidente da Li
ga Serrana de Desportos 
e Djalma Rocha estão 
bastantes cotados para 
a presidência do aivi- 
verde.

Õíiipa para a Direto
ria da Liga teia 

de lespeife
Composição oficial de 

uma das chapas que 
concorrerão às eleições 
na LSD no dia de 
amanhã: Presidente -
João Carlos Leão Filho; 
Vice Presidente - Carlos 
Ramos Koeche; Conse
lho Fiscal - Armindo 
Araldi, Dr. Ney Aragão 
Paz e Osvaldo Costa; 
Junta Disciplinar Despor
tiva - Névio Fernandes, 
Jayme Garbelloto e Jo- 
nas Ramos; Suplentes da 
JDD - Benevenuto Fur
tado, Juarez Garbelloto 
e Nilson Ramos Martins.

Serão realizadas dentro de 
breves dias as eleições no 
S.C. Internacional para esco
lha de sua nova diretoria pa
ra o periodo 1961/62.

Um nome que está cotado 
para substituir o sr. Armindo 
Araldi na presidência do co
lorado é o do sr. Arnoldo 
Rosa, atual vice presidente 
da Liga Serrana de Despor
tos.

Eleições no Cruzeiro
Deverão realizar se no proximo domingo as eleições 

no Sport Clube Cruzeiro para a escolha de sua nova dire 
toria que regerá os 9eus destinos no biênio 1961/1962.

Até o momento desconhecemos o nome do sucessor 
do sr. Aires Cruz.

-  AGRADECIMENTO -
Recebemos do Diretor de Esporte da Radio Clube de 

Lages, o seguinte oficio de agradecimento e cumprimentos 
pela passagem do Ano Novo.

Lages, em 26 de Dezembro de 196o.
Ilmo Snr. Nevio Fernandes 
Redator Chefe do Correio Lageano 

Venho por intermédio do presente, apresentar os meus 
mais reconhecidos agradecimentos, pela maneira gentil com 
que o amigo propoícionou-me, um contacto com as coisas 
de Lages principalmente com o esporte, através dos jor
nais que gentilmente me enviava, quando da minha per
manência em Brusque em uma das emissoras coligadas de 
Santa Catarina. Foi através de sua bondade e das colunas 
deste conceituado orgão é que pude sentir menos sauda
des dessa terra que tanto quero bem, hoje de volta não 
poderia deixar de externar ao amigo o meu apreço e admi
ração pondo ao seu inteiro dispor o Departamento de Es
porte da Radio Clube agora sob minha direção.

Sirvo-me da oportunidade para desejar ao amigo e a 
todos os funcionários dessa conceituada casa de imprensa 
de Lage«, o desejo de que o 1961 seja-lhes venturoso e fe
liz, e que esse orgão seja mais um dos milhares espalha
dos pelo universo a fazer jús ao pensamento do grande 
Rui Barbosa «A imprensa é o Clarim da Liberdade tocando 
a alvorada da civilização".

Camargo Filho.

A Varzea em foco;
Rodada de domingo

No proximo domingo será encerrado o campeonato 
varzeano de futebol, referente à temporada de 1960, com 
a efetivação dos seguintes jogos: Olaria x Coral, Princesa x 
Tupy e Brusquense x America

Os jogos de maiores importância desta ultima rodada 
serão aqueles que reunirão Olaria x Coral e Brusquense x 
America, pois serão ambos decisivos.

Seleções da 15a e 16a rodadas
Atendendo à inúmeras solicitações, reproduzimos a 

seleção da 15a. e 16a. rodada do turno, realizadas no prin
cipio do mês de dezembro, que ficou assim constituída:

Saul (Olaria), José (Centenário), Antonio (Figúeiren- 
se) e Deco (Brusquense); Clineu (Brusquense) e Lite (Ola
ria); Arnaldo (Olaria), Ivan (Princesa), Pedrinho (Centená
rio), Raimundo (Botafogo) e Alemão (Centenário).

O crack da seleção das rodadas foi o medio volante 
Clineu do Brusquense.

Reune-se logo mais o TJD
Reune-se logo mais às 20 horas na sede do S. C. In

ternacional, os membros componentes do Tribunal de 
Justiça Desportiva do Departamento Varzeano de Futebol 
para julgar o caso criado com o jogo irrealizável entre o 
S. C. Tupy e o Avenida S. C..
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CORREIO
Lages, 4 de Janeiro de 1961

Por ocasião da pas
sagem d i data magna 
da crist ind tde e do A- 
no Novo, recebemos os 
seguint •> cartões de fe- 
licitaçõ.*s, os quais de 
antem ão muito agrade
cemos:, Patria Companhia 
Brasileira de Seguros 
Gerais, Santos & Santos 
Publicidade S/A — In- 
terpress S/A. Serviços 
Aéreos Cruzeiro do Sul 
S/A — Transportes Aé
reos Catarinense S/A, 
Banco Nacional do Co
mercio Sociedade Anô
nima, Diretoria do Sindi
cato dos Trabalhadores

nas Industrias da Cons
trução e do Mobiliário 
de Lages, Clube Soropti- 
mista de Lages, Kaul 
Goelzer Engelsing Ltda. 
Dr. Elisiário de Camargo 
Branco, S/A Moinho Cru
zeiro — Distribuidora 
Casarin, Academia Cata
rinense de Acordeon, 
Instituto de Aposentado
ria e Pensões dos Co- 
merciários, Sociedade Es
portiva Arco íris, Manig 
— Manufatura Industrial 
Gráfica S/A, Cia T. Ja- 
nér — Comercio e In
dustria.

isti
Os deputados paulistas 

poderão agora ganhar 
até uove mil cruzeiros 
diários de jeton, graças

mentares. Em cada ses
são o jeton correspon
dente a cada deputado é 
de Cr$ 1.500,00. Com is-

Estados Unidos e 
Cuba romperam 

relaçõesI
Finalmente foi concretiza

do o rompimento de rela 
ções diplomáticas entre os 
Estadcs Unidos e Cuba, que 
desde há muito vinham di
vergindo em suas questões 
no terreno pan-americano.

O rompimento deu-se no 
dia de hoje.

Conforme comunica
ção expedida pela dire
toria da Associação 
Comercial de Lages, na 
próxima sexta feira, dia 
6, data consagrada aos 
Santos Reis não é fe
riado municipal, muito 
embora seja consi
derado dia santo de 
guarda.

Desta maneira o co

C a m i n h o n e t a  c o l i d e  c a »

oficina de Radiadoresuma
Hnip aproximadamente a

, E  da" madrugad. uma
*

fio  Joaquim e de proprieda
de do sr. Jacó Cassetare co
lidiu violentamente coro a 
Oficina de Radiadores per
tencente ao sr. Arml" ca_' 
de Chaves sita no eJ?tr0“ca 
mento da Rua Mal. Deodoro 

Avenida Marechal Flor.ano. 
O veiculo que era dirigido

por um amigo do propri t*. I
rio desgovernou se em dado 
momento, indo atingir o edi- 
ficio supra citado, entrando 
em uma das suas portas.

Com o choque o veicu . e 
o edifício sofreram di.,;os 
materiais, sem contudo hi ver 
vitira !

A policia tomou conh ci
mento do caso e compareceu 
a0 local.

L acerda já e s tá  perden- 
do a  p a c iê n c ia

Decidindo sobre um
processo em que a Se
cretaria de Saúde solici
tava autorização para 
adquirir óleo combustí
vel destinado aos hospi
tais do Estado da Gua
nabara o governador 
Carlos Lacerda lançou 
este energico despacho: 

“Este assunto deveria 
ter sido resolvido no go
verno anterior. Como tan-

mercio em geral deve- outr°s> nao o loi e 
rã abrir as suas por- ,aSoia tomam-nos o tem- 
tas nêsse dia.

po e a pacienc \ n i i  
corrigir calotes alheios e 
a desordem a d : m >i a ] 
tiva espantosa, grotenaj 
e vergonhosa qut n-j 
contramos neste Estado] 
É com vergonha pd 
outros e constrangimeut 
para todos que dou 
torização para que ns 
seja suspenso o fornec 
mento de oleo combus 
tivel para a coziDha 
hospitais. Mas ó 
vergonha”.

a uma emenda aprova- so os deputados poderão
da há dias, que desdo
bra as sessões ordiná
rias em duas, duplican
do os jetons dos parla-

realizar até seis sessões Cestas de Natal A- 
por dia, sendo duas or-jmaral inaugura Loja
ordínárias. quatr0 “ «"'I nesta cidade

Ademar disposto a concor 
rer à senatoria por Goiás
O sr. Ademar de Bar- 

ros, um dos candidatos 
derrotados nas últimas 
eleições presidenciais, 
em declarações formula
dos à imprensa carioca, 
anunciou a sua disposi
ção de concorrer a uma 
cadeira de Senador pe

lo Estado de Goiás, a 
exemplo do que vai a- 
contecer com o presiden
te Juscelino Kubitscheck. 
Para tanto dentro de bre
ves dias vai iniciar os 
entendimentos com vá
rios próceres políticos.

Ias i
Lagostas do Ceará e 

faisões da granja dos 
Guinle em Petropolis, 
serão encomendados pa
ra o banquete de posse 
do., sr. Jânio Quadros na 
presidência da Repúbli-

9i • /A • • /A • *J\ • éjfi

ca. Haverá champagne 
francês, mas preferen
cialmente, será servido 
o legitimo champagne 
brasileiro, especialmente 
o produzido no Rio Gran
de do Sul.

Com o fito de melhor 
atender os seus distintos 
clientes, as Cestas de Natal 
Amaral acabam de inaugu
rar nesta cidade, uma loja 
Amaral, a qual está situada 
à Rua Marechal Deodoro 235 

A loja Amaral desta cida 
de está com a sua direção 
confiada ao sr. Wilberto 
Ghise, seu agente em todo 
o município.

Deputado Elias Adai- 
me felicita êste jornal

Recebemos do Deputado 
Federal Elias Adaime, Se
cretario da Segurança Pú
blica de nosso Estado, um 
atencioso radiograma, felici
tando a direção dêste bi- 
semanario pela passagem 
das festividades de fim de 
ano.

Muito agradecemos àquele 
ilustre homem público e 
retribuímos as felicitações 
recebidas.

Não tev í repercussão favo
rável no P.S.D. a projetada 

fusão com a U. D. N.
Não teve repercussão fa

vorável nas áreas pessedistas 
de maior densidade política 
a idéia da fusão do PSD 
com a UDN, sugerida há 
poucos dias pelo Ministro da 
Justiça, sr. Armando Falcão.

Nem mesmo a simples ali
ança entre os dois partidos 
ressalvada a independência 
de cada qual, seria acatada 
pela maioria do PSD e de 
seus lideres mais categori
zados

Eis entre outras uma opi
nião colhida a respeito do 
assunto entre os deputados 
pessedistas: “O PSD não é 
partido para se fundir com 
outro. Ele tem suas carac
terísticas próprias, inconfun
díveis e uma tradição politi

ca a zelar A união entre o 
PSD e a UDN não constitui 
nenhuma novidade. Durante 
seu governo, o marechal ■ 
Eurico Dutra levou os dois  ̂
partidos à celebração de umj 
acordo

O acordo funcionou sem
pre mal Para conter a ex 
pansão das forças da es 
querda e da direita não íj 
necessário que o PSD e » 
UDN se fundam ou se aliem

De resto o comunismo não 
oferece hoje no Brrsil ne
nhum perigo”.

Foram tôdas mais ou tpe' 
nos neste sentido ao opiniõe* 
ouvidas no seio do PSD » 
respeito da união dos dois 
partidos.

S t  S y ilh  de A q u iio  f a l e i

Vva. Sofia Santana Silva

Aniversariou no dia 30 de 
dezembro p.p.. 0 sr. Syrthde
t e mN,c“le;^  'lelegailodo 
iapl em Santa Catarina e 
pessoa vastamente relaciona

da em nossos meios sócia 
e políticos

Ao feliz nataliciante en< 
mos as nossas congratui*
ções.

Participam aos parentes e pessoas de suas relações o contrato de 
casamento de seus filhos

Névio Santana Fernandes e Leonete Arruda Lins
Lages, 1° de Janeiro de 1961.

/  * \V  * > y »>v # »> y  »>y »>v«>y «>y »>y »>y »>y .> y , s v  »>♦»«> ^ , ç t ;

Enlace matrimonial
o en lace°matrimoniaf  rio !ílha ?° casal sr ? % 
jovem Alcione Wal do dr‘ Joaquina Pint0 í 
filho do casal sr p gn?r’ Arruda, abalizado ® i 
Oscar Wagner do Sí?' dico aílui residente, 
comercio desta praca° ~ . inVe*l
com a gentil srta A?Ça’ Enviamss aos J°'
Hta Pinto de A m ?6' nubentes as nossas

e Arruda> licitações.
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