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Cr$ 5,00 LAGES, 7 de Janeiro de 1961 — - N‘ 19

VIT decease inis ato 179/ 360
D I S T K I T 0 Zonas Dom; ílios População

Lages
Urban. e Subir 7.f 33 35112

To ai d. ' • strito n,ral 757 4328.
8 °.9o 3944i)

Indios Urb Subur Rural 694 3815
Painél Urb. Subur. Rural 655 3348
Bocaina do Sul Urb Subur Rural 1431 7112
Palmeira Urb Subur. Rural 134o 6654
Corrêa Pinto Urb Subu ■. Rural lo57 5699
São José do Cerrito Urb. Subur. Rural 2894 14698
Capão Alto Urb. ^ubur. Rural 2146 11146
Campo Belo do Sul Urb. Subur. Rural 1384 76o 1
Cerro N egro Urb Subur. Rural 1864 10048
Anita Garibaldi Urb. Subur. Rural 1375 7698
Celso Ramos Urb. Subur. Rural 736 3878

Total Geral do Município de Lages 23 866 121.137

Aniversaria hcje c sr. 
Constantino Be rias? i

J íio  (p ro s  assegura maioria no inado Federal
0  sr. Jâaio Quadros já 

tem assegurada a maio
ria do Senado Federal. 
33 senadores já se pro
nunciaram favoráveis ao 
futuro presidente, saben
do se que outros aguar
dam apenas a posse pa
ra tomar idêntica atitu
de.

Os senadores já sabi
damente janista são os 
seguintes, na bancada do 
PTB: Cunha Mello, Nival
do Lima e Mourão Viei
ra, do Amazonas; Lou- 
rival Fontes, de Sergipe; 
Caiado de Castro, da 
Guanabara; Nelson Ma- 
culan, do Paraná; e Sau

lo Ramos, de Santa ca
tarina.

Somados êstes aos 18 
da UDN, três do PL, un 
do PR, urn do PSP < 
dois sem legendas, temos 
um total de 33.

LARES EM FESTA

Depois de lembrar 
que a posse de 1951 exi
giu um gasto de Cr$ 5 
milhões e a de 1956 Cr$ 
8 milhões, o ltamarati in
forma que a do sr. Jânio 
Quadros foi estimada em 
Cr$ 30 milhões devido a 
dificuldade, senão a im
possibilidade de se orçar 
o total requerido.

Diz, ainda, que as cir
cunstâncias tornam os

cálculos mais difíceis 
porque será realizada 
em Brasília, «cidade que 
como é natural, não dis
põe ainda de recursos 
necessários à preparação 
e execução das soleni
dades programadas, o 
que torna obrigatório 
recorrer-se às praças 
de São Paulo e Rio a 
fazer face à majoração 
de preços que desse fa
to decorrerá.

Encontra-se em festas 
desde o dia 5 do corren
te, o lar do dr. Wolny 
Delia Rocca, Prefeito Mu
nicipal de Lages e de 
sua digna esposa |d. Do- 
lores Martins Delia Roc
ca, com o nascimento de 
um galante menino, o 
corrido na Maternidade 
Teresa Ramos.

Ao feliz casal, bem 
como ao pequeno re- 
cem-nascido, enviamos 
as nossas felicitações, 
com votos de muitas a- 
legrias e venturas.

L E I A :
Na 3a. Página: Acontecimentos Sociais 
Na Ba- Página: Notas & Comentários 
Na 7a- Páginá: A LSD tetn novo presidente

Encontra-se em festas 
desde há vários dias, o 
lar do sr. Darcy Baggio, do 
alto comercio desta praça 
e de sua exma. esposa d. An- 
tonina Baggio, com o nasci
mento de um galante meni
no que na pia batismal re
cebeu o nome de Marcus.

Ao feliz casal bem como 
ao pequeno Marcus, envia
mos as nossas felicitações.

A data de hoje é muito significativa para a sc<. da- 
de lageana, pois transcorre a passagem de mais um ni- 
versário natalício do sr. Constantino Bertuzzi, uim das 
molas mestras do comércio local.

O feliz nataliciante é diretor gerente do Cine Teatro 
Tamoio, uma das casas de diversões mais conceituadas de 
nossa urbe, e um dos diretores da importante firma tfer- 
tuzzi, Ribas & Cia. tradicionalmente conhecida em todo o 
Estado de Santa Catarina e mesmo no sul do país.

Carater retilíneo, elemento baialhador nas diversas 
causas sociais em que abraçou, o sr. Constantino Bertuzzi, 
é pessca sobejamente conhecida e benquista em todas as 
camadas sociais, motivo porque está sendo muito cum
primentado na data de hoje pelo seu vastíssimo circulo 
de amizades.

Aproveitamos o ensejo para destas colunas externar 
ao sr. Constantino Bertuzzi, os nossos votos de ,mil ver.tu- 
ras, e que o Creador abençoe a sua preciosa existência 
juntamente com os seus exmos. familiares.

Jantar de confraterniza
ção do Banmercio

Realizou se no último 
sábado, dia 31 de de
zembro, nos salões do 
Grande Hotel Lages, 
um jantar de confrater
nização entre dirigentes 
e funcionários do Banco 
Nacional do Comercio 
S/A, filial de nossa ci
dade.

Estas iniciativas par
tidas de sua direção é 
sem duvida alguma dig
nas de notas pois de
monstra bem claro, o 
espirito de camaradagem 
que reina naquela casa 
de crédito.

Destas colunas felici
tamos o sr. Erwin Mar- 
cks, dinâmico gerente 
por esta feliz iniciativa 
que será um marco no

progresso desse tradi
cional e conceituado es
tabelecimento, pois isto 
demonstra a harmonia 
e o respeito que reina 
entre chefes e auxilia
res.

Por ocasião desta fes
tividade, que bem con
tra o nosso desejo lá 
não pudemos compare
cer. fizeram uso da pa
lavra diversos oradores 
sempre num espirito de 
absoluta camaradagem 
e sempre dispostos a dar 
o seu máximo esforço, 
para cada dia elevar 
bem alto o conceito e 
o progresso deste tra- > 
dieional Banco Nacional I 
do Comercio S/A.
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N O TA S EM
Publica o Planalto em sua ec/í-1 
çào de 30 de Maio de 1918, | 
o seguinte:

Por estas coluranas 
temos já insistido pela 
necessidade de abrir se 
novos campos á nossa 
actividade e ao empre
go de vultuosos capitaes, 
affluidos à zona serrana 
do Estado, em conse
quência da alta de pre
ços de todos os produc- 
tos de sua industria 
pastoril.

Aventamos, por uma 
série de artigos de um 
nosso dedicado collabo 
rador, a possibilidade 
lucrativa da cultura d • 
trigo, e applaudimo^ 
sem restrições a ideia 
dos srs. Costa & Busch, 
de fundarem nesta cida 
de, e aproveitando a 
sobra de energia eletri 
ca da Empresa da Luz, 
um moinho com capaci
dade para beneficiar to
do o trigo produzido no 
município, afasta ndo 
assim do nosso merca 
do e de outros mais vi 
sinhos, a farinha estran 
geira, que nos fica pe
los olhos da cara.

Naquella ocasião apre 
ciamos também a acção 
fecunda do Ministério da 
Agricultura, creando o 
Comitê da Producção 
Nacional, e nomeação 
para representa-lo, na 
Capital do Estado, do 
competente o operoso en
genheiro Dr. Jacintho 
de Mattos, que tem seu 
nome ligado a muitos e 
valiosos serviços em 
Santa Catharina, e nes
ta cidade do nosso es
forçado conterrâneo e 
conceituado comercian
te sr. João Octavio da 
Costa Avila.

Naquella apreciação 
noticiamos que o Comi
tê da Producção Nacio
nal, por aquelles seus 
delegados, ia fazer no 
Estado e especialmente

do Museu Histórico »Thiago de Castro« 
Transcreve D. T. CastroARQUIVO (N- 114)

Cultura do Trigo
... C  nãn vibrante de labor, __nn nnr ser a Ieconômica, se faça um

d f  condições de solo1 propagandista da culti ra
e clima mate adptaveio,do trigo, dando, oe que
a cultura da preciosa | oodem, c ^ i e n  einP e 
gramminea, larga distri- uma larg * * i i t e i r a  e
imição de sementes ja que no P^xjmo ve * ’
expurgadas

Muito embora seja a 
descrença a nota pre
dominante no espirito 
do nosso publico, rela- 
tivameute as promes
sas do governo, que nem 
sempre cumpre o que 
promette, um bom nu
mero dos nossos lavra
dores recebeu jubilosa
mente a noticia, e tra
tou confiadaraente do 
preparo de terras para 
a sementeira, visto que 
atravessamos agora a 
estação mais própria 
para isso.

Felismente, desta vez, 
as nossas previsões 
optimistas estão em ca 
minho de realidade e a 
confiante expectativa 
dos nossos lavradores 
não vai ser illudida:

O esforçado Dr. Ja 
cintho Mattos, Inspector 
da Producção, recebeu 
grande quantidade de 
trigo e centeio para 
distribuir, e o honrado 
Dr. Governador do Es
tado, attendendo ao pe
dido dos representantes 
do Comitê, reforçado 
com as solicitações do 
sr. Coronel Superinten
dente municipal, muito 
interessado neste as
sumpto, promptificou-se 
a ocorrer as despezas 
do transporte das se
mentes, de Florianopolis 
até Lages.

Estão assim removi
das todas as difficulda- 
des para a acquisição 
de sementes, cumprin
do agora que cada um 
lageano, interessado 
pela nossa grandeza

o ouro lavaclo e ondu
lante das searas, con
traste c'in o verde mat- 
to e o verde negro das 
nossas carapinas e das 
nossas florestas, e com 
as gen mas multicores 
dos no: os medras re
banhos, uma attesta-

ção vibrante ue labor e 
le fartura, que f licita 

e que dignifica o ho
mem.

Damos aqui o auspi
cioso telegrama recebi
do pelo Agente da Pro
ducção Nacional, e por 
onde se verifica que to
do o nosso edictorial 
de hoje não è conversa 
fiada.

J. Octacilio Costa.
Lages.

Expedi hoje para Pa

lhoça 16i) saccos, sendo 
10 de centeio e 150 de 
trigo. Governador con 
corda pagamento do 
frete rasão dois mil réis 
arroba viagem completa 
até ahi. Auctorizuu me 
declarar que o paga
mento será prompt ahi 
saccando contra fih. a»u- 
ro, afim despachar 
immediatamente carre
teiros. Próxima semana 
couto reraetter mais 200 
saccos.

Saudações cordeaes.
Jacintho Mattos.

Comissário.

Em poucas l i nhas
Em 105‘ , importamos 143809 

kg de sul! e seus derivados, 
no valor < 208 milhões de
cruzeiros < 1116 mil dólares.
Nossos pr icipais fornecedores, 
consoante i.is is  divulgados pe
lo IBGE. 1 i m a Dinamarca 
(72464 hg Estados Unidos 
(25499 lg  o Reino Unido 
(11583 kg .

Dos 36245 uristas que visi
taram o Brasil em 1958, a 
grande mai' ia (22146) desem  
barcou no Rio de Janeiro. Em 
São Paulo desceram 4787, em 
Santos 3841 e em Porto Ale-

gre 1380. Outros portos aero 
portos ou postos de regular 
movimento foram os de Foz do 
Iguaçu, Belém. Uruguaiana e 
Recife. (IBGE)

De acordo com os levanta- 
uient -s do Serviço de tístatís- 
tica da Produção, a criação de 
perus no Brasil conta atual 
mente com efetivos da ordem 
de 2665U00 cabeças. Oito Es 
tados contam com totais supe
riores a lOU mil cabeças: Bahia 
(443 mil), Minas Gerais (311 
mil), Pernambuco (230 mill, 
Alagoas (218 mil), São Paulo

(202 mil), Paraíba (180 m\\) 
Ceará (163 mil) e Rio Grande 
do Sul (128 mil).

Nossas importações de adu
bos químicos em 1959 soma
ram 286777 toneladas, no va
lor de 1 bilião 428 milhões de 
cruzeiros ou 15456 mil dóla
res. Esse total foi consideràvfel- 
mente inferior ao registrado 
em 1958, quando, segundo in
forme do IBGE, nossas impor
tações de fertilizantes manufa
turados ascenderam a 426077 
toneladas, no valor de 1 bili
ão 435 milhões de cruzeiros ou 
25720 mil dólares.

Aniversario
Transcorreu no dia 31 

de dezembro p.p. a pas
sagem de mais um ani
versario natalício do sr. 
João Maria Borges de 
Liz, do comércio desta 
praça e pessoa vasta
mente relacionada em 
nossos meios sociais, 
razão porque foi muito 
cumprimentado naquela 
data.

Embora tardiamente, 
enviamos ao aniversa
riante as nossas cordiais 
felicitações.

J Q vai '“driblar” o 
nordeste

O sr. Jânio Quadros tentará desfazer se d 
compromissos com os governadores do Nordesl 
para efetivar seu desejo de escolher em São Pai 
lo seu ministro da Fazenda. Essa a informaçã 
corrente em círculos políticos paulistas, vinculí 
dos à política do futuro presidente.

A nomeação do titular paulista - que seria 
sr. V icente de Azevedo, secretário da Fazend 
do sr. Carvalho Pinto - está na dependência, ei 
tietanto da reação dos governadores nortista: 
caso o presidente se veja constrangido a nomea 
um ministro nordestino para a Fazenda, o nora 
que se aponta como mais provável é o do s: 
Clemente Manani.

Para seus impressos: Papelaria em geral:
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 -  ______
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CORREIO LAGEANO 3a pócrína

Comeinfários Sociais
| A jZI apresenta I------------------------ —

Reveillau no Club 14 — 'oberios de êxitos o Sarau de boas 
vindas à 1961 -  Miss Caxias do Sul em Lages — Miss Brotinho

aniversariou
Presente os brotos 

elegantes de Lajes srtas. 
Gleuza, Aracy, Mary,

Maria Aparecido, Su- 
zana, Vera Mareia, Mi
riam e Yara Valente.

Contrato de casamento

Êste é o inicio de um 
ano novo que deverá 
trazpr a Lages grandes 
empreendimentos sociais.

X X X

Ainda no ano velho, 
em sua última noite, 
aconteceu o tradicional 
Reveillau do Club 14.

X X X

Como de costume, es
teve muito elegante, du
radouro e alegre.

X X X

D.'. Jorge transmitiu 
uma mensagem aos pre
sente e a todos os as
sociados.

Uma mensagem sin
gela e cheia de auspí
cios.

X X X
Convidada especial do 

Sr. José Guidalli, 
acontecia naquela noite 
a senhorita Marlova 
Ferreira, Miss Caxias do 
Sul. Marlova deverá 
p e r m a n e c e r  al
guns dias em nossa ci
dade.

X X X

Quem está contente 
com isso é o Ruy, que 
foi agraciado com a sim
patia particular de Mar
lova.

X X X

Com grande elegância 
a quase totalidade da 
gente bem lageana mar
cou presença naquela 
noite.

X X X

Bastante animados os 
casais sr. e sra. dr. 
Nilo Sbruzzi, sr. e sra. 
dr. Renato Valente, sr. 
e sra. dr. Jorge Barroso 
Filho, sr. e sra. Ataliba 
Costa.

X X X

Senhoritas em desta
que: Vera Lucia Furta
do, Miriam Avila, Neusa

Campos, Mara Ribas e 
Yara Valente.

X X X

Senhorita elegant d i 
noite: Beatriz Branco.

X X X

Os presentes foram 
agraciados com espeta
cular show apresentado 
por Eloah e Cáu que 
deram uma demonstra
ção de como se dança 
o “Rock". Estiveram 
ótimos.

Meus parabéns ao 
presidente do Veterano 
sr. José Guidalli, pelo 
brilhante sarau de Bôas 
Vindas a 1961, que ofe
receu a seus associados.

X X X

Um “BIG” show com 
a presença de Ivon Cu- 
ri foi o ponto alto da 
noite. Alcançou grande 
sucesso. Trata-se de 
espetacular artista.

Muita gente “aconte
ceu”, Presente a bela 
Marlova, convidada es
pecial daquela noite. 
Maria Lucia Costa foi 
homenageada por oca 
sião do seu 15o. aniver
sário.

Segundo a sra. mais 
elegante de Lages, dona 
Ilse Lisboa, Suzana 
Sbruzzi foi considerada 
a s -ta. elegante da noite.

Mira e Walter conli-! 
nu m firmes. Para 
quando as argolinhas?.

Maura e Paulo Henri
que tem acontecido. E 
sério?

X X X

Rogério e Yara pro
metem . .  .

X X X

Moacyr é que anda 
indeciso. Um pouco lá... 
um pouco cá,

X X X

Maria Lucia recepcio 
nou seus amigos com 
um jantar dançante no 
Lajes Hotel.

(Buffet Froid).
X X X

Os anfitriões incansá
veis mostraram sua 
amabilidade tornando 
inesquecível aquela data.

X X X

Firmaram compromis
so matrimonial no dia 
24 de dezembro p.p., o 
distinto jovem dr Wil
son Gamborgi, dileto fi 
lho do casal sr. e sra. 
Silvio Gamborgi indus- 
trialista aqui residente, 
com a prendada srta. 
Stela Marisa Andrade 
Lopes, dileta filha do sr. 
Pericles Lopes, pessoa 
bastante relacionada em 
nossos meios.

A srta. Stela Marisa

Andrade Lopes, é neta 
do sr. Gaudencio An
drade e de sua digna 
consorte d. Conceição 
Andrade, pertencentes a 
alta sociedade local.

Noticiando êste acon
tecimento, destas colu
nas enviamos as nossas 
felicitações aos jovens 
noivos, bem como esten
demos os nossos para
béns aos seus distintos 
pais e avós.

Sra. Iram da Silva Silveira
Transcorrerá na próxima terça feira, dia ln, a passa

gem de mais uma efemeride natalicia da distinta sra. d. 
lracy da Silva Silveira, digna esposa do sr Amoldo Silvei
ra, residente nesta cidade e influente industrialista no vi
zinho distrito de Painel.

Às muitas felicitações que por certo a d. lracy da 
Silva Silveira, receberá naquela fe6tiva data por parte de 
seu largo circulo de amizades, também enviamos às nos
sas com muitíssimas felicidades, ao lado de todos os seus 
familiares

Meu Deus! derrama sobre a humanidade 
Agora a graça do Evangelho puro 

E tira os estertores e ansiedade 
Dos dias que de paz e bem futuro

Somente em Ti existe a santidade 
Que pode quebrantar o mundo impuro, 

e apontar-lhe a Justiça e a Caridade; 
Livra-lo de amargores e de apuro.

Envia gozo, amor e benção tanta 
Qual os pomos nos dedos de Atalanta 

Colhidos em manhã primaveril.

Envia ó Deus! um Ano abençoado 
Florido qual um verdejante prado 

E luminoso como um ceu de abril!

I.M.

Srta. Lilian Trotter, Sra. Vera Guidalli, Srta Maria Lucia C os
ta - Por ocasião da coroação do M iss Brotinho

X X X
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Juizo de Direito da Primeira Vara da Comarca de Lages
ESTADO DE SANTA CATARINA

________________________________________ CORREIO LAGEANO______________________________ iaJJÓ oj™ .

0 Doutor João Santo Da- 
mo Juiz de Direito ‘Substitu
to da Primeira Vara da Co
marca de Lages, Estado de 
Santa Catarina, na forma da 
lei, etc. -

Faço saber a todos quantos 
o presente edital virora que, 
por èste meio, notifica ao 
senhor LAURO LADEWIG, 
atualmente em lugar incerto 
e não sabido, para compare 
cer na sala das audiências 
dês i Juizo, no edifício do 
For im local, no dia 31 do 
corr >nto mês de janeiro às 
qu orze horas, para audiên 
cia le conciliação ou julga- 
me m  da Reclamação Tra- 
bal stu contra o mesmo for
ni ! la por Rosalino dos San
tos isi ■ outros, nos ter- 
m i- ia oguinte: PETIÇÃO 
IN \L: ‘Exmo. Sr. Dr. Juiz 
d< >:reitn da Primeira Vara. 
R dino los Santos Rosa, 
S<> stião A. de Oliveira, 
C ■ Neves de Oliveira, 
M d Ribeiro Campos, Ala-
n -iagaz Filho e Jaime 
Fr s. t idos brasileiros,
c; los o ultimo solteiro,
op i rios, residentes nesta 
ci \  vém respeitosamente
a xci u  para requerem a
n< meã) da firma“ Lauro
L vig Ai Filhos,’’ (sucesso 
re 3 Guilherme Ladewig

Junior) para responder aos 
termos da presente Reclama
ção Trabalhista que pro
põem os suplicantes, ora 
reclamantes, pelos motivos 
seguintes: I) Que foram os 
reclamados, digo, os recla
mantes despedidos sem cau
sa que justificasse a despe
dida, em 26 de setembro do 
corrente ano de 196o; II) Que 
foram os reclamantes: a) Ro- 
salíno dos Santos Rosa, ad 
mitido em 26 de outubro de 
1.948, percebeu como maior, 
salário CR$ 5.500,'»0, exercia 
a função de lustrador de mó
veis; b) Sebastião A. de 
Oliveira, admitido em 6 de 
fevereiro de 1 956, percebeu 
como maior salario Cr$5.OO0,OO 
também exercia a função de 
lustrador de móveis; c) Cel
so Neves de Oliveira, admi 
tido em 20 de abril de 19 >9, 
percebeu como maior salá 
rio CR$. 5.000.CO, exercia a 
função de marcineiro; d) Ma
noel Ribèiro Campos, admi
ti ui em 25 de abril de 1959, 
licecebeu como maior salá 
no CR$. 5.000,0C também 
exercia a função de raar- 
cineiro, e) Manoel Sagaz 
Filho, admitido em 25 de ou 
tubro de 1935 trabalhou até 
10 de julho de 1936, readmi 
tido em Io de março de 
1̂ 39, percebeu o maior a- 
lário CR$. 6 00),"0; f) Jaim 
Freitas, admitido em 8 d< 
dezembro de 1959 percebei 
como maior salário CRS. . .

5.000.00 exercia a função de 
marcineiro; III) Que em con 
sequência da despedida, ocor
rida em 26 de setembro de 
1960 sem serem pagos n< m 
indenizados, têm os Recla
mantes a receber da Firma 
Empregadora, ora Reclam ida, 
salários não pagos, aviso 
prévio, férias, indenizações 
e repouso semanal remune
rado; IV) E, não sabendo, 
digo, E não sendo atendidos 
amigavelmente em seus di
reitos, vêm perante V. Excia. 
para reclamarem da Empre 
gadora o seguinte: a) ROSALI 
NO DOS SANTOS ROSA: 
Salário setembro (8 dias) CrS 
1 464,'0 Aviso prévio (30 
dias) Or$ 5.0i)0.oO - Indeniza 
ção (24 meses) Cr$ 132.000,00 
férias (30 dias) Cr$ 5.5 '0,00 - 
Rep. Sem. Remunerado 4 
dias) Cr$ 732,00 - Cr$ . . .
1 15.196 00 b) SEBASTIÃO A, 
DE OLIVEIRA: Salário se 
timbro (8 dias) Cr$ 1.464,0" 

\viso prévio (30 dias) Cr$ 
).J'i0,O0 - Indenização (4 me
as CrS 20 i)00,0i) - férias (26 
lias) CrS 4.329,00 - Rep. Sem 
Remunerado (4 dias) CrS . . . 
1 >6.0 < - CrS 31.327,00 CELSO 
JEVES DE OLIVEIRA: Salá- 
•io setembro (8 dias) CrS 
1 332,00 - Aviso prévio (30 
lias) Cr$ 5.000,0') Indeniza 
ção (1 mês) CrS 5.0"0,00 Fé
rias (7 dias) 1 166,50 - Rep. 
Sem. Remun. (2diasi 333,00 

CrS 12.830,50 d) MANO!,!. 
UBEIRO CAMPOS: Salário

setembro (8 dias) CrS . . . 
1.332,"0 - Aviso prévio '30 
dias) 5.000.00 - Indenização 
(1 mês) CrS 5 uOO.OO - Férias 
(7 dias) Cr$ 1.165,00 - Rep 
Sem. Remunerado (2 dias) 
CrS 333,00 - Cr$ 12.830,50. e) 
MANOEL SAG \Z FILHO: Sa
lários setembn» (8 dias) CrS 
160"U0 Aviso prévio (30 
dias) Cr$ 6 00‘ ,0 < - Indeniza
ção (42 meses) CrS 252 000,00
- Férias 1959 Saldo (7 dias) 
Cr$ 1.4U0,"0 - Rep Sem. Re
munerado (2 dias) CrS 400,0"
- CrS 261.400,00. f) JAIME 
FREITAS: Salários setembro 
e agosto CrS 9.50 ',00 - Aviso 
prévio (30 dias» CrS 5.000,00
Rep. Sem Remunerado (2 dias) 
Cr$ 333,00 - Cr$ 14.833,00.-V - 
Que, por outro lado, a firma 
Empregadora ora Reclamada, 
está sofrendo neste Juizo 
execuções por dívidas de na
tureza e origem diversas; VI) 
Que, uma vez sofrendo essas 
execuções, dificilmente po
derá atender a esta Recla
mação, que deve ter prefe
rência no julgamento das a- 
ções contra o mesmo deve 
dor; VII) Nestas condições, 
pedem e requerem os ora 
Reclamantes, se digne V. Ex
cia. designar data e hora pa
ra a audiência de concilia
ção e julgamento, notifican- 
do-sè a firma “Lauro Lade 
wig & Filhos’’ para respon

der aos termos da presente 
Reclamatória Trabalhista e 
não havendo conciliação, se
ja afinal condenado nas cus 
tas e honorários de advogado 
na base de 20°  ̂ sobre o va
lor da condenação. Protestam 
os Reclamantes por todo o 
gênero de provas, testemu
nha, documentos, exames e 
periciais, e pelo depoimento 
pessoal dos responsáveis pe 
la Reclamada, que desta já 
requerem sob pena de con
fesso, procedendo se de a- 
côrdo com a Consolidação 
das Leis de Trabalho. N Têr- 
mos P. Deferimento. Lages 
30 de setembro de 1.96o ( a ) 
Pp. Arlindo Ber.iart ! E para 
que ninguém alegue igno
rância muito especialmente 
os interessados incertos, pas 
sou-se o presente edital que 
será publicado e afixado na 
forma da lei. Dado e passado 
nesta cidade de Lages, nos 
tres dias do mês de Janeim 
de mil novecentos e sessenta 
e um. Eu Luiz Carlos Silva, 
Escrivão do Cível, o datilo 
grafei subscrevi e assino.

João Santo Damo 
Juiz de Direito Substituto

Dr. Luiz Carlos Silva 
Escrivão do Cível

Juizo de Direito da Primeira Vara da
Juizo de Direito da Primeira Vara da Comarca de Lages Comarca de Lages

Edital de Praça Edital de Praça
O dr. João Santo Damo, Juiz 
cl Direito Substituto da Pri
me ira Vara da Comarca de 
I, iges, Estado dc Santa Ca 
farina, na forma da lei, etc.

Faz saber a todos quantos o 
presente edital de praça, com 
o prazo mínimo de vinte dias, 
virem, dele conhecimento ti
verem ou interessar possa, que 
no dia dois (2) de fevereiro do 
corrente ano, às dez horas, no 
saguão do edifício do Fórum 
desta cidade, o porteiro dos 
auditórios, ou quem suas ve
zes, fizer, levará a público pre
gão de venda e arrematação 
por quem mais der e maior 
lance sôbre as avaliações fe i
tas neste Juizo, os seguintes i- 
moveis penhorados a Eurides 
Kuster Macedo nos autos das 
ações executivas propostas pela 
firma “Ferragem Caxiense S.A., 
julgadas procedentes por sen
tenças que transitaram em 
julgado, imóveis esses a saber: 
— UMA CASA construída de 
madeira, coberta de tabuinhas, 
forradas, assoalhada, com di
versas portas e janelas, em 
máu estado de conservação e 
respectivo terreno foreiro com 
a área superficial de quatro 
centos e cincoenta metros qua
drados (450,00 m2), situados na 
rua São Joaquim, nesta cidade 
de Lages, confrontando de um 
lado, quarenta cinco metros, 
com terrenos de Adelino An
tônio Cesar, ou que foram dês- 
te; de outro lado, também qua

renta e cincom etros.com  terre 
nos dos outorgantes Vendedore:: 
pelos fundos, dez metros, com i 
terrenos de Orgel de Sá, pela 
frente, também dez metros, 
com a referida rua São Joa
quim, — avaliados casa e ter
reno pela quantia total de CrS 
145.000,00. Dito imóvel, casa e 
terreno, foram adquiridos pelo 
executado Eurides Kuster Ma
cedo por compra feita a Eucli- 
des Cesar de Moraes mediante 
escritura pública devidamente 
transcrita sob n‘ 19 657, livro 
n‘ 3-X, fls. 269v. à 270, no 
Cartório do Primeiro Ofício do 
Registro de Imóveis desta co
marca. Por sua vez, Euclides 
Cesar de Moraes adquiriu dito 
imóvel ( casa e terreno ) por 
compra feita a Vitorio Caon e 
sua mulher conforme escritura 
pública transcrita sob n' 12.762 
no mesmo Ofício do Registro 
de Imóveis. UM RETAÇO DE 
TERRAS, sem benfeitorias, com 
a área superficial de oitocentos 
e quarenta metros quadrados 
(840,00 m2), situado na ‘ Fa
zenda Cruz de Malta”, no pri
meiro distrito desta cidade de 
Lages, confrontando na frent» 
com a estrada que conduz ao 
bairro Xangri-lá, medindo vin
te e seis metros e cincoenta 
centímetros; de um lado, com 
terrenos dos outorgantes ven 
dedores, medindo trinta e cin
co metros; do outro lado com 
terrenos de „Norberto Carlos 
Ventura vinte e cinco metros 
e cincoenta centímetros, avalia

do pela quantia de Cr$ . . .
60 000,00. Dito imov»l foi ad- 

i quirfdo pelo executado Eurides 
Macedo por compra feita de 
João José Lopes e sua mulher 
conforme escritura pública re
gistrada sob 28.633, livro n' 3 
F 2o, fls. 273v. à 274 Por sua 
vez, João José Lopes adquiriu 
o referido imóvel mediante e s 
critura pública transcrita sob 
n' 28.452, tudo no Cartório do 
Primeiro Ofício do Registro de 
Imóveis desta comarca de La
ges. E quem quizer arrematar 
os imóveis constantes dêste e- 
dital, deverá comparecer nolu  
gar, dia, mês e hora acima men
cionados, sendo eles entregues 
a quem mais der e melhores 
lances oferecer sôbre as aludi 
das avaliações, depois de pa
gos nos ato. em moeda cor
rente, os preços das arremata
ções, impostos e custas legais. 
E para que chegue ao conhe
cimento de todos, passou-se o 
presente edital para publicação 
na forma da lei. Dado e pas 
sado nesta cidade de Lages, 
Estado de Santa Catarina, aos 
seis dias do mês de Janeiro de 
mil novecentos e sessenta e um 
Eu, Luiz Carlos Silva, Escrivão 
do Civel, o datilografei, subs
crevi e também assino. Selos 
afinal.

João Santo Damo

Juiz'de Direito da Ia Vara —  
substituto 

Luiz Carlos Silva
Escrivão do Civel e Comércio

Juiz de Direito substitu 
da la. Vara da Çomari 
de Lages, Estado de San 
Catarina, na forma da 1<
etc.
Faz saber a todos quant 

o presente edital de praç 
com o prazo mínimo de vii 
te dias, virem, dele conhec 
mente tiverem ou interessi 
possa, que no dia trinta 
um (31) do corrente mês c 
janeiro, às dez horas, no s; 
guão do edificio do Foru 
desta cidade, o porteiro d< 
auditórios, ou quem suas v< 
zes fizer, levará a públic 
pregão de venda e arremi 
tação por quem mais der 
melhor lance oferecer sôbi 
a avaliação de quarenta 
cinco mil cruzeiros, feit 
neste juizo, o seguinte im< 
yel penhorado a Natalíci 
Varela Duarte e sua mulht 
nos autos da ação executiv 
proposta por José Wolff ju 
gada procedente por sentei 
Ça que transitou era julgad 
imóvel esse a saber: - N 
gleba de terras com a áre 
superficial de trezentos 
trinta e oito mil setecentos 
dez metros quadrados, situi 

distrito de Anita Gar 
baldi, desta Comarca, uir 
parte com a área sunerfiei 
de 250.000,00 m2 (duzentos
nlaH0eT a mil metros qui drados), confrontando toda 
gleba, ao Norte, com o r 
Canoas; a Leste, com terri 
dos executados Natalício Vi

rela Duarte e sua mulher; 
ao Sul, com terras de Aveli
no Maia da Silva e outros; 
e a Oeste, com terras de Ra- 
miro Alves de Barros e ou
tros. - Dito imóvel foi adqui
rido pelo executado Natali- 
cio Varela Duarte por com
pra feita a João Amado de 
Deus e Geraldina Amado de 
Deus e Vergilio José Dutra 
e sua mulher, conforme es
critura transcrita sob n. 1.988- 
E quem quizer arrematar di
ta gleba, deverá comparecer 
no lugar, dia, mes e hora a- 
cima mencionados, sendo ele 
entregue a quem mais der e 
maior lance oferecer sôbre 
a aludida avaliação, depois 
de pagos no ato, em moeda 
corrente, o preço da arrema- 
taçao, impostos e custas le* 
Sais. E para que chegue ao 
conhecimento de todos, pas- 
sou-se o presente edital 
para publicação na forma da 
.*• Uado e passado nesta 

clda*de ,̂de LaSes- Estado de ‘.anta Catarina, aos seis dias 
do mês de dezembro do ano 
de mil novecentos e sessenta 
® um- Eu. Luiz Carlos Silva. 
Escrivão do Civel, o datilo- 
gratei, subscrevi e tumbé® 
assino. Selos afinal.

João Santo Dano
Juiz de Direito da ia Vara - 

substituto

Luiz Carlos Silva 
Escrivão do Civel e Comércio
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~  île Laies —
ATENÇÃO - Snrs. Comerciantes

e Industriais
Alteração das Estampilhas do Imposto de 

Vendas e Consignações
A Associação Comercial desta cidade, no interesse de bem 

informar seus associados, e tendo em vista as disposições le 
gais que tratam sôbre as estampilhas do ‘Imposto de Vendas 
e Consignações” transcreverá abaixa o Decreto Estadual n° 
840, de 17/2/1.959, que foi publicado no Diário Oficial do Es
tado de Sta. Catarina, a 20/2/1 959.

Decreto Estadual N‘ 840
Art. I o —  As estam pilhas a que se refere o n° 1 __ le 

tras: “a” ‘b" e “c”, do art. 14, da lei n» 1.630, de 20/11/1.956, 
além das características já estipuladas, deverão conter im pres
sos, em sentido vertical e em ambas as margens, no claro en 
tre ditas características e o picote, os anos que constituírem  o 
biênio das respectivas utilização e validade.

Art. 2o —  A partir de Io de julho do corrente ano, só 
poderão ser utilizadas estampilhas na conformidade com o que 
expressa o dispositivo anterior sendo declaradas fora de circu 
lação as que não contiverem  a impressão do biênio referido.

Art. 3o —  As estam pilhas declaradas fora de circulação, 
que existirem  ou venham  existir nos estoques das Exatorias 
do Estado, deverão ser recolhidas ao Tesouro, para a regular 
incineração, não sendo adinUsív is qualquer troca ou com pen
sação pelos estoques em poder os contribuintes.

Art. 4° —  Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposi ões em contrário.

Outras infor nações:
Com respeito ao Decreto acima e para maiores esclare 

cimentos, transcrevem os o aviso expedido pela Coletoria Esta 
dual de Joinville, publicado no “Boletim  Informativo” da A s
sociação Comercial e Industrial de Joinville”, em sua 52* Carta 
Mensal, de 20 de Dezem bro de 1.96U.

AVISO: Esta Coletoria lembra aos snrs. industriais e 
com erciantes que, em face qo disposto no art. 58 do Regula
mento do Imposto s/V endas e Consignações, em Janeiro, de 
1961 serão postos em vigor novos selos do referido Imposto, a 
vigorarem  no biênio de 1961/2.

Assim, pois, recomenda que a compra de selos seja feita 
apenas o necessário para a selagem  dos livros e duplicatas no 
corrente ano. Os atuais selos perderão o respectivo valor a Io 
de fevereiro de 1.961

Observa, igualm ente, que nos termos do Decreto n' 1.939 
de 13/7/1.960, tam bém sofrerá alteração o sêlo de taxa de 
saúde a partir de Janeiro de 1.961, sendo também recom endá
vel a aquisição de apenas o necessário para utilização até 31 
de dezembro de 1.960.

Matéria Federal 
Imposto de Consumo

A Associação Comercial de Lages, sente-se no dever de 
informar a seus associados que a partir de I o de Janeiro de 
1.961. deverão ser obrigatoriamente adotados as novos modê- 
los de livros e notas fiscais exigidos pelo Decreto N° 45.422 ; 
de 12 de fevereiro de 1 959 que aprovou o R egulam ento do i 
Imposto de Consumo.

Conselho dos Institutos não segue 
linha oficial e abre luta para Jânio

Os Conselhos dos Ins
titutos de Previdência, 
segundo fontes oficiais, 
estão exorbita nu o da 
politica traçada pelo 
presidente da República, 
provocando, em conse
quências, as prelimina
res de uma luta que po
derá projetar se no go- 
vêrno do sr. Jânio Qua
dros.

Reorganizados pela 
nova Lei de Previdên 
cia dentro do critério 
de orgãos colegiados 
os Institutos estão tra 
çando a própria politica 
e repelindo a linha su 
gerida pelo chefe d> 
g ivêrno.

Objetivamente, as 
observações do desen 
contro entre a orienta
ção presidencial dos 
Institutos estão sendo 
feitas com relação às 
. omeações ultimamente 
autorizadas pelo presi
dente da República. Não 
obedeceram os Conselhos 
as determinações presi 
oenciais. No SAPS, por 
exemplo uma delibera 
ção do Conselho anulou 
tôdas as nomeações fei
tas no segundo semestre 
de 1960.

O principal atingido no

Mazzili candidato do 
PSD à reeleição na 

Câmara
O Partido Social Pro 

gressista apoiará a can
didatura do sr. Ranieri 
Mazzili à reeleição para 
a presidência da Câma
ra dos Deputados, se
gundo revelou o deputa
do pessepista sr. Arnal
do Cerdeira. Ao mesmo 
tempo, afirmou o parla
mentar que o sr. Adhe- 
mar de Barros não pre
tende disputar ao sr. 
Juscelino Kubitschek a 
senatória pelo Estado de 
Goiás.

caso foi o sr. Juscelino 
Kubitschek, que tinha 
colocado naquele órgão 
i<s seus amigos, além de 
elementos indicados por 
líderes políticos de Goi
ás, o que vem estabele
cer uma ligação com o 
esforço que faz o pre
sidente para eleger-se 
senador por aquele Es
tado.

Alguns representantes 
do govêrno, nos orga
nismos de Previdência, 
estão cogitando de revi
dar à altura, entre êles 
.) sr. Ubiratan Pinto da 
Costa, do SAPS, solici
tando ao ministro do 
Trabalho providências

O governador arlos 
Lacerda negou-se, a pa
gar uma conta no va 
lor de Cr$ 67.í)i:0 des
tinada ao pagamento de 
tulipas e palmas holan
desas importadas < que 
foram utilisaoas n de
coração do salão ii ■ 
bre do Palácio da Guí 
nabara, no dia da trans 
missão do cargo pelo

A Ford Motor Com 
pany do Brasil anunciou 
que projeta fabricar no 
Estado da Guanabara 
um automóvel que se 
denominará “Ford Bra
sileiro”. A companhia 
que já produz caminhões

junto ao chefe do go
verno, visando à decre
tação da medida de in
tervenção.

Com vários dos seus 
auxiliares, inclusive o 
ministro do Trabalho, 
sr. Alirio Salles Coelho 
a sugestão acima foi es 
tudada mas com o obje
tivo de ser ampliada e 
atingir vários outros Ins
titutos de Previdência.

Os Conselhos, por ou
tro lado, numa revisão 
dos investimentos que 
estão sendo feitos em 
Brasília construção de 
novos edificios do ritmo 
de construção na Capi
tal

ex-governador Set Câ
mara.

Cada tulipa ustou 
Cr. $ ’.500 per endo
um total de Cr.S 7.500 
e o governador I rda, 
com um desp cl tipo 
nacionalista, oNs se
guinte: “não si iaga 

i flor importada flor 
é nossa“.

e outras máquina^, pe
diu autorização ao Ban
co Nacional de desen
volvimento Ecoi omico 
para importar a maqui
naria indispensável pa
ra a fabricação de car
ros.

—  D. K. W. 5 9  —
VENDE-SE

Otimo estado. Otimo preço a vista ou com facilidade 
Informações: Jornal “Guia Serrano” .

Lacerdc n ão  pçjgará flc es 
q u s  em eu jam  su a  p i ;se

A Ford vai produm o 
"Ford Brasileiro"

P o s t o  Esso  Sens
- de -

IRMÃOS SENS
Gasolina — Oleos Diesel — Oleos Lubrificantes etc. — Completo 
serviço de lubrificação atendido com toda a solicitude e esmero 
por profissionais habilitados.

ESTRADA FEDERAL - BAIRRO CORAL
LAGES Santa Catarina
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i l  »  * lárii
de Estevam BORGES

Finalmente, depois de alguns meses de férias, 
esta secção volta a aparecer nas páginas do vei 10 
COBREIO LAGEANO. Durante êsse período pouco ou 
quase nada aconteceu nesta bela e mui querida Prin
cesa da Serra": apenas mataram umas cinco ou seis 
pessoas, o dobro ou mais das mesmas morreu de 
desastre (quasi sempre de trânsito), verificou-se al
guns assaltos, contos do pacote, do vigário e de 
outras coisas e, como não poderia deixar de ser, os 
preços subiram numa velocidade de aproximadamente 
trezentos quilômetros por hora.

Isso, entretanto, não é novidade: a novidade seria se 
tal coisa não acontecesse nesta terra de Correia Pin
to . .  .

o O o —

Estreiou na mão direita (desculpem me os sucds e 
os thormes daqui e de fora), domingo último, o jornalista 
Névio Fernandes, redator-chefe deste bi-semanário e 
filho da Vva. dona Sofia Santana Silva. Sua noiva é a 
prendada srta. Leonete Arruda Lins, filha do casal Osó
rio José Lins - d. Henriqueta Arruda Lins residente em 
Bundcirinhas.
Meus parabéns ao distinto par, com votos de um futuro 
risonho e promissor e que o preço da banha lhe seja le 
ve . .  .

-  o O o

oOo —

—  oOo —

Acontece cada uma
AZARADO — Assaltado em 

seu bar, em Chicago, Frank 
Maronn disse ao meliante: 
«Leve o que está na caixa 
mas devolva minha carteira. 
Contem documentos pessoais 
importantes para mim». O as
saltante atendeu ao pedido. 
Mas, o marginal Joseph Buc- 
nis foi preso algumas depois. 
Só então, verificou o enga
no fatal que cometera: ao in 
vés de devolver a carteira da 
vitima, entregara-lhe a sua 
onde havia uma porção de 
informações uteis, inclusive 
seu nome e endereço.

XXX

CORREIOUVGEANO.
6cr p á g ina

Juventude Destruidora
pina___

— H L. Roessler —
d a  U N IÃ O  P R O T E T O R A  D A  N A T U R E Z A

procurandoEstamos procurando, há 
longos anos, despertar uma 
mentalidade que oriente em 
novos rumos as relações do 
indivíduo com a natureza e 
suas criaturas

Há quem diga que com as 
revelaçõt > de horrores conti
dos nas nossas crônicas esta
mos dep ivando inocentes 
ensinam os a imita-los.

Mas quem somos nós para 
ensinar discípulos do diabo, 
que já não tivessem aprendi
do tudo do seu 6atànico 
mestre?

Temos a contrapor que 
muitas pessoas já trazem 
como herança maldita no

ponsáveis e conseguir a co
laboração dos educadores.

E’ pena pelos rapazes que 
se perdem; n<> fundo êles não 
são ruins; praticam muitas 
vezes atos d« sprezaveis por 
inconsciência ou para de
monstrar coragem.

Atos para os quais_ preci
sa haver punição. Não o bru
tal sistema de “empurrar 
o pau”, tão em uso por par
te de pais irascíveis, nos mo
mentos de raiva, mas sim u- 
ma punição engenhosa e e 
ducativa, pari não torná-los 
obstinados e revoltosos. Ca
da indivíduo, especialmente 
um jovem, deve aprender a

corpo o espirito da destrui- pensar antes nas_ consequen 
ção S u instinto é estragar cias das suas ações,para não
e matar tudo que lhes cai: causar prejuízos a um parti 
nas mãos cular ou à coletividade.

Com as descrições de atos Descuidos leviandades já 
de sadismo e perversidade, provocaram atástrofes que 
de judiaria e vandalismo, de não puderam ser remediadas

Segundo divulga a imprensa, as relações entre 
Cuba e os Estados Unidos foram cortadas recente- 
mente, prevendo-se por isso o início de uma terceira 
guerra mundial Tanto ‘ Tio Sam” como o barbudo 
Fidel Castro não arredam o pé de suas posições, 
constituindo-se ambos em uma séria ameaça à paz 
de nosso planeta já que diversas nações se envol
veriam no conflito.

Forneça-se um par de luvas de box a Fidel Cas
tro e Eisenhower e que êles, que gostam de barulho, 
resolvam sozinhos suas “diferenças”. . .

Encontra-se em festa, dêsde o dia 19 do mês de 
dezembro próximo findo, o lar do sr. Eurávio Guilherme 
Zanoni, competente contador da firma Geral de Peças e 
Máquinas Ltda. c de sua exma. esposa dona Tercza Za
noni, com o nascimento de um robusto garotinho que na 
pia batismal recebeu o nome de Paulo Roberto.

Bem escolhido o nome do pequerrucho, pois se e- 
xistisse mais um “Eurávio" na familia nem seria bom fa
lar . . .

matança de animais silves 
tres e de devastações nas 
matas, e das consequências 
de penalidades e multas, que
remos apenas desalentar os 
jovens, prevenir pais irres

Num bar:
— Mas como? Quinze cruzeiros por uma água 

mineral é um absurdo, um absurdo!
— É, mas é o preço, cidadão . . .
— E a COMAP não age, não fiscaliza êsses abusos?
— A COMAP não existe em Lages: até hoje de

ve se lembrar do corridão que levou quando preten
deu se estabelecer por aqui . . .

Richard
Dorothy

COINCIDÊNCIA - 
Gillet, 25 anos, e 
Manewal, 16 anos, ambos de 
Portland tEUA), encontram-se 
numa festa de amigos co
muns. Durante a conversa, 
ela revelou chamar-se real
mente Sarah Esther Alridge 
e ter sido adotada pela fa 
milia com quem vivia. Ri 
ehard disse também, que se 
chamava Michael Charles 
Alridge e também fora ado
tado por uma familia.
Eram Irmãos.

IJ

Será inaugurada a 
Refinaria Duque de 
Caxias a 20 de Janeiro 

próximo
A Petrobrás pretende 

inaugurar a Refinaria 
Duque de Caxias a 20 
de janeiro próximo — 
declarou o General Idá- 
lio Sardenberg em entre
vista concedida.

Além de dar essa aus
piciosa noticia, o Presi
dente da Petrobrás falou, 
naquela ocasião, sôbre 
vários outros aspectos 
das atividades da Em
presa, tais como o au
mento da produção de 
petróleo, o programa de 
pesquisas e a entrada 
no setor da distribuição.

Congresso das «Tes 
temunhas de Jeová»
Rio, - Preparativos vêm 

sendo feitos para o con
gresso “Seguindo a Paz”, 
que as Testemunhas de 
Jeová farão realizar no 
Rio de Janeiro, de 12 a 
15 de janeiro vindouro. 
A conferência principal 
versará sôbre o tema 
“Segurança Durante a 
Guerra do Grande Dia 
do Deus Todo-Poderoso”, 
que lançará um aviso 
sôbre uma iminente ca
tástrofe para êste mun
do,1 seguida, todavia, de 
paz ; duradoura. Foi es 
colhido o Maracanãzinho

com a fras<‘ de arrependi 
mento — “Se eu tivesse . *.” 

A herança maligna de um 
caráter ruim pode ser modi 
ficada pela educação que as 
crianças recebem no lar e 
na escola e pelos bons e- 
xemplos dos adultos

Mas hoje em dia as fami 
lias estão se desintegrando, 
os pais não têm mais tempo 
ou vontade de cuidar dos fi
lhos. A vida moderna e a ân
sia de conforto exigem que 
também as mães trabalhem 
:ora do lar. As crianças fi
cam entregues à estranhos 
ou abandonadas à própria 
sorte e passam os dias nas 
ruas com maus companheiros.

Não frequentam escolas e 
o Govêrno não permite que 
trabalhem antes de 14 anos.

Esses bandos de menores 
abandonados têm tempo de 
sobra para imaginar planos 
depredatórios e executá-los 
em prejuízo da sociedade.

Milhões de cruzeiros de 
perdas no 'patrimônio públi
co e privado podem ser le 
vados anualmente em conta 
dos pequenos delinquentes 
das cidades e loteamentos.

Grandes, incalculáveis são 
também os prejuízos causa
dos à Natureza, porque nin
guém os ensinou que é pe
cado contra a Lei Divina, 
destruir, sem necessidade! 
plantas e animais.

Felizmente a calamidade 
dos menores abandonados 
ainda não atingiu a colônia, 
porque o trabalhador rural! 
por mais pobre que seja, a- 
cha meios de mandar os fi
lhos, 1 ou 2 anos para a es
cola e depois os fazem tra
balhar nas roças, em sua 
companhia, embora transgre 
dindo a Lei Trabalhista, sal
vando-os da perdição.

As bandilhas de pequenos 
depredadores ainda ficam 
consideràvelmente engrossa
das no periodo das férias 
escolares, por alunos filhos 
de famílias de maiores re
cursos.

Inexplicàvelmente os pais 
destes os deixam soltos, em 
completa liberdade, a vacarrime íntnimn __i _como local das sessões dias7ntPirn«wuT c’ a vasar 

do conclave. ' Â Ï Ï  Æ a . T Z

onde praticam a coleta de 
ninhos, a matança e captura 
di passarinhos o furto de 
frutas e tomam banho noa 
rios e arroios, com grave 
risco de afogamento. Nas ci
dades, quebram vidraças e 
lâmpadas e no brinquedo de 
“mocinho e bandido" se fe
rem a si próprios.

E os pais não tabem de 
nada, até que chega de sur 
presa uma notícia de desgra
ça ou de um delito Os apa
relhos de Jestruição mais u- 
sados são as malditas fundas 
ou bodoques e os facões de 
mato.

Quando o filho volta para 
casa com uma vista vazada 
por um pelotaço, o arrepen 
dimento dos pais vem tarde 
e a tristeza será infinda.

Mas, se apenas oco reu a 
morte de um passarinho e o 
pequeno matador é levado à 
presença dos pais, a eação 
destes, imediata e p nerali- 
zada, é esta: — “Meu filho 
não faz isto” Mas se > pro
vas são esmagadoras t des
culpa será: — “Foram os 
“maus companheiros" que o 
desviaram” ou “Não quis 
privar o menino deste prazer 
(de matar passarinhos?) ’ por
que tirou boas notas nos e- 
xame8", Outros dizem com a 
maior ingenuidade: — “Meu 
filho não me obedece mais. 
Vou ter que entregá lo à 
Justiça”. Isto se não tomam 
a defesa do filho, pioaeten- 
do-lhe outra funda pe!a a- 
preendida procurando des
moralizar o fiscal da caça e 
até agredí-lo.

Não é possível que uma 
mãe não note quando o filho 
descambe para mau caminho.

Encontrará nos seus bolsos 
a mortífera funda; no seu 
quarto estarão escondidos as 
pedrinhas usadas como pro
jéteis; no galpão estarão de 
pendurados os alçapões; verá 
quando volta com ninhos, o- 
vos e filhotes de passarinhos 
ou quando traz uma pequena 
vítima presa na gaiola; obser
va quando “fabrica” pelotas 
de barro no pátio e as seca 
ao sol. Terá, provavelmente 
de tratar o bichinho trazido 
pelo filho, para não deixá-lo 
morrer de fome.

Nada vamos pedir aos pais, 
que quase nunca estão em 
casa e não se interessam pe
la educação moral dos filhos 
sempre ocupados que estão 
com os negócios para au
mentar suas fortunas Estes 
não compreendem a Campa
nha Educativa que estamos
desenvolvendo.

Mas dirigimos um sincero 
apêlo às mães — “Ensinai 
vossos filhos a respeitar a 
natureza e tratar com bon
dade e amor suas criaturas •

‘Assim prestareis o maior 
beneficio aos futuros homens 
que dirigirão os destinos da 
nossa Pátria".

Se lhes faltar orientação, a 
União Protetora da Natureza, 
de São Leopoldo enviará com 
prazer material educativo, 
gratuitamente bastando indi* 
car endereços.
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Numa memorável as
sembleia que teve a du
ração de aproximada
mente duas horas, foi 
realizada quinta feira úl
tima, at eleições para a 
nova diretoria da Liga 
Serrana de Desportos, 
que dirigirá os seus des 
tinos no biênio 1961/196?.

üuas facções concor
reram a éste pleito, sen
do de um lado o sr. Jo 
ão Carlos Leão Filho, 
encabeçando a chapa n° 
1 , e de outro lado o sr. 
Arnoldo Francisco da 
Rosa, liderando a chapa

n* 2.
Como representantes 

dos diversos clubes filia 
dos e com direito à vo ! 
to estiveram presente.- 
os seguintes esportistas: 
Pelo Independente A. C., j 
o sr. Adalberto Nunes.1 
com procuração; pelo 
Guarany A. C., o cap. 
Carlos Antonio Lopes 
Pereira, com procuração;; 
pelo S.C Internacional, 
o seu presidente sr. Ar ! 
mindo Araldi; pelo S.C. 
Cruzeiro, o seu repre 
sentante oficial, sr. Lau 
delino Sestren; pelo S.C.

Pinheiros, o sr. Sebastião 
Nunes, com procuração; 
e pela S. E. Palmeiras, 
o seu presidente sc. x\lca- 
cir Schmidt Ramos.

Postas as duas chapas 
em votação, e por escru
tínio secreto, verificou- 
se um empate de 3 a 3. 
Incumbido de decidir es
ta votação, na qualida
de do voto de Minerva, 
o sr. Osvaldo Costa, pre
sidente, da LSD, decre
tou a vitoria da chapa 
n* 1, encabeçada pelo 
>r. João Carlos Leão Fi
lho por 4 a 3, ficando

êste como o novo presi
dente da mater dos es
portes locais.

A nova diretoria da Li
ga Serrana de Despor
tos, ficou assim consti
tuída: Presidente sr. João 
Carlos Leão Filho; Vice 
Presidente Sgt. Car
los Ramos Koeche; Con
selho Fiscal — sr. Ar- 
mindo Araldi, dr. Nei de 
Aragão Paz e sr. Osval
do Costa; Suplentes — 
Major Olavo Pereira Es
trela, sr. Sebastião Nu
nes e sr. Aires Cruz; 
Junta Disciplinar Des-

portiva — Sr. Névio Fer
nandes, sr. Lucas Volpi 
e sr. Jonas Ramos; Su
plentes — sr. Benevenu 
to Furtado, sr. \  lson 
Ramos Martins e sr. Nel
son Hoffer.

Posse dia 15
A posse da nova di

retoria da Liga Serrana 
de Desportos, eleita na 
última quinta feira, sera 
realizada no proximo dia 
15, em solenidade que 
terá lugar na séde da 
entidade máxima dos 
esportes lageanos.
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Cercado de grande 
expectativa, inaugura se 
amanhã a segunda 
parte do campeonato 
estadual de futebol, re
lativo à 3a. zona, com 
o prélio entre as equi
pes do S. C. Internado

nal, local e do Botafogo 
F. C. de Canoinhas.

Êste cotejo está sendo 
aguardado com ampla 
curiosidade por parte 
do nosso público espor
tivo, pois são completa
mente incógnitas as
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Ainda em jogo corres
pondente à 3a chave, de
verão jogar amanhã na 
cidade de Mafra, as e- 
quipes do Peri Ferroviá 
rio local e do Guarany 
A. C. de nossa cidade, 
num confronto dos mais 
diíiceis para o onze la 
geano.

O quadro do Peri Fer
roviário é uma das me
lhores equipes do norte 
catarinense, e é uma das 
mais serias candidatas à 
classificação nesta chave.

O quadro mafrense 
dificilmente perde em 
seus domínios, mesmo 
para equipes de Curiti

ba, que constantemente 
ali se exibem.

Acreditamos que o 
Guarany, que atualraen 
te possue a melhor e- 
quipe do soccer local, 
consiga uma estrondosa 
vitoria para as suas co
res, e sobretudo para o 
futebol lageano, pois 
com isto começará o a- 
no de 1961, com o pé 
direito.

Confiamos muitíssimo 
na equipe do Major Es
trela, e desejamos que 
as suas cores sejam vi
toriosas neste difieil com
promisso na cidade de 

! Mafra.

O campeonato varzeano de futebol, deverá ser 
encerrado no dia de amanhã com a realização de 
três partidas, e que são as seguintes: Olaria x Co
ral, Princesa x Tupy e Brusquense x America.

Em caso de uma vitoria do Olaria sobre o Co
ral, o quadro olariense sagrar-se-á campeão var
zeano de 1960.

No caso de um empate no jogo Olaria x Co
ral, e na possibilidade de uma vitoria do Ameri
ca sobre o Brusquense o certame terminará em 
patado, com o Olaria e o America na liderança.

Outras formulas existem para a decisão do 
campeonato varzeano, inclusive verificando-se a 
derrota do Olaria e do America, com o primeiro 
sagrando se campeão.

possibilidades do esqua 
drão canoinhense dentro 
deste estadual.

Nada sabemos sôbre 
esta equipe, se na rea
lidade é ou não é uma 
grande esquadra. En 
quanto isto o S. C In
ternacional que tem a 
seu favor os fatores 
campo e torcida, espera 
colher o seu primeiro 
triunfo neste 1961, para 
assim entrar com o pé 
direito nesta segunda 
etapa da chave no. 3.

Os seus atletas apesar 
de estarem um pouco 
fora de forma, devido 
à longa inatividade da 
equipe, estão confiantes 
em desempenhar uma 
grande atuação, e com 
isto proporcionar uma 
grande alegria aos seus 
aficcionados.

É esperada uma gran
de arrecadação no dia 
de amanhã no Estádio 
Municipal da Ponte 
Grande, pois a torcida 
lageana, ainda está en
tusiasmada cora o gran
de espetáculo proporcio
nado pelo Grêmio Fute
bol PortoAlegrense em 
sua apresentação no dia 
2i de dezembro último.

Haverá uma interes
sante preliminar entre 
os aspirantes do 8. C. 
Internacional contra uma 
equipe varzeana ou 
contra um mixto do S.C. 
Cruzeiro.

Terezio Mota dos Santos 
reeleito no S. C. Pinheiros

Em sessão que foi realiza
da no dia 25 de dezembro, 
pp., foi eleita a nova direto
ria do S. C. Pinheiros, que 
dirigirá os seus destinos no 
periodo 1981 e 62, e que ficou 
assim constituída: Presidente 
de honra: sr. Djalma Rocha; 
Presidente: sr. Terezio Mota 
dos Santos; Vice Presidente 
sr. Julio Nunes; lo. Secreta
rio: sr. Celio Ribeiro da ilva; 
lo. Tesoureiro: Sebastião 
Nunes; Diretor de Esportes:

Eloí Siqueira; Orador: Laelio 
Cordova; Conselho Fiscal: 
Dr. Cleones Velho Carneiro 
Bastos, Alcides Pecin e Ri- 
vadavia Correia Coelho.

Como se nota, o sr. Tere
zio Mota dos Santos, foi elei
to pela segunda vez conse
cutiva, presidente do alvi 
verde.

Felicitamos à nova direto
ria do S. C. Pinheiros, augu
rando mil felicidades na 
temporada que ora se inicia.

a da 5. E.
O quadro da S. E Palmei

ras que há mais de um ano 
j  encontra se com as suas
'atividades futebolísticas pa- 
! ralizadas, realizou no dia 30 
! de dezembro pp., a eleição 
para a escolha de sua nova 

1 diretoria, a qual ficou assim 
i composta: Presidente - Moa- 
cir Schmidt Ramos; Vice
Presidente - Alfredo Ribeiro 
de Carvalho; lo. Secretario -

Adilson de Oliveira; 2o. Se
cretario - Sérgio Amaral; lo. 
Tesoureiro - Vitorio Àvula 
2o. Tesoureiro - Wilson Mel
lo; Conselho Fiscal - Enio 
Schmidt, José Sidney Farias 
e Vidal Arruda Machado.

Enviamos à nova direto
ria da S. E. Palmeiras as 
nossas calorosas congratula
ções esportivas.

Vidros — Espelhos 
Molduras

Vidragaria 
Almirante Soares

Rua Marechal Deed >ro 125 
fone 376

L
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 João de Castro 436 — ou pela Cx Postal 248 

PREÇOS: 1 ano CrS 600,00
6 meses *' 350,00
3 meses " 18'>,00

As assinaturas começam e terminam em qualquer dia!!!
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O Cine Avenida iem 
novo proprietário

O Cine Avenida, situa
do no bairro Coral, e 
uma das mais tradicio
nais casas de espetácu
los de nossa cidade, a- 
caba de passar para no
va propriedade.

Aquele cinema, dora- 
vaute terá como seu di
retor proprietário o sr. 
Mario Leopoldo dos San
tos, pertencente ao alto 
comércio desta praça, 
e como diretor gerente 
o sr. Osvaldo Thiesen, 
também ligado ao comér
cio de nossa cidade.

O Cine Avenida que

goza de alto conceito 
no seio de nossa popu
lação, como um dos mais 
modernos e confortáveis 
cinemas do sul do país, 
agora com nova proprie
dade. deverá continuar 
merecendo sempre e mais 
a preferencia dos nossos 
distintos liabitués.

Divulgando êste acon
tecimento, destas colunas 
enviamos os nossos pa
rabéns aos seus novos 
diretores, almejando mui
tas felicidades em suas 
administrações.

Apartamentos do 11 P I em Brasilia serão vendidos
Uma noticia bastante alvis

sareira para todos os bene
ficiados do Instituto de Apo
sentadoria e Pensões dos Ins- 
dustriários, é a que nos che
ga de Brasilia, e que vem de 
ser decidido pelo Conselho 
Administrativo daquele Insti
tuto em sua reunião de on
tem naquela capital.

Aquele Conselho, resolveu 
no dia de ontem colocar à 
venda todos os apartamentos 
construídos pelo IAPI em Bra
silia.

A arrecadação proveniente

da venda desses apartamen
tos, será revertida na cons
trução de casas populares 
para os seus beneficiados, ou 
sejam aqueles que contri- 
buiem para os seus cofres, e 
não para uso dos parlamen
tares, como vem acontecen
do até agora.

É medida das mais justas 
a que vem de ser tomada 
pelo Conselho Administrativo 
do IAPI, a mostrar que al
guma coisa já está sendo to
mada em prol dos seus be
neficiados.

Propina da posse de Jânio
Já está oficialmente apro

vado o programa das soleni
dades que marcará a inves
tidura do sr. Jânio Quadros 
na presidência da República. 
A posse perante o Congres
so Nacional ocorrerá às 10 
horas do dia 31. Às 11 horas, 
o sr. Juscelino Kubstcheck 
transmitirá o Governo no Pa 
lácio do 'Planalto, com os 
discursos de praxe.

À noite, o presidente Jânio

Quadros recepcionará no Pa- 
lacio Alvorada, as delegações 
estrangeiras e a sociedade 
brasileira.

É possível que a solenida
de de diplomação se faça no 
dia 31, pouco antes da 
posse perante o Congresso, 
já tendo o sr. Quintanilha 
Ribeiro, para isso entrado em 
entendimento com o Tribunal 
Superior Eleitoral.

Governadores da U.D.N.
na posse

Anuncia-se que os 
governadores udenistas 
no exercício do manda- 
to irão a Brasilia a 31 
deste mês para assistir 
a posse do presiden
te Jânio Quadros. As
sim, estarão presentes 
os governadores Carva
lho Pinto, que já se

de Jânio
manifestou nêsse sentido, 
Cid Sampaio, Juracy 
Magalhães, Carlos La
cerda e Luiz Gare a .

Provavelmente tam
bém acorrerão os demais 
governadores de Estado 
udenistas eleitos a 3 de 
outubro.

0 Sr. Bi A Assegurado 
consumo de

até
trigo

junho o 
no país

Seguirá no dia de amanhã 
para Porto Alegre, o nosso 
particular amigo sr. Danilo 
Thiago de Castro, diretor do 
Museu Historico Municipal 
Thiago de Castro e Biblioteca 
Publica Municipal, e nosso as

O Itamarati distribuiu 
nota à imprensa para 
confirmar em dados 
numéricos exatos, sua 
informação de que o con
sumo de trigo no país 
está assegurado até o 
meado deste ano, graças 
às quantidades do pro 
duto adquiridas por meio 
de concorrências inter
nacionais e de negocia
ções no» Estados Unidos, 
sempre sem dispêndios

de divisas.
A grande maioria des

se trigo, diz a nota — só 
começará a chegar nos 
portos nacionais em fins 
do corrente mês, porém 
até lá os estoques exis
tentes, os carregamentos 
que estão em viagem e 
o trigo nacional são su
ficientes para atender às 
necessidades das várias 
zonas do país.

Recebemos do Depu
tado Federal Fernando 
Ferrari, um atencioso 
cartão, no qual o ho
mem das “Mãos Limpas’' 
nos felicita pela passa
gem da data Natalina e

de Ano Novo.
Muito agradecemos a 

gentileza do Deputado 
Fernando Ferrari e re
tribuímos ao mesmo 
às felicitações enviadas

Deputado Osny Regissiduo colaborador na Secção 
Notas em Arquivo.

Em Porto Alegre o sr. Da
nilo Thiago de Castro, deverá 
submeter-se a um estagio no 
Museu Julio de Castilhos e 
na Biblioteca Publica, ambos 
daquela capital, que durará 
aproximadamente dez dias.

Desejamos ao sr, Danilo 
Thiago de Castro uma otima 
viagem e uma feliz estada na 
capital dos pampas.

Federação das So
ciedades Auxiliadoras 
Femininas do Pre- 
bistério de Florianó
polis da Igreja Pre- 
bisteriana do Brasil

Segundo fomos informa
dos, Lages hospedará nos 
dias 19 a 22 do corrente, as

Sociedades Auxiliadoras 
Femininas Presbiterianas do 
Estado de Santa Catarina, 
num grande conclave de fé 
e de carater educativo espi
ritual e cristão.

O referido Congresso terá 
inicio no dia 19 do corrente 
às 20 horas no templo Pres
biteriano local, com culto 
solene oficiado pelo pastor 
da Igreja e a participação 
do Coral Vozes do Sião.

Com respeito a estas so
lenidades, recebemos um 
atencioso convite, o qual 
muito agradecemos.

Encontra-se nesta cida
de,onde veio tratar de as
suntos particulares, o De
putado Estadual Osny Re- 
gis, um dos mais desta
cados representantes la-

Um invento revolucio
nário de Benjamim Oli 
veira vem de chamar a 
atenção do govêrao cea
rense.

Trata-se de um auto
móvel elétrico, movido a 
bateria, denominado de 
«eletrocarro». O sistema 
de funcionamento do no
vo carro foi mantido em

Com vistas às festividades 
de inauguração do trecho as
faltado da Rodovia BR2 (La- 
ges-Passo do Socorro) que 
se dará na próxima quinta 
feira, dia 12 com a presença 
do Ministro da Viação e 0- 
bras Publicas, sr. Amaral 
1 eixoto, deverá chegar a

geanos na Assembléia 
Legislativa do Estado.

Desejamos ao Deputaào 
Osny Regis, uma felú 
estadia em nossos meios.

segrêdo.
Depois de passear pe

la cidade, no carro in
ventado pelo sr. Benja
mim, o secretário de E- 
conomia daquele Estado 
correu a levar a novida
de ao governador Parsi 
fal Barroso, que prome 
teu auxiliar o inventor.

nossa cidade no proximo dia 
11, o General de Exercito 
Osvino Ferreira Alves, co 
mandante do 3’ Exercito.

Em companhia do General 
Osvino Ferreira Alves deve
rão vir também outros Gene
rais e Oficiais que integram 
o seu Estado maior.

O Cine Marajoara apresenta amanhã (domingo) às 7 e 9 horas 
Susan Hayward e Jeff Chandler em

Sol e Sangue em
Technicolor

com Jacques Bergerac

Um dos sucessos dos ultixnos tempos!

O Gal. Osvino Ferreira 
Alves virá a Lages
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