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O GOVERNADOR HERIBEETO 
HÜLSE EM LAGES

Mergulho para a morte:

Perece tragicamente um 
jovem paraquedista

Feio avião de car-i Após a sua chegada 
reira da Vang, deverá a Lages, o sr. Heriber-

às 13 to Hulse rumará para achegar amanhã
horas a nossa cidade, 
S. Excia. o Governador 
Heriberto Hulse, acom
panhado de uma ilustre 
comitiva do seu govêrno

Escola Agricola Caetano 
Costa, onde inaugurará 
uma ala anexa àquele 
importante estabeleci
mento de ensino agri-

com 0  fim especial de cola 
inaugurar várias obras I A noite, às 20 horas
de - -  1 ^ - -sua admin is tração . lo  Governador  do Estado

inaugurará as mageslo- 
sas obras do Pavilh o 
Heriberto Hulse, anexo 
ao Hospitil Nossa 
Senhora dos Prazeres.

Sua Excia, bem como 
sua ilustre comitiva de
verão regressar a Flo
rianópolis segunda feira 
pela manhã pelo avião 
de carreira da TAC.

Passadr em Lages uma nota de dez cruzeiros adulterada para
quinhentos

Conforme conseguimos 
apurar uma firma co
mercial de nossa cida
de, foi lesada por um 
espertalhão que passou 
uma nota de dez cru
zeiros adulterada para 
quinhentos cruzeiros.

Chamamos a atenção 
dos senhores ccmcrci-

antes, industriais, empre
gados de comercio e o 
povo em geral, que se 
precavenham contra as 
notas de dez cruzeiros, 
porque muitas delas po
derão ser adulteradas 
facilmente, e isto são 
obras de pessoas ines- 
crupulcsas, que se dedi

cam inteiramente a êste 
mister.

Sr. Mario Na- 
buco Cruzeiro

Acompanhado de sua es- rito alegre e folgazão.

Finalizou-se de maneira 
trágica e brutal, comovendo 
loaa a população lajeana, a 
festinha realizada domingo 
último pelos membros do 
Aero Clube de Lages, dirigi
do atualmente pelo dr. José 
Pedro Mendes de Almeida, 
juiz de Direito da 2a Vara 
desta comarca.

Segundo dados esparsos 
colhidos pela nossa reporta
gem, os alunos do Aero Clu
be local resolveram pro
mover algumas festividades 
naquela data, tomando parte 
da mesma, como figuras prin
cipais, 0 jovem Luiz Fraga, 
do Clube de Paraquedismo de 
São Paulo, e mais ,dois jo
vens que vieram em sua 
companhia e pertencentes à 
referida entidade.

Último salto
Um dia antes, sábado, ojo 

vem Luiz Fraga assistira o 
casamento de uma irmã 6ua, 
um dos principais motivos 
de sua estada em Lages, on
de residem seus familiares.

Satisfeito com o curso dos 
acontecimentos, 0 inditoso 
jovem divertiu-se bastante 
em companhia de velhos a- 
migos e conhecidos, tendo ao 
seu lado os dois colegas do 
Clube de Paraquedismo de 
São Paulo que aqui travaram 

í amizades dado ao seu espí-

Contornada a greve paulista
Conforme despachos proCe A parede dos milicianos da

dentes de São Paulo, já é de Força Publica de São Paulo e 
absoluta tranquilidade a situa do Corpo de Bombeiros tinha
ção em São Paulo, uma vez 
que já  foi contornada a greve 
dos milicianos da Força Pu 
blica e do Corpo de Bombei
ros daquela capital.

sido iniciado noS Últimos dias 
da Segunda quinzena do cor
rente mês, e somente ante 
ontem chegou-se a um denomi
nador comum .

Caderneta perdida
Perdeu-se em ruas desta 

cidade uma caderneta da Cai
xa Economica de Lages com 
0 numero 34.589 pertencente 
ao sr. Pedro Hugo do Ama

ral Netto.
Quem encontrar a referi

da caderneta favor entregá- 
la na loja Triunfo, Praça 
Vidal Ramos.

posa e demais familiares, 
encontra-se nesta cidade em 
gozo de ferias, 0 sr. Mario 
Nabuco Cruzeiro, Gerente 
do Banco Nacional do Co 
mercio S-A, filial da cidade 
de Pelotas, Estado do Rio 
Grande do Sul

O sr. Mário Nabuco Cru
zeiro, foi durante algum 
tempo gerente da filial do 
Banco Nacional do Comercio 
S-A de nossa cidade e pre
sidente do Rotary Clube de 
Lages, e é pessoa intimamente 
ligada à sociedade de nossa 
terra, razão porque a sua 
presença e a de sua exma. 
familia na Princesa da Ser 
ra, é motivo de justa alegria 
para 0 seu vastíssimo circulo 
de amizades.

Desejamos ao sr. Mário 
Nabuco Cruzeiro, bem como 
aos seus exmos. familiares 
os nossos votos de uma fe
liz estada em nossos meios.

Salto fatal
Aproximadamente às 17,30 

horas chegou a vez do jo
vem Luiz Fraga saltar, o que 
estava sendo aguardado com 
interesse pelo grande núme
ro de pessoas que compare
ceu ao aeroporto. Conforme 
já afirmamos anteriormente, 
após tirar algumas íotogra- 
fias, embarcou no rvião pi
lotado pelo próprio instrutor 
do Aero Clube de Lages e 
que deveria alcancar 1.500 
metros de altitude para lar
gar 0 jovem paraquedista

Quando atingiu aquela al
tura, ou talvez pelo menos 
conforme boatos qu correm, 
Luiz Fraga saltou do apare
lho abrindo-sc o primeiro 
paraquedas no temi 0 normal. 
Em seguida, conforme estava 
programado, o inditoso jo
vem desvencilhou-se do mes
mo para usar o segundo pa
raquedas restando-lhe ainda 
0 de emergência.

Por razões desconhecidas, 
entretanto, 0 segundo para
quedas não abriu-se sòmente 
indo fazê-lo a uns trinta me
tros do solo. Era tarde, po
rém. O inditoso jovem Luiz 
Fraga foi projetado violenta
mente no solo. indo o seu 
corpo, que ficou completa- 
mente mutilado, peie trar uns 
20 centímetros no mesmo.

Sepultamento concor
rido

Conforme estava programa
do, 0 ponto alto da festinha 
do Aero Clube era o salto 
de paraquedas dos três visi
tantes, um de cada vez e 0 
que foi feito pelos dois com-1 cia dos seus pais, 
panheiros de Luiz Fraga sem 
incidentes.

Chegada a sua vez, 0 jo 
vem Luiz Fraga posou para 
algumas fotografias, afirman
do em um tom de brincadei
ra e que infelizmente se tor
nou profético dizendo mais 
ou menos que aquele seria 0 
seu último salto.

O ato do guardamento do 
corpo realizou se na residên- 

sita nas 
proximidades do bairro Co 
pacabana, 0 seu sepultamen
to realizou-se no outro dia, 
às 15 horas com grande a- 
companhamento, tendo fala
do à beira do túmulo 0 dr. E- 
midio Azevedo Trilha, pro
motor público da Comarca e 
orador oficial do Aero Clube 
de Lages.

Assumiu 0 novo Presidente dos Estados 

Unidos

C o n v i t e
O provedor do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres e o diretor da 

Escola Agrícola Caetano Costa têm a satisfação de convidar as autoridades 
civis, militares e eclesiásticas, bem como o po\o em geral, para recepcio
narem o exmo. sr. Governador do Estado que aqui vem era visita oficial a 
fim de inaugurar importantes obras de sua administração, ligadas àqueles 
estabelecimentos.

A recepção será às 13 horas do dia 22 do corrente (amanhã) no 
Aeroporto Correia Pinto, de onde rumará para a Escola Agricola Caetano 
Costa, onde sua excia. inaugurará a nova ala que vem de ser construída
no prédio principal daquela escola.

Convidam a todos, outrossim, para a solene inauguraçao 
(amanhã), às 20 horas, do Pavilhão Heriberto Hulse, anexo ao 
Nossa Senhora dos Prazeres desta cidade.

Lages, Janeiro de 1961 
Assinado: Alvaro Ramos Vieira 
Melcíades Mário de Sá Freire

Em solenidade que foi rea
lizada ontem às 14 horas no 
Capitolio, o sr. John Kenne- 
dy inaugurou um novo perío
do presidencial nos Estados 
U nidos.

Após a transmissão de car
go ao seu sucessor, 0 ex-pre
sidente Eisenhower retirou- 
se para a cidade de Georgia, 
onde vai repousar.

Já retomou ao Brasil o pre 
sidente Jânio Quadros

dia 22 
Hospital

Ontem aproximadamente às 
9 horas da manhã, chegou ao 
porto de Santos, o navio Du- 
rango, que conduzia o presi
dente Jânio Quadros c mem
bros de sua família, que há 
vários meses encontravam-Se 
na Europa em viagem de re
pouso.

À  sua chegada o presidente 
Jânio Quadros, foi recepciona
do no cais do porto santista 
pelo sr. Quitanilha Ribeiro, pe
lo governador Carvalho Pinto, 
e auxiliares de sua adminis
tração, e por uma grande mul
tidão que estacionou se no lo

cal .
Em Seguida, o sr. Jânio Qua 

dros demandou a São Paulo, a 
companhado de um enorme 
cortejo de automóveis, ocasi 
ão em que o novo presidente 
do Brasil foi delirantemente a- 
plaudido por uma massa com
pacta que se comprimiu nas 
ruas da capital paulista.

Para hoje está marcada em 
São Paulo, uma entrevista à 
imprensa, ocasião em que o 
sr. Jânio Quadros traçará as 
diretrizes que vai tomar no 
seu futuro govêrno a se insta 
lar no proximo dia 31.
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NOTAS EM ARQUIVO (N‘ 117) d° '̂ £ 7-  a
Nào há mais porcos engordando no perímetro da cidade — Parece ter decimado a jog

-  Indivíduos pouco asseíados e que pretendem ser engraçados,

criar, -

ças gazeam a escol? para jogar a xaxeta

Cora satisfação regis- 
ti iraos que a nossa re- 
c) inação contra a cria- 
ç; i e engordas de por
ei-•«, dentro do perirae- 
ti > da cidade, produziu 
o effeito desejado.

O fiscal da municipa
lidade não teve neces- 
s) Jade de applicar mul
ta a nenhum dono de 
p >rco porque no dia 
immediato ao em que 
sahiu a reclamação, lo
go ao amanhecer, hou
ve muita gente que viu

Temos agora de cha-
mar a attençâo do sr. 
fiscal, ou de quem de 
direito fôr, para duas 
cousas que não devem 
continuar:

Uma - é o jogo a que 
dão o nome de xaxeta, 
muito querido das crian
ças, principalmente dos 
moleques das compras.

Gazeam a escola pa 
ra entregarem se ao 
tal jogo.

O becco do Castello, 
a travessa da igreja

quatro cinco e mais matriz, a da igreja do
porcos, tangidos pelos __________________________
seus legítimos proprie-

Rosario, a im
Emiliano Rau os são os 
principaes pontos dereu- 
uião dos que jogam a xa 
xeta, dua vez«js ao dia, 
de manhã e de tarde.

E em quanto isto 
acontece, os patrões ou 
as patroas que espe
rem pelo pão, pela car
ne, arroz e o que mais 
mandam comprar para 
o almoço ou para o 
jantar.

X X X

A outra é um pouco

Coronel crespa, mas vae.
Trata-se de um abuso 

que precisaria ser cohi 
bido, mas pegando o in 
fractor com a bocca na 
botija.

Certos indivíduos, a 
noite, procuram os pas
seios de algumas ruas 
menos frequentadas, 
para certo serviço.

Concluindo este, es- 
condem-se e f icam es 
preitando até que um 
ou dous descuidados 
levem o serviço nas 
solas das botinas.

Para esses desocupa 
dos, com parte de en
graçados, é ímmenso o 
prazer que st ntem ao 
presencearem. á distan
cia, a limpeza; mas, pa
ra nós e para toda gen
te, grande satisfação 
seria se taes engraça
dos, pegados com a boc
ca na botija, fossem 
obrigados a limpar o 
serviço cora o nariz

( De o Planalto de 6/7/ 

1917)

tarios, deixando o res
pectivo chiqueiro, toma
rem direcções diversas

Enlace Matrimonial Dia do Farmaceuiicc
Consorciaram-se civil e reli-

em procura 
ares.

de OUtrOS giosamente, quarta feira últi
ma, dia 18 do mês transato, 
os jovens João Maria Rodri- 

Todos OS que estavam gues Abreu, filho do sr. Se 
gordos, coitados! tive- veriano Barbosa e de sua
ram sorte diversa, dura exina. esposa dona Francis-

. , ., ’ ,___  „ ca Rodrigues de Abreu, eTe-
SOrte. Das oito boras reza Nilma Maia Wolff, dileta 
em diante, tempo SUlfl- filha do sr Sebastião Wolff 
ciente para ferver e de sua digna consorte do- 
a agua, gritavam por- na Velocinda Maia Wolff, re
cos em todos OS pontos sidentes nesta cidade e onde 
da Cidade desfrutam de largo circulo de

Concorremos, é verda
de, para a hecatombe, 
mas livramos a cidade, 
da peste!

relações e amizades.

Após as cerimonias, os con-
vidados foram condignamente 
recepcionados na residência 
da noiva, sita na Rua Correia 
Pinto, tendo o novel casal 
seguido no mesmo dia via
gem para Curitiba em lua de 
mel.

Registrando o acontecimen
to, destas colunas enviamos 
os nossos cumprimentos ao 
jovem e feliz casal, almejan
do-lhe um futuro longo e 
venturoso.

Ação Comunista no Brasil

X X X

Parece-nos que a 
promessa que fizemos, 
de nomear as casas 
onde a jogatina campea
va infrene, n’esta cida
de, surtiu algum effeito.

Não podemos garan
tir que o jogo de car
tas acabasse, mas pode
mos affirmar que se 
continúa é bastante mo
derado, ás occultas, de 
modo a nada transpirar 
a respeito.

Alguma cousa já é, se 
não é tudo.

X X X

Dirigentes comunistas bra
sileiros estiveram reunidos 
em Recife. Esteve presente à 
reunião o sr Luiz Carlos 
Prestes. Durante os debates o 
o deputado Francisco Julião 
declarou que as “Ligas Cam
ponesas’’ estão a serviço da 
revolução cubana Confirmou

dessa forma o parlamentar 
que a função das “Ligas 
Camponeas’’ é a subversão 
de todo o Nordeste, nas mes
mas bases do que está ocor
rendo em Cuba, sob a orien 
tação de técnicos soviéticos 
e chineses em “reforma a 
graria”,

DNA. SOFIA SAN TAN A S ILV A
No dia 15 do corrente, 

transcorreu a passagem 
de mais um aniversario 
natalício da distinta sra. 
d. Sofia Santana Silva, 
pessoa que desfruta de 
iargo circulo de amiza
des em nossos meio soci
ais.

Durante aquele dia 
a sra. d. Sofia Santana 
Silva, foi muitíssimo

cumprimentada pelos 
seus inúmeros parentes 
e pessoas amigas em 
sua residência, onde te
ve oportunidade de re
cepcioná-los.

Destas linhas cumpri
mentamos a sra. d. So
fia Santana Silva, en
viando os nossos votos 
de mil venturas e a le
grias.

us sofn-Transcorreu no dia ck j do lhes os 
ontem, a data interna mentos, 
cional consagrada ao, Destas colt ias, cara- 
Farmacêutico, classe1 primentarao- Iab«dio-

Dir

que relevantes serviço- sa classe 1 maceutiea I
tem prestado à humani lageana. augL ando-lhes 
dade, quer no alivio d< i muitas feli« ades do 
suas dôres, quer nr |seu apostola«! de bem
apoio moral, minorai, servir a hum idade.

0 corpo de ob*ervau >i es, correspondentes pró
prios e enviado .e< ! «í- m vários países, possibilita 
a 0 JORNAL nn oter seu .eitores sempre bem infor
mados sôbre os : ontecirpentos internacionais de vul
to. Leia 0 JORN AL e es» ja a par do que vai j elo 
mundo inteiro.

Assine
" O  J O R N A L  ”

Orgáo Líder dos Diários Associados)
Suplemento Literário Vida Nacional — Vida dos 
Campos 0 Mundo das Crianças Suplemento Fe
minino — Suplemento Economico.

1 (/La’ h2Je mesrao sua assinatura procurando o
nosso REPRESENTANTE 

Cirilo José da Luz 
R i í r io de 0 istro 41i — ou 

PREÇOS: 1 ano 
6 meses 
3 meses

pela G i P ostal 248 j 
C rS  600,00 
’’ 350,00

18'»,00
As assinaturas começam e terminam em qualquer dia!!!

0 met 
ânua pt 
de solo 
frária e
Made <ji 
is suas I 
•ara dar 

Ode 
F ’ cionai 
•e lio r  ï 
Gizando 
jtnio-a (

($00 fj
senvoh
unpret
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%iode 

filiadi 
fflor das

POSTC SHELL NOSSA S E I H  APARECIDA
- de -

Irmãos Sens

Gasolina - Oleos - Lubrificantes - Com 
pleto serviço de pulverização

Estrada Federal - Bairro Coral

LAGES
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re pr 
ca a pele é s

uizo de Direiio da Pri
meira Vara da Comarca 

de Lages
Washington, — O dr. Ro- 

bert Stoiar, da universidade 
de Georgetovvn, acaba de 
concedei longa e minuciosa 
entrevista sobre a sua sen 
sacional descoberta cientifi 
ca: pode lazer de um negro 
um homem branco. Disse ele:

«Posso mostrar pelo menos 
16 casos d negros que, pelo 
aspecto, não se distinguem 
absolutamente dos brancos. 
E, entre esses casos, há um. 
o de uma mulher, que já é 
branca há mais de cinco a- 
nos, embora antes desse pe- 
riodo tenha sido negra e te
nha nascido negra.»

E, de fato o dr. Robert Sto
iar apresentou sua paciente. 
É uma mulher de pele bran 
ca. Nota-se que alguns de 
seus traços fisionomicos são 
proprios de sua raça. Mas e- 
la pode, no máximo parecer- 
se com uma espanhola, ou 
uma italiana do Sul.

0 dr Robert Stoiar já a- 
presentou os resultados de 
seus estudos e de suas expe 
riencias à American Medicai 
Association provocando, co
mo era de se prever, não a-

penas grandes manifestações 
de al gria entro a popula
ção negra, como de protes
tos vivos entre a população 
do sul dos Estados Unidos 
Diz o cientista que chegou a 
descobrir a for aa de trans
formar uma cri tura de pele 
preta em uma criatura de 
pele branca, por mero acaso. 
E explicou:

«Há muitos anos venho 
curando pacientes negros a- 
fetados de »vitiligem», isto é, 
uma doença que provoca 
manchas brancas na pele dos 
negros Percebi que adminis 
t ando adequadas doses de 
• monobenzil etero hidrosola- 
na» as manchas brancas em 
lugar de desaparecerem se 
alastravam De forma que, 
prolongando o tratamento em 

Iguns pacientes, consegui 
b anquear a pele totalmente. 
V técnica de administração 
é muito simples, exigindo-se 
ura pouco de massagens e 
doses progressivas, durante 
cinco ou seis meses. Enquan
to se mantem o tratamento, a 

I pele continua branca, mas se 
i o tratamento é interrompido,

ela volta ao normal e, e n 
alguns casos, fica mais es
cura ainda.

Até agora o dr. Stoiar á 
tratou de 3n0 pacientes, m.m 
recusa - ■ a aplicar o trat a. 
mento em pessoas que não 
sejam portadoras de «vitiíi- 
gem». tí explica: «Para qu 
o tratamento seja eficaz 
preciso que o organismo te 
nha já predisposição à de: - 
pigmentação».

A resoeito desse acontec - 
mento cientifico já se manifes
tarem maiius dirigentes n 
gros, inclusive o mais ilust- 
de todos, o reverendo Mart ) 
Luther King, combativo lid i 
do sul contra a segregaçã 
Disse o reverendo, então:

«Enquanto o povo negro 
se sentir inferior só por cau 
sa da cor de sua pele, o ra
cismo será, em certo sentido 
justificado por alguns bran
cos. É inútil continuar repe
tindo que a cor da epiderme 
é um fato acidental, se de
pois uma jovem negra gasta 
boa parte de seu salario pa
ra adquirir brilhantina que 
esticam o cabelo ou prepa
rados que branqueiam apele».

Reforma Agrária através da valorização
do raralista

O meu Estado, Santa Ca-! 
;arina pelas suas condições 
ie solo clima, estrutura a- 
yrária e sobretudo, pela qua 
iidade do homem que lavra 
as suas terras, tem recursos 
para dar um exemplo ao 
Brasil de como se pode pro
porcionar à familia rural um 
melhor nível de vida, racio
nalizando a agricultura e fa- 
zen io-a caminhar ao lado da 
indústria e do cqmércio no 
mesmo ritmo de progresso e 
desenvolvimento — declarou 
à imprénsa carioca o sr. 
G l a u c o  Olinger, p r e- 
sidente do Núcleo Agrope
cuário de Florianópolis, ór
gão filiado ao Conselho Su
perior das Classes Produto 
ras (CONCLAP) e que, peran 
te esta entidade, expôs seu 
ponto-de vista sôbre a Refor
ma Agrária através de uma 
política de produtividade e 
valorização do trabalhador 
rural.

Financiamento e pro
dutividade

— O principal problema da 
agricultura brasileira Pros 
seguiu dizendo — n^° f  °.^° 
latifúndio nem do minifúndio, 
mas sim o da produtividade 
muito embora se imponha u 
ma solução para as grandes 
propriedades improdutivas 
bem como para as pequenas 
que pelo fenômeno do fra
cionamento se pulverizam ra
pidamente, tornando-se tão 
pequenas que não podem ser
operadas economicamente p 
los seus proprietários.

Não basta intensificar se a 
produção de máquinas, re
produtores, fertilizantes ma 
terial, de defesa sanitária das 
lavouras e dos rebanhos, se 
não levar em conta primor
dialmente o produtor rural, 
preparando-o, mediante o ex- 
tensionismo, para obter o ren
dimento máximo na utiliza
ção dos fatores de produção.

— Além disso, ainda será 
necessário encarar mais dois 
1'atores importantes no equa- 
cionamento dos problemas 
do homem do; campo e que 
são o financiamento e o mer-

cado - disse o sr. Glauco 
Olinger, que concluiu: 

Financiamento atravéz de 
crédito abundante e desbu 
rocratizado a juros razoá
velmente baixos, e mercado 
para a comercialização da 
produção agrária, mas com 
armazéns e silos para con 
trolar o escoamento das sa
fras, meios de transporte 
para colocar os produtos 
nas mãos do consumidor, e 
a fixação de preços míni
mos para que os lavradores 
e criadores não sejam ex
plorados pela ganânica dos 
intermediários

A crise no trabaíhismo gaúcho
Solidário com Wilson Vargas, renunciou o 

Presidente do PTB de Vacaria
O sr. Indemburgo Cha

ves, presidente do Parti
do Trabalhista Brasileiro 
de Vacaria, apresentou 
há dias a sua renúncia 
àquele cargo politico, ao 
mesmo tempo que comu
nicava à Executiva Re
gional do PTB o seu a- 
fastamento — «até ,que

haja uma modificaçãc 
nos quadros dirigentes t 
na orientação do partidt 
no Estado» — do direto 
rio regional do partido 
A atitude do sr. Indem 
burgo — que foi candida 
to a Prefeito em Vaca 
ria — foi tomada em so 
Iidariedade ao sr. Wilsoí 
Vargas.

Derrota da Rússia na ONU
As Nações Unidas e o Conselho de Segurança, jul
gou sem procedência a recente acusação da Rús
sia, segundo a qual a Bélgica estaria hostilizando 
o Congo.

O Doutor João Santo Damo 
uiz de Direito Substituto - 

Primeira Vara da Comarca 
Lages, Estado de Santa 

larina, na forma da lei, etc.

TAL DE PROTES 
*0 9ARA RESSALVA 

DE DIREITO
Faz saber a todos quantos o 

presente edital de protesto 
para ressalva de direito, virem, 
nteressar possa, ou dêle 
onhecimento tiverem, que 
>or parte de ALVINO  PISET- 
TA, por seu procurador dou- 
,or Mário Teixeira Carrilho, 
he foi dirigida a seguinte PE
TIÇÃO: - “ Exmo. Sr. Dr. Juiz 
de Direito da la  Vara da Co
marca de Lages. Alvino Piset- 
ta, brasileiro, casado, comer
ciante, domiciliado e residente 
no Coral, suburbio desta ci
dade por seu advogado, ex 
põe e requer o seguinte: No 
dia 18 de dezembro de 1960, o 
requerente foi convidado a 
participar de uma banca de 
jogo, sem nenhuma noção do 
que eram as regras e cálcu
los dependentes do acaso em 
que geralmente se arrisca o 
dinheiro, e, nesta situação, 
por motivo alheio a sua von
tade teve que emitir vários 
cheques para terceiros, sem 
indicação da importância e 
em branco. Receioso da via
bilidade destes titulos cem o 
preenchimento de seus reque- 
sitos e consequent mente pos
sa constituir obrigação deriva 
da do próprio título e respon
sabilidade de seu emitente, é

que vem lançar o seu protesto 
para prevenir e provar a 
conservação e ressalva de di
reito, dada a ilicitude da obri
gação contraida no ato do jõ- 
go, de vez que, incide em iu- 
lidade a divida assim asso. ii- 
da. Assim, requer a V. Excia. 
para conhecimento de quem 
iuteresSar possa a uhlx ão 
em jornal local de edital do 
presente protesto, na forma da 
lei. - Oulrossim, requer a V. 
Excia que feita a publicação, 
s*'jam os autos presentes cn 
tregues ao signatário desta, 
independente de translado me
diante recibo para os devidos 
fins de direito Dá-se ao pre
sente para efeito de taxa ju
diciária, o valor de cem cru 
zeiros (CrSlU0,0()). N. termos P. 
Deferimento (Sôbre os selos 
legais de petição): 17 de janei
ro de 1961 (a) M irio Teixeira 
Carrilho” DESPACHO: "A
Como requer. Em 17/1/61 (a)
João Santo Damo - Juiz Subs
tituto” - E para que nin
guém alegue ignorância, quan
to à intenção do Suplicante 
Alvino Pisetta, passou-se o 
presente edital para publica 
ção na forma da lei.- Dado e 
passado nesta cidade de Lages, 
aos dezoito dias do mês de 
janeiro de mil novecentos e 
sessenta e um - Eu, Luiz 
Carlos Silva, Escrivão do Ci 
vel, o datilografei, subscrevi, e 
também assino.

João Santo Damo 

Juiz Substituto da la. Vara 
Luiz Carlos Silva 

Escrivão do Civel

Regressou o sr. Danilo Thiago de Castro
De sua viagem a 

Porto Alegre, onde foi 
submeter-se a um es
tágio no Museu Julio de 
Castilhos e na Bibliote
ca Pública daquela ca
pital, regressou à nos

sa cidade o sr. Danilo 
Thiago de Castro, dire- 
t o r, d o  M u s e u  
Historico Municipal “ Tiiia 
go de Castro e da 
Biblioteca Publica Mu
nicipal.

Congresso da Federação das Sociedades 

Auxiliadoras Feminines

Cora uma sessão pre
paratória, seguida de 
outras solenidades, foi 
instalado quinta feira 
última, dia 10, n Con
gresso da Federação 
das Sociedades Auxi
liadoras Femininas, 
Presbitério de Florianó 
polis, as quais tem por 
local o templo da Igreja 
Presbiteriana local. 0  
referido conclave será 
encerrado amanhã às 
20 horas, com a reali 
zação do Culto Solene 
de Encerramento, com 
celebração da Santa 
Ceia, e será oficiante 
do mesmo o Revdo.

Eny Luz de Moura, pas 
tor da Igreja Presbite 
riana de Lages, .auxi
liado por diversos Mi 
nistros.

Todas as solei idades 
do Congresso da Fede
ração das Sociedades 
Auxiliadoras Femininas, 
terão as participações 
do Coral Vozes do sião 
da Igreja Presbiteriana 
local e do Côro da 
Igreja Evangélica de Con 
fissão Luterana de Lages.

Para as referidas so
lenidades fomos obse
quiados com um aten
cioso convite, o qual 
muito agradecemos.
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4g pag'nqa C o
I r a  de Direito da Primeira Vara da Comarca de Lages

O doutor João Santo Damo, quer proceder o inventário 
Juiz Substituto, no exercício dos bens de seu extinto ca
da Primeira Vara desta co- sal, e, para isso, requer se

digne V. Excia. mandar citar,

CORREIO J.ACFflNg----
Juízo de Direito de Primeira Vara  

marca de Lages
„  * n«™.. Cr$ 173 000,00, representada

O doutor João Santo 1 jos seguintes títulos cambi-

marca de Lages, Estado de 
Santa Catarina, na forma da 
lei, etc. -

U a i
Faz saber a tôdos quan

tos o presente edital de ci
tação com o prazo de trinta 
(30) dias, virem, dêle conhe 
cimento tiverem ou interes
sar possa, que, por parte de 
Clerly Schmidt Pruteanu, me 
foi dirigida a seguinte PE
TIÇÃO: “Exmo Sr. l)r. Juiz 
de Direito da la Vara da 
Comarca de Lages. - Clerly 
Schmidt Pruteanu, brasileira, 
desquitada e residente nesta 
cidade de Lages, por seu 
advogado, que esta assina, 
vem requerer a V E&cia. o 
seguinte: - Que havendo si
do decretado o seu desquite 
e de Aurel Pruteanu, seu 

marido, por sentença de 16 
de março do ano em curso, 
que passou em julgado, co
mo se vê da certidão de fls. 
26 dos autos respectivos,

sob mandado Aurel Prutea- 
uu, para vir assinar o com
promisso legal do inventa- 
riante, prosseguindo-se nos 
demais termos do processo,

encontra em lugar incerto e 
não sabido, requer a \ Ex
cia. a publicação de editajs 
de acordo com os arts. 177 
no. 1 e 178 nos. II. 111 e IV 
do Cód. Nac. Proc. Civ. com 
a transcrição da petição de 
fls. 67 dos autos respectivos 
sob penas de Lei Nestes

com a descrição de bens termos: P. Deferimento. La 
existentes, bem como dasjges, 22 de novembro de J960, 
dívidas ativas e passivas,
com os respectivos valores 
que aceitas ou não para os 
ulteriores trâmites legais e 
de direito, seja feita a parti
lha. Nestes termos: P. Defe
rimento. Lages, 29 de outu
bro de 1961). (a) Mario Tei
xeira Carrilho”. DESPACHO:- 

Como requer. Em 5-11-6'>. 
João Santo Damo - Juiz 
Substituto. - PETIÇÃO DE 
FLS. 61: “Exmo. Sr. Juiz de 
Direito da la Vara da Co 
marca de Lages Clerly 
Schmidt, já qualificada, por 
seu advogado, nos autos de 
desquite judicial com seu 
ex-esposo Aurel Pruteanu e 
estando em fase de parti
lha judicial dos bens 
do extinto casal, ciente da 
certidão do Oficial de Justi
ça, encarregado da diligên
cia, que Aurel Pruteanu se

ia) Mario Teixeira Carrilho" 
DESPACHO “J. Como re
quer. - Em 24 11-60. (a) João 
Santo Damo - Juiz Substitu
to". - Assim sendo, é expe
dido o presente edital de 
citação na forma em que 
foi requerido para os efei
tos legais, cujo edital será 
publicado na forma da lei. - 

Dado e passado nesta ci
dade de Lages, Estado de 
Santa Catarina, aos cinco 
dias do mês de dezembro, do 
ano de mil novecentos e 
sessenta. - Eu Luiz Carlos 
Silva, Escrivão do Cível o 
datilografei, subscrevi e tam
bém assino.

João Santo Damo 
Juiz Substituto, no exerc. da

la. Vara.
Luiz Carlos Silva
Escrivão do Civel

Juiz Substituto, no exe*"" 
cio da Primeira Vara, de ■ 
Comarca de Lages, Estado^c 
Santa Catarina, na forma 
da lei, etc.
Edital de Citaçao
Faz saber a tôdoS quantos o 

presente edital virem, dc e | 
nhecimento tiverem OU inte 
ressar possa, que, por este meio 
cita a Washington Nicolau, a- 
tualmente em lugar incerto < 
não sabido, para, no prazo a 
vinte e quatro horas, a contai 
do término do prazo de trinta 
(30) dias, dêste edital, pagar a 
quantia de cento e setenta e 
tres mil cruzeiros, acrescida 
dos juros legais, honorários de 
advogado, custas e despesas 
sob pena de penhora, em con
sequência da ação executiva 
que lhe move Waldomiro Koe- 
che, nos termos da seguinte 
Petição inicial: “ Exmo. Sr. Dr. 
Juiz de Direito da Primeira 
Vara da Comarca de Lages. 
Waldomiro Koeche, brasileiro, 
casado, industrial, residente e 
domiciliado nesta cidade de 
Lages, por seu procurador a 
baixo firmado (doc. anexo), 
respeitosamente vem ante \ . 
Excia requerer o Seguinte: 1 
—  Que é credor do Sr. Was
hington Nicolau, da quantia de

Em 1959, no Brasil, 
cêrca de 9 milhões de 
pe-soas se utilizaram do 
avião como meio de 
transporte (era 1927 só 
709 o fizeram). Segundo 
os dados recolhidos pe 
IBGE naquele mesmo 
ano a carga transpor
tada por via aérea 
elevou-se a mais de 
11U 000 toneladas (em 
1927, apenas 2l0 quilos).

X X X
Nos cincos primeiros 

meses do corrente ano 
foram distribuídas ao 
consumo em todo o ter 
ritório nacional, 1719511 
toneladas de cimento 
portland comun - cêrca 
de 221 mil toneladas 
mais do que em igual 
período do ano passado.

U maior consumidor 
foi o Estado de São

Em poucas linhas
Paulo, que de janeiro I ta de 1767 o povoamen- 
a maio absorveu 581526 Jio da área onde atual- 
toneladas da produção mente se encontra o

Município, cuja primeiranacional, seguindo-se o 
Estado da Guanabara, 
com 240289 toneladas. 
(IBGE)

X X X
O Município de Co

queiral, localizado numa 
área de 201 quilômetros 
quadrados, na Zona Sul 
do Estado de Minas Ge
rais, tem hoje uma po
pulação estimada em 
8500 habitantes.

A principal actividade 
econômica local é a pe
cuária. Cultiva-se bas
tante café (56% da pro
dução agrícola total), 
além de arroz, cana de 
açúcar, milho e feijão.

A maior produção in
dustrial é de aguarden
te, açúcar e o queijo. Da-

denominação, como 
simples lugarejo, foi do 
Espírito Santo dos Ser
tões. (IBGE)

Café na Exposição de To
ronto

De acordo com informa mas às próprias xícaras com 
çõe8 recebidas pelo IBC, foi inscrição de propaganda do
um sucesso absoluto a pro 
moção realizada pela Casa 
do Brasil, no Canadá, servin 
do café à moda brasileira 
a m a i s  d e  c e m
mil pessoas que visita
ram o Pavilhão de Alimenta
ção da Exposição Nacional 
do Canadá, em Toronto. O 
entusiasmo dos frequentado
res não 8 e limitou à bebida,

café foram levadas pelos visi
tantes logo nos primeiros dias, 
obrigando a servir a bebida 
em copos de papel até que 
se providenciasse nova re
messa das xícaras. Segundo 
os dados oficiais, foram" ser
vidas 105 mil xícaras de ca- 
fézinho durante os dezesse
te dias da Exposição de To
ronto. (A.A.)

ms- uma Nota Pmmi <>ri. no 
valor de Cr$ 108.000.00 ven
cida em 7 6.1958; Seis L tras 
de Câmbio, de CrS 10 1)0
cada uma, vencidas cti-
vamente em 5.10.58. 58,
5.4.59, 5.6.59, 5.8.50 e Le- 
tra de câmbio no vai Cr$
5.000,00 vencida er> 59
Doc. juntos — 2 Qu w.ra
decorrido largo temp. 0
vencimento, não o o
devedor saldar o débito, até 
esta data. 3 —  Que se assim 
ocorre, quer o po»tui un-
tra o devedor, propoi «m
petente ação executn pa
rada no art 298 n' V 1 
P.C. para obrigar o drvedor a 
pagar. 4 Que o devedor e- 
mandado é domiciliada < 1 v>i-
dente nesta cidade. onttdo, 
no momento se encoi ira m 
lugar incerto e não sabido, in
cidente que obriga o suplicante 
requerer a V. Excia, a ► xpedi- 
ção de editais de citação, pre
vistos em lei, contra o deve
dor para que, dentro do prazo 
de vinte e quatro horas, pague 
a importância reclamada, a- 
crescidas dos juros de mora, 
custas e honorários de advo
gado, na base de 2Ü°/0, se as
sim não o fizerem, se proceda 
a penhora de bens em quantos 
bastem para o integral paga
mento do débito, ficando des
de já citado, igualraente a sua 
mulher, para contestar a pre
sente ação no prazo legal, e a 
companhá-lo até conclusão, sob 
pena de confesso. 5-Para efei 
tos fiscais dá a presente o va 
lor pedido de Cr$ 173."00,00. 
6 Nêstes termos, Espera deferi
mento. Lages, 6 de dezembro 
de 1960. (a). Olli Bertoldo Ad
vogado inscrito sob n° 1266 na 
O A B DESPACHO ” A ci
te-se na forma pedida Em 
7-12-60 (a ) João Santo Damo 
Juiz Substituto". Em virtude 
do que é expedido o presente 
edital de citação de Washing 
ton Nicolau, nos termos e pa 
ra os fins constantes da peti 
ção e despacho acima transcri
tos. O presente edital será pu
blicado na forma da lei. Dado 
e passado nesta cidade de La
ges, ao dez dias do mês de de
zembro, do ano de mil nove
centos e sessenta. Eu, Luiz 
Carlos Silva. Escrivão do Cível 
o datilografei, subscrevi e tam
bém assino.

João Santo Damo 
Juiz Substituto, no exerc. da 

la Vara.
Luiz Carlos Silva,
Escrivão do Cível.

M a r ia  em yerai
Procure a maior e mais completa Livraria e T ipografia da cidade

PÉROLA DE LAGES
Completo sortimento de material escolar

^Rua Cel. Cordova 202 — fone 213
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ELETRICO — Eugen 
Gerstenmaier, que ocu
pou a presidência do 
Parlamento da Alemanha 
Ocidental, por um destes 
mistérios da natureza 
possui dentro do orga
nismo uma . . . central 
eletrica. Se toca em um 
objeto de metal, provoca 
fagulhas; se alguém lhe 
aperta a mão, está su 
jeito a um choque brutal. 
E para atender aos par 
lamentares em seu gabi 
nete, sem causar sustos, 
precisou substituir o for
ro da sala por matéria 
isolante, a fim de que a 
carga eletrica ambiente 
não se acumulasse e se 
transmitisse por Eugen...

NEGOCIOS — Segun
do um jornal francês, as 
mães solteiras dos E.U.A. 
não têm problemas, por
que o mercado negro de 
crianças está cada vez 
mais florescente. Recem- 
nascidos de boa proce
dência, pais sadios e 
brancos, sem nenhum de
feito físico, alcançam a- 
té 500 mil dólares!

ATACADISTA — Per
to de Alexania ( Goias ), 
num miserável barraco, 
mora d. Helena Barbara 
Cardoso, de 34 anos de 
idade. Essa senhora, a- 
pós quatro gestões nor
mais, teve um parto pre
maturo de gemeos; deu 
à luz 5 outros meninos 
e aguarda, ainda para o»

proximos meses, o nas
cimento de mais dois . . . 
todos de uma mesma 
gestação! O caso parece 
inédito nos anais da Me
dicina, e o fato foi inte
gralmente confirmado 
pelo dr. José Richelieu.

PROVINCIANO — 
Quando o Supremo Tri
bunal Federal, em Bra
sília, realizava uma ses
são plena, um advogado 
do Rio de Janeiro, usan
do da palavra em nome 
do cliente iniciou sua o- 
ração afirmando ser «um 
humilde advogado vindo 
da província da Guana
bara», o que provocou 
risada geral, não só do 
publico presente, como 
também dos ministros da 
mais alta côrte do país.

REGIME — O dr. Iwan 
Bosset afirma ter uma 
receita facílima, para as 
gestantes que desejam 
um menino. Basta seguir 
um regime alcalinizante, 
que compreende princi
palmente frutas, legumes 
e pratos açucarados, a- 
companhados de injeções 
de vitaminas Bl. Deve 
fugir da carne, do pão, 
do leite e seus derivados. 
As indicações devem ser 
seguidas rigorosamente. 
Se alguma de nossas pos
síveis leitoras desejar 
experimentar a formula 
a responsabilidade do 
sucesso ou fracasso cor
re exclusivameute por 
conta do dr. Iwan.

Juizo de Direito da Primeira Vara da
Comarca de Lages

O doutor João Santo Damo, - 
Juiz Substituto, ro exercício' 
da Primeira Vara d i Comarca' 
d? Lages, Estado de Santa | 
Catarina, na forma da lei, etc.- ’

Edital de Protesto Pa
ra Ressalva de Direito
, Faz Saber a tôdos que o 
presente edital de protesto 
para ressalva de D reito virem, 
dêle conhecimento tiverem ou 
interessar possa, que, por 
parte de Plinio Letti, brasi
leiro, casado, comerei: nte, re
sidente nesta cidade, por seu 
advogado Jorge Barroso Filho, 
lhe foi dirigida a seguinte PE
TIÇÃO  IN IC IAL: Exmo Sr 
Dr. Juiz de Direito da Vara 
Cível da Comarca de Lages. -

Por seu procurador que es
ta subscreve Plinio Letti, bra
sileiro, casado, comerciante, 
domiciliado e residente nesta 
cidade de Lages, diz e respei
tosamente requer a V. Excia. 
o seguinte: lo ) Que o Supli
cante é Diretor Gerente da 
firma Comercial Letti Limita
da, estabelecida nesta cidade 
de Lages; 2o,) Que, por decor
rência de suas funções é en
carregado de efetuar as com
pras de que a mesma neces
sita; 3o) Que tôdas as sema
nas o Suplicante emite ordens 
para recebimento de merca
dorias em outras praças, cujas 
ordens levam o nome do 
motorista encarregado do 
transporte, o número da placa 
do veículo e a natureza e 
quantidade da mercadoria so
licitada aos fornecedores; 4o) 
Que, há cêrca de três mêses 
o Suplicante teve necessidade 
de ausentar-se! por alguns 
dias de suas funções, dirigin
do se a Vacaria, Rio Grande 
do Sul, em visita a parentes 
de sua esposa; 5o.) Que, para 
evitar que o suprimento nor
mal de mercadorias sofresse

Botantã está precisando |e
)  Instituto Butantã, de S. 
5aulo, para manter a ne 
íessaria produção de so- 
•o ante-ofidico, depende 
le constante renovação 
le cobras venenosa^ em 
serpentários. Para dispor 
iessa apreciável reserva 
le serpentes vivas, a- 
[juela unidade da Secre
taria da Saude apela pa

ra a preciosa colabora
ção dos fazendeiros, si
tiantes e dos homens que 
trabalham no campo, so
licitando-lhes que reme
tam ofidios venenosos os 
quais devem ser enca 
minhados à av. Vital Bra
sil, em S. Paulo.

Retribuição em Soro

serpentes
Além da facilidade de 

franquia no transporte, 
o Instituto Butantã for
nece, gratuitamente, la
ços e caixas apropriadas 
para a captura de ser
pentes e retribui a re
messa de cobras vene
nosas vivas com propor
cional fornecimento de 
soro anti-ofidico.

solução de continuidade ou 
interrupção, firmou uma ordem 
de recebimento de mercado
ria em branco e guardou-a 
com as devidas cautelas den 
tro da pasta destinada ao 
equipamento de ordens idên
ticas; 6o) Que sua atitude ex
plicava-se ainda, pelo fato de 
que o Suplicante ignorava 
qual o motorista, qual o veí
culo e ainda a natureza e 
quantidade de mercadorias 
que seria solicitada, em vista 
de serem diversos os motoris
tas e veículos que trabalham 
para a firma integrada pelo 
Suplicante; 7o) Que dita or
dem, todavia, foi firmada em 
papel tipo cópia, (semelhante 
ao papel destiqado a corres 
pondência aérea) timbrado a 
esquerda em tinta azul com 
os seguintes dizeres: Comer
cial Letti Limitada, Atacadista, 
Comércio de gêneros alimen
tícios, Rua Cel Serafim de 
Moura no. 195, C. Postal no.
188, End. Telegráfico Letti, 
Lages Fone 317 Santa Cata
rina, e continha pouco abaixo 
do centro um carimbo com os 
dizeres: Comercial Letti Lida. 
Plinio Letti - Diretor Geren
te, carimbo em tinta rocha; 
8o.) Que, como já se disse, 
Sobre o papel com caracterís
ticas supra o Suplicante opôs 
sua assinatura sem Sêlos; do) 
Que’ regressando de Vacaria o 
Suplicante ficou sabendo que 
a ordem não fôra utilizada 
em sua ausência e ao manu
sear a pasta que deveria con
ter o documento não mais o 
encontrou, para sua surprêsa; 
lo ) Que, todavia, continuou a 
busca sem que até o presente 
momento pudesse localizá-lo; 
11o.) Que, face ao exposto, 
tem o suplicante Sobejas ra
zões para supor que o do 
cumento que firmou em bran-

co tenha sido subtraído por 
terceiro, com objetivos ignora
dos. 12o) Que, assim, o Su
plicante no intuito de prover 
à conservação e ressalva de 
seus direitos e da firma que 
gerencia e para evitar que dc 
futuro qualqu' r pessoa alegue 
boa fé, vem protestar, nos 
termos do art. 720 e seguintes 
do Codigo de Processo Civil, 
como protesta anular pelos 
regulares meio dc Direito, 
qualquer contrato que seja f ir 
mado com base no documento 
com as características aludi
da?. - Nestas condições, preen
chidas as formalidades legais, 
requer sejam publicados Edi 
tais na Imprensa Oficial e na 
Imprensa desta cidade para 
conhecimento de terceiros in
certos e cão sabido?.

Isto posto sej^ni-lhe dcvol 
vidos os presentes autos inde
pendentemente de traslado. D 
e A. esta Pede Deferimento.

Lajes , 9 de janeiro de 1961. 
(a.) Pp. Jorge Barroso Filho. 
“DESPACHO:” A Publiquem-se 
editais na forma r querida 

Em 9 - 1  - 61 (a.) João
Santo Damo - Juiz Substituto” , 

E para que ninguém possa 
alegar ignorância quanto à in 
tenção do requerente passou- 
se o presente edital para pu 
blicação na Imprensa Oficial 
do Estado e Imprensa local 

Dado e passado nesta cidade 
de Lages, aos dez dias do mês 
de jr.neir j, do ano de mil no
vecentos e sessenta e um. - Eu 
Luiz Carlos Silva, Escrivão o 
datilografei, subscrevi e tam 
bem assino. -

João Santo Damo,

Juiz Substituto, no exercic. da 

la. Vara

O Escrivão: Luiz Carlos Silva

Fez o Ginásio (4  Anos) em 14 
O fato aconteceu em Tambaú, Estado de São 

Paulo, com um aluno do Ginásio «Padre Donizze 
ti». Dirceu Cerquetani fez os quatro anos ginasi
ais em 14. Atualmente, com 26 anos de idade, de
clara: «Ainda tem muito tempo pela frente para 
continuar os estudos».

Paraninfo
Curioso também é que seus colegas de turma 

o escolheram para ser o paraninfo, em homena
gem a sua grande força de vontade. Dessa ma
neira, Dirceu acabou paraninfando-se a si proprio..

Divorcio será votado neste ano

’. Valdmiro A. M i n i
Advogado Solic itador e Economista

Civel - Comércio • Crime - Trabalhista - Fiscal e Administrativo
Galeria Dr. Accacio - Sala - 1 - Fone 532 - O.C.T.A.

LA G E S  —  S. C.

Está em pauta para 
ser votado durante es
te ano o proj to de lei 
do sr. Nelson Carneiro, 
instituindo o divorcio 
no Brasil. O autor do 
projeto, há dias, foi á

tribuna da Camara F 
deral, a fim de peuir 
que a matéria seja vo
tada secretamente pois, 
assim, acredita que se
rá aprovada.

Brasil produz Maquinas de Escrever

A Olivetti do Brasil 
já está fabricando ma
quinas de escrever, in 
teiramente nacionais, 
empregando para isso

zados. A produção men
sal da Olivetti do Brasil 
já pode ser de 2400 uni 
dades por mes.

Nem por isso as raa-
750 operários especiuli- quinas custara baralo
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Nova era de conslrução
oa p ag in a

Da Igreja de Jesus Cristo 

Dos Santos dos Ultimes 
Dias

Èste mês chegará no Bra
sil W. B. MENDENHALL, Pre
sidente do Departamento de 
Construção da Igreja de Je 
sus Cristo Dos Santos dos 
Ültimos Dias e William F. 
Jackson do mesmo comitê, 
para ajudar o n ivo progra

ma de construção agora ini
ciando, Brasil, sendo relati
vamente novo entre as mis
sões do mundo, tendo co
meçado em 23 de Maio de 
1925, vai iniciar uma nova 
éra de construção aqui no 
país. O número de batismo

1UC1„- tes dias . . qual é o seu

Mel® “ Â r * '  '“ o pescador
têm aumentado considera 
velmente desde seu 
até 1959 e tornou-se neces-. trabaino . 
sário que a construção de [ficou oe 
novas capelas começassem com a

impressionado
resposta que recebeu 

Maori: . . • es-aqui no Brasil. Embora tenha deste rap ' mj8são
a Igreja construído algumas ' ta mos serv h imado de
capelas, este ano desenvol-1 êle disse, é um

M as i Comentários
de Estevam BORGES

Como água que foge por entre os dedos desaparece
ram, nêstes Últimos tempos, os comissários de menores 
da comarca de Lajes A não Ser nos cinemas (e ainda 
assim mesmo olhem lá), não se vê mais um representante 
da lei no cumprimento de suas obrigações, fiscalizando 
para que a mesma Seja cumprida com fidelidade. Em 
consequência disso, os menores de todos os quilates da 
“ Princesa da Serra’’ andam às soltas fazendo justamente 
tudo o que a lei lhes proibe: esmolando pelas ruas da ci
dade, ingerindo bebidas alcoólicas, jogando bilhares e fre- 
quetando lugares que lhe são vedados. E de comissários, 
se é que ainda existem, nem notícia. . .

E, por falar nisso, em que mares andará navegando 
a ALAM?

—  oOo —

A exploração corre livre e desenfreada em nossa 
terra, aumentando a riqueza de uns e causando o ain
da maior empobrecimento de outros. Muitos dos pro
prietários dos estabelecimentos comerciais que proli
feram em nossa terra cobram preços absurdos pelas 
suas mercadorias, mesmo e principalmento as de pri
meira necessidade sem que o freguês possa reclamar 
simplesmente porque aqui em Lages não existe uma 
autoridade encarregada de zelar pela economia popu 
lar. Ainda há poucos dias tive oportunidade de ver, 
com meus próprios olhos, pastelzinhos mixurucas, de 
tamanho microscópico, serem vendidos pelo precinho 
razoável de 5 cruzeiros cada. E se o freguês reclamar 
é capaz ainda de levar uma série de desaforos para 
casa, inclusive saira ponta-pés do estabelecimento.

Sem comentários ... .

— o O o —

Realizou-se sábido último, civil e religiosamente, o 
enlace matrimonial do jovem Manoel João Nery dos San
tos, filho do sr, Octavio Nery dos Santos e de sua exma. 
esposa dona Ernestina DomingueS Boeira. e da srta. Dil- 
ma Jovita Ghiorzi, filha do jornalista João Pedro Ghiorzi 
e de sua exma esposa dona Alaíde Machado Ghiorzi, re 
sidentes atualmente em Caxias do Sul, no vizinho Estado 
do Rio Grande.

Parabéns ao jovem e distinto par, com votos de uma 
vida conjugal repleta de perenes felicidades.

— o O o —

Crise, crise, crise é o que se lê nos jornais. Cri
se aqui. crise alí, crise acolá. Crise entre países, cri
se política, crise econômica e crise não sei mais de 
que. Tudo crise, principalmente em nossa pátria ido
latrada, onde a mesma se faz sentir mais intensamen
te sem que haja uma solução para a debelar.

Mais uma vez sem comentários. . .

ver-se-ao mais 
novas ca 
Porto Alegre

do que 20 Deus. Estes missionários sao
cantam

e vai prover as necessidades 
fisicas espirituais para pes. 
soas de todas as idades . . 
Uma Igreja como ésta vai 
fazer muito mais do qug 
qualquer outro tipo Je asso- 
ciação . . em combater o 
problema da juventude trans
viada que está sempre cres
cendo . . . ninguém podia 
passar por aquele lugar sem 
admirar êste ext mplo de ar
quitetura moderna. Nós ba
bemos que estas capelas vão 
ser recebidas aqui no Brasil 
com a mesma apreciação o 
entusiasmo com oue foram 
em outras partes do mundo. 
A Igreja de Jesus Uriste es-

er ética própria difere na pronta em Abril ou Maio de tá entusiasmada . P01 ' °n-
arquitetura do que a 1961.,Esta Igreja fica na Kua

1458.

pelas em: ‘Curitiba.' pessoas felizes qm ca
............Jegre, Londrina, e alegremente, estão fazenu
muitas outras cidades, porém, o trabalho de eus
isto será sòmente o começo.

Muitas outras serão cons 
tiuidas no futuro.

Agora êste programa ma
ravilhoso de construçio esta 
chegando aqui no Brasil Em 

Construções da Igreja de São Paulo uma destas e 
Jesus Cristo tem atraída j  capelas está pronta, e 
atenção de muitas pessoas Curitiba uma foi começa a 
m i undo inteiro, porque a dia 22 de Maio, 1J60 e esta

SI!

Escola Agrícola "Caetano 
Costa" de Lages

_  A V I S O  —
Avisamos a todos os interessados que as Ins

crições para o Concurso de Habilitação do corren
te ano, estarão abertas até o dia 31 dêste mês.

Lages, 12 de janeiro de 1961

Milciades Mário Sá Freire de Souza

Diretor

cebidos com gratidão na co
munidade. Por exemplo êstas 
são as palavras do Prefeito 
de Hedleberg, Victoria, Aus
tralia, Frank L. Rojo: Hoje 
me foi mostrada sua Igreja 
que eu considero um edifício 
glorioso, e ao examinar o 
edifício eu posso ver que na
da foi omitido na construção,

m or parte dos padrões co- Iguassu 
m ms de Igrejas.

Ouando i Igreja constru
iu nra templo na Inglaterra, 
em Outubro, de 1958, 78.340
p -ioas estiveram visitando 

U ena construção moderna e 
\ bi ia que era tão diferente 

das antigas estruturas co
muns daquele país. Desde 
qu a Igreja de Jesus Cristo 
proporciona uma vida com
pleta e um programa di
versificado, a Igreja não 
têm sòmente uma capela, 
mas também salas de recrea 
çã i, salas de aula para adul
tos, e salas especiais para 
ensinar as crianças. Em ca
da cidade estas construções 
diferem em arquitetura, mas 
sempre os estilos são sim 
pies. modernos, e são usa
dos matérias e decorações 
atualizadas.

Foi dito por algumas pesso- 
tí que viram estas Igrejas, 
jue êstes edifícios são mis
sionários também, tão efeti
vos quanto os jovens mis
sionários que trabalham no 
mundo inteiro, porque tantas 
pe soas notam a beleza des
tes edifícios e começam a 
investigar. Atravez do pro
grama extraordinário que a 
Igreja têm para crianças, jo
vens e adultos, e o grande 
programa missionário de 8.0'H) 
missionários no mundo, mi
lhões de pessoas ouviram 
falar da Igreja e mais do 
que 49.000 foram batizadas 
no ano passado. Isto é lÇ.ooo 
mais do que qualquer ano 
anterior.

Geralmente estas cape
las e templos são construí
dos por missionários que são 
chamados para êste serviço 
especial, êles não recebem 
salários, só comida, um 
lugar para dormir, e pouco 
dinheiro para as necessida
des da vida. Durante a cons
trução de um templc da Igre
ja em Nova Zelandia, um 
pescador obser 
missionários 
ao ouvir que 
doando todo seu tempo e 'noritárÍo  n rip Tnn” 1- 1' 
dinheiro que tinha para! p o ín H oL  . uP0Slçao 
ajudar no mesmo, ficou cu-!spn i 1 R ndente - está 
rioso e perguntou a êste' l*uu ,l ' °  pelo p$ [) 
missionário porque êle esía- s°b  a Orientação do > 
va fazendo tal trabalho semi Abelardo Jurem» SI'* 
receber salário. Êle ficou deseja antevi rli »  ^Ue 
muito surpreendido ao saber do rvipiiH,, decisão
que a Igreja têm 1 600 mis- (,0u ‘ 8°bre a es-
sionários que só trabalham . ia do bder da main 
com as mãos assim. Mas o ria ’ Verificar a n<v' - 
pescador respondeu: Pessoas de cari» " oslÇao
não f izem coisas assim nes-

correr para o maior desen- 
volviraento físico, moral e es-

Em todos os paises onde a piritual do povo Brasileiro e 
Igreja tem construído, são re-1 todos os povos do mundo.

A Igreja de Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos D ias efa 
um ramo nesta cidade na 
Correia Pinto n' 54¥ e ccnvidt 
a toda a distinta p op u lação  pa
ra assistirem à uma re-inião en 
qualquer domingo às 9,30 áoras 
da manhã e às 5,00 horas di 
tarde.

FILME SOBRE A 11«
GUERRA

A p ó s  m a i s  d e  as grandes batalh is pe- 
um ano de trabalho, la posse do Me iter/â- 
com a participação dalneo.
Inglaterra, Rússia, Fran 
ça e Estados Unidos, foi 
terminado o filme, “ Ba
talhas sobre os Mares - 
1940 - 1945” . Trata-se de 
um “ flash” da historia 
mundial, cuja realização 
foi nossivel graças à 
cessão, por parte destas 
nações, do material que 
documenta os aconteci
mentos, trágicos daque
les anos.

O filme levará à 
tela os acontecimentos 
da Africa, os primeiros 
sucessos do nazifacismo La^ressa

Babo Stilo, Calei Teu- 
lada, Cabo Maia to, 
"Meio Junho’ ' I 
ria, “ Meio Agosto” Dm- 
querque, e campanha na 
Rússia, a luta pelo Pa
cífico, o desembarque 
aliado na Siciiia, eoi 
Salerno, Anzio, n Nor- 
mandia, o incêndio de 
Poquio, as catástrofes 
atômicas de Hiroshima 
Negasak, tudo isto sen 
visto em cerca de duas 
horas de projeção, sob a 
direção de Roberto L

Jânio vai 1er 220 
iados

Um extenso 
mento sôbre ; s 
cias dos

9vanta
tendên

ïrvou umdestis „  \ aos Quatros blocos 
trabalhando, e | parlamentares da Câma 

le êle estava ra o majoritário, o mi'
Rpli tpmno o I nnnfoiii/x ~ *

Parlamenta r

c nu referência a i bJ 
vêrno que se in taiará 
a 31 de janeiro proxiro0, 

Mas pesquisas ja i't8‘ 
hzadas o sr. Abelardo 
Jurema disse que o bj 
co majoritário no G°' 
vêrno do sr. Jânio Q88’ 
tiros será talvez [uai01 
do que o atual, devenu® 
dele fazer parte elentfj* 

do. PSD, PTB, 
pRP, PSB, PR e PliJ

Se jsso ocorrer. '' 
bloco raajoritáiio *elJ
'itai-; ueoutane“-
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clássico GUA-NAL foi deci o n
Foi desenrolado domingo à tarde no 

fortim da Ponte Grande, mais um jogo 
correspondente ao campeonato estadual 
de futebol, com o match reunindo os tra 
dicionais rivais do soccer local, Interna
cional e Guarany.

Como sempre acontece, o Gua-Nal 
de íomingo veio confirmar que o nosso 
fut<'boi está em ritmo ascendente, pois 
rub os e bugrinos brindaram o nosso pú- 
bl c i desportivo com uma grande partida 
de futebol.

Venceu o Guarany por 2 a 1, como 
poderia ter vencido o colorado, tanto 
foram as emoções em que o prélio se 
transformou.

Foi um jogo equilibradissimo e o 
Guarany sabendo explorar uma pequena 
falha da defensiva colorada, marcou o 
seu gol da vitoria precisamente aos 41,5” 
finais tirando à todos a impressão de 
que o Gua-Nal encerraria-se com igual

dade no marcador.
Mas esta adversidade para o Inter

nacional, não lhe tira os méritos, porque 
soube-se conduzir com galhardia até ao 
ultimo minuto da refrega, a mostrar que 
o mesmo é uma equipe temivel e que 
sabe honrar o vermelho de sua camisa.

No primeiro tempo o Gua-Nal estava 
empatado em gol. Alemão abriu a con
tagem para o Internacional acs 24’, ten
do aos 43’ Johan decretado o empate 
para o Guarany num bonito contraste de 
cabeça.

Na etapa derradeira, aos 44,5” , o 
Guarany conquistou o seu tento da vito
ria por intermédio aiuda de Johan que 
foi o o artilheiro da peleja, com mais 
um gol de cabeça, e que fez vibrar a 
grande familia bugrina presente ao en
contro.

As duas esquadras alinharam as se
guintes composições: Guarany — orly, 
Vicente (Narbal) Zé Otávio e Silvio; De-

merval e Gozo; Narbal (Zeca), Negrinho, 
Johan, Irineu e Rato.

Internacional —■ Chimbica, Eustalio, 
Pedrinho e Lino; Tide (Zequinha) e Gico; 
Pilila, Irto, Nicodemus, Alemão e Plinio.

Merecera louvores as atuações de 
Orly, Zé Otávio, Silvio, Demerval, Negri
nho, Johan e Rato no onze bugrino, e 
Eustalio, Pedrinho, Gico, Lino e Nicode
mus no bando internacionalista.

Como arbitro da partida funcionou o 
sr. Artenis Freitas com fraca atuação.

Sua Senhoria andou invertendo di
versas faltas e deixou de apitar uma pe
nalidade máxima contra o Internacional 
no segundo periodo cometida por Pedri
nho.

A renda da partida andou pela casa 
dos vinte mil cruzeiros, já que não nos 
foi fornecida.

Na preliminar o aspirante do S.C. In
ternacional derrotou o Avenida do D.V.F. 
pelo escore de 3 a 0.

E S P O R T E  M E N  O R
Frei R ogério  venceu o Dínamo N o t i c i a s  d i v e r s a s

Realizou-se dia 8 ultimo pela manhã no Estádio do 
2o. Batalhão Rodoviário um embate amistoso entre as 
equipes do Frei Rogério e do Dinamo, êste ultimo forma
do por militares e civis da oficina daquela Unidade.

O Frei Rogério equipe de categoria pertencente ao D.V.F. 
não apresentou um bom futebol, mesmo com grandes e le
mentos que possue como Cláudio, Zé, Juliâo, Dico e ou
tros.

O Dinamo já com a maior parte de veteranos, como 
Gonzaga, Mineiro, Nelci e Edmundo, e outros já conheci
dos como Nigmann, Chico e Cruz, e outros novos.

Na primeira fase vencia o Frei Rogério por 2x1, 
com a vantagem de pênalti bem batido por Deco.

Na segunda fase esperava-se uma reação melhor da 
turma do Morro, mas foi o contrario o Dinamo que deu 
mais trabalho a defesa do Frei Rogério fazendo Cláudio 
passar momentos em perigo de sua meta quando Edmundo 
frente a frente fez Cláudio tirar para escanteio. E na fase 
derradeira foram marcados mais dois pontos para cada 
lado, terminando a partida com a apertada vitoria de 4 x 3 
para o Frei Rogério.

Marcaram para o Frei Rogério, Tião, Deco, Antonio e 
Lemdro (contra).

Marcaram para o Dinamo: Chico, Mineiro e Nigmann
Os quadros jogaram assim constituídos:
Frei Rogério: Cláudio, Julião e Alceu; Acendor, Zé e 

Rogério; Tião, Dico, Jonas, Laelio eAntonio.
Dinamo: Pillar (Nelci), Cruz e Carlinhos; Jorge, Chico 

e Rogério (Dite); Leandro, (Foguinho), Nigmann, Mineiro, 
Gonzaga e Edmundo.

Até parece incrível mais é verdade 3 juizes atuaram
Edmundo, Dite e Jucada

Perde» o Cinzeiro em Igaras
Foi travado domingo 

à tarde na vizinha loca
lidade de Igaras, o pré
lio amistoso entre as 
equipes da S. E. R. Olin- 
kraft local e do S. C. 
Cruzeiro de nossa cida
de.

Num combate dos 
mais renhidos, o team 
do Olinkraft derrotou o 
onze estrelado pelo es
core de 1 a 0, tento as
sinalado por intermédio

de Nelson do Cruzeiro 
contra as suas próprias 
redes.

Deve-se notar que o 
Olinkraft perdeu uma 
penalidade máxima, a 
qual foi mal cobrada 
pelo player Ivo.

Nêsse jogo o Cruzeiro 
estreou em suas fileiras 
o zagueiro Rogério, que 
pertencia a um clube 
varzeano, e que teve 
extraordinária atuação.

Empossada a nova di
retoria da LSD

Realizou se domingo à 
noite na sede da Liga Ser
rana de Desportos, a posse 
da nova diretoria dessa en
tidade que regerá os seus 
destinos no periodo de 15 
de janeiro de 1961 à 15 de 
janeiro de 1962. Como se 
sabe a mater dos esportes 
serranos tem como seu pre
sidente o esportista João 
Carlos Leão Filho, a quem 
enviamos as nossas felicita
ções, extensivos aos de 
mais membros da diretoria.

Também empossou 
se a nova direção do 

Cruzeiro

Em sessão que foi realiza
da na noite do último sába
do, dia 14, foi realizada a 
solene posse da nova dire
toria do S. C. Cruzeiro, que 
orientará o mesmo no biénio 
1961/62. E’ a seguinte acom-

João Dabul Sobrinho.
Destas colunas enviamos 

à diretoria do S. C Cruzeiro 
as nossas felicitações.

O Botafogo venceu em 
Palmares

Preliando domingo último 
na localidade de Palmares, 
hinterland de Campos Novos, 
o Botafogo do nosso futebol 
menor derrotou com certa 
facilidade o quadro do mes 
mo nome pelo escore de 4 a 2.

Decisão do vice cam
peonato da varzea
Deverão preliar amanhã 

como preliminar do jogo In
ternacional x Peri Ferroviá
rio de Mafra, as equipes do 
Botafogo e do America da 
varzea, que finalizaram em
patados na segunda colocação 
do certame varzeano.

Próxima rodada do es
tadual

Dando prosseguimento ao 
campeonato estadual da 3a 
zona, deverão jogar amanhã 
em nossa cidade as equipes 
do Internacional e do Pery 
Ferroviário de Mafra, êste lí
der absoluto e . aquele vice 
lider.

Enquanto isto na cidade de 
Canoinhas estarão se con
frontando as equipes do Bo
tafogo local e o Guarany de 
nossa cidade.

Amanhã a entrega dos 
prémios aos varzeanos

Tendo por local a sede do 
S C. Cruzeiro será realizada 
amanhã às 20 horas a entre
ga dos prémios aos clubes 
varzeanos vencedores da 
temporada de 1960, no qual 
deverão comparecer todos os 
filiados ao D.V.F. Por nosso 
intermédio a diretoria do De
partamento Varzeano Futebol 
convida a todos os senhores 
atletas varzeanos, dirigentes 
de clubes e esportistas em 
geral para assistirem à essa 
solenidade.

osição da nova direção es- 
relada: Presidente Laudeli- 
o Sestren; Vice Presidente- 
ilcides Pecin; Secretario 
íeral - Sergio Santana; Te- 
oureiro Ary Buck; De- 
lartamento Social: Diretor 
lelson Santana; Secretario - 
]rvino Morais Santos; De- 
lartamento de Esportes: Di 
etor - Jairo Anezio Pilar; 
ãce Diretor - Osvaldo Cos- 
a; Técnico - Mariano Pires 
,òpes; Departamento de 
‘atrimonio: Diretor - Lucas 
ívangelista de Freitas; De- 
tartamento Cultural: Diretor- 
oel Sá; Departamento de 
'ropaganda: Diretor - Dirceu 
)arstem; Conselho Fiscal - 
üres Cruz, Arlindo Silva, 
vandel Amaral, João Maria 
le Jesus, Lauro Buck e

Classificação da 3a zona
Com os rebuLados verificados domingo último 

pelo campeonato da 3a. zona, Guarany 2 x Inter-

classificação dos clubes concorrentes 
chave, ficou sendo a seguinte:

na citada

lo. Feri Ferroviário 0 pp
2o. Internacional e Guarany 2 pp
3o. Botafogo 4 pp

Derrotado o Botafogo
Em complemento à segunda rodada do campeonato 

estadual, chave n- 3, o Peri Ferroviário derrotou o Botafo
go de Canoinhas, em seus proprios domínios por 4 a 2.

ACERCO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SC 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016



Ronda Policial

Auior de vultuoso roubo

Foi preso nesta cidade, 
quando se encontrava em um 
hotel sito nas proximidades 
da Estação Rodoviária, o in
divíduo Anisio Fernandes, vul
go Waldemar, com 19 anos, 
branco, solteiro, natural de 
Tubarão e autor de um rou
bo de 114 mil cruzeiros, uma 
Kodak e uma caneia tinteiro 
feito no cofre de um hotel 
da cidade catarinense de I- 
tajaí.

Conforme dados que foram 
fornecidos à nossa reporta
gem, a localização do lará-

cidade
pio foi possivel em virtude 
de um telegrama recebido 
pelo comissário de Polícia 
João Forbeci. da especializa 
da local, em que afirmava 
ter o "indesejável” viajado 
para cá.

Desenvolvendo uma busca 
intensa pela cidade, o comis
sário Forbeci em companhia, 
de alguns policiais, conse
guiu localizar Anisio Fernan
des no local mencionado e 
conduzindo-o preso para a 
Delegacia Regional de Polí

CORREIO LAGEANO
Lages, 21 de Janeiro de 1961

Joao Goulart será diploma
do por procuração

O vice presidente João 
Goulart consultou há dias o 
Tribunal Superior Eleitoral, 
sôbre a possibilidade de re
ceber seu diploma por in
termédio de procurador.

O presidente daquela cor
te eleitoral declarou que 
não existe incoveniente.

A cerimonia está marcada 
para a próxima quarta feira 
dia 25.

Violento temporal atingiu
rianopolis

ontem F lo -

Violento temporal de-causando inúmeros es-
sabou ontem de madru
gada sobre Florianópo
lis, destelhando casas, 
derrubando arvores e

tragos à lavoura 
Ao que conseguimos 

apurar houve uma mor
te e vários feridos.

R E T I F I C A N D O
Em nossa secção esportiva 
à página sétima por um 
lapso de nossa parte havia- 
mos informado que o Inter
nacional e Pery Ferroviário 
jogariam em Lages, enquanto 
que o Botafogo e Guarany 
preliariam em Canoinhas.

Para conhecimento de nos
sos leitores podemos infor
mar que jogarão amanhã em 
Lages, Guarany x Botafogo 
de Canoinhas, e em Mafra 
Pery Ferroviário x Interna
cional de nossa cidade. Fica 
assim retificada aquela nos
sa falha.

Incêndios destroem duas residências duran
te esta semana

Durante o trancorrer da 
presente semana, dois pavo
rosos incêndios destruiram 
totalmente duas residências 
de nossa cidade.

O primeiro incêndio ocor
reu domingo último pela 
manhã, na residência do sr. 
Augustinho Bett, sito no 
bairro Conta Dinheiro, onde 
as chamas lavraram-se de 
tal maneira, que nada foi 
possivel salvar dos escom
bros. Os prejuízos dêste si
nistro estão avaliados em 
um milhão e oitocentos mil 
cruzeiros aproximadamente.

Outra residência que tam
bém foi destruída pelas 
chamas na madrugada da 
última terça feira foi a resi
dência do Pastor Pinheiro, 
situada na proximidades da

Igreja Nossa Senhora de 
Fátima, a qual era de pro
priedade do sr. Ruy Furtado.

O inquilino da referida 
residência encontrava-se em 
Camboriú, quando se deu o 
terrível incêndio, que ao 
que se presume originou-se 
por um aparelho eletrico 
que fôra deixado ligado. O 
prejuízo foi total, pois dada 
à velocidade das fagulhas 
nada foi possivel salvar-se.

Em todos os dois incên
dios, compareceu o Corpo 
de Bombeiros do 2o. Bata
lhão Rodoviário, que procu
rou prestar os auxilios neces
sários, mas os seus esforços 
foram inúteis, devido à ra
pidez com que as chamas 
devoraram as residências 
pertencentes ao sr. Augusti
nho Bett e sr. Ruy Furtado.

preso nesia

cia aproximadamente às cin
co horas da tarde.

Após ter devolvido às au
toridades a quantia de 102 
mil cruzeiros em dinheiro, e 
confessado o que havia feito 
com os outros produtos do 
roubo que praticara, Anisio 
Fernandes foi recambiado pa
ra Itajai onde passará uma 
longa temporada na ‘‘sombra’.

Com êsse, é mais um la
drão que constata, dentro de 
poucos dias, que 1 a jes não é 
o paraíso dos fugitivos da lei..,

Mariposas na gaiola
A fim de manter a ordem 

e resguardar os bons costu 
mes. a polícia local está de
senvolvendo ultimamente in
tensa atividade contra as 
“mariposas" que infestam o 
centro e as principais ruas 
da cidade em horas avança
das da noite.

Por determinação do co
missário Forbeci de 5 a 6 
prostitutas têm sido recolhi
das ao xadrês diariamente 
quando realizam seus pas
seios noturnos pela praça.

Conforme declarações que 
prestou à nossa reportagem 
aquela autoridade irá forne 
cer, de segunda feira em di
ante à imprensa escrita e fa
lada de nossa terra, o nome 
das MARIPOSAS presas em 
suas andanças para que as 
mesmas aprendam a manter- 
se no seu devido lugar, se
gregado da sociedade.

Bicicletas nas calçadas
Com a finalidade de coibir 

o abuso das bicicletas nas 
calçadas, dirigidas não sò- 
mente por menores como 
também por marmanjos ir
responsáveis, a policia local 
vai realizar uma verdadeira 
operação autuando os trans
gressores em flagrante, 
aprendendo os seus veiculos 
e cobrando-lhes a multa re
gulamentar, sem apelações.

Tal medida merece o apoio 
público, pois diversas vezes 
destas colunas, temos apon
tado os inúmeros incovenien- 
tes causado pelas bicicletas 
nas calçadas, pondo em pe
rigo a integridade fisica 
principalmente das crianças.

Vidros — Espelhos 
Molduras

Vidraçaria  
Almirante Sores

Rua Marechal Deodoro 125 
fone 537

Portaria 272
, • Ho Estado da Fazenda e da Segurança 

Os Secretários de E®tHbuicões e de acordo comoqUePública, no uso de suas ambulçoe» ^  de ]() df

.  Lei n >633, de 20 de de.

zembro de 1956,
Resolvem:

d. pica isenta do pagamento do Imposto de Sê- 
,0 a primeira'operação anua. de .cans.er^c.a, „n.udo e-

fetuada por passada pela Diretoria de
. a> T  qwinsUoPúblico de que possui um só veiculo;

b) I  utilizar o referido veiculo em serviço de lotação
de passageiros (automóveis de praçab .neUnndo-ae o, on|.
hus e caminhões para transporte de cargas, bus e cammne ^  ^  provento6 desse trabalho,

d) — ser sindicalizado há mais de seis meses, 
e) -  que possua e esteja em pleno gozo de seus di

reitos sindicais, atestado pelo Presidente do Sindicato que 
estiver filiado, sob pena de responsabilidade.

Art 2‘ — A presente Portaria entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em con- 
trário

Secretarias de Estado dos Negócios da Fazenda e da 
Segurança Pública, em Florianopolis, 22 de dezembro de 
1960.

(as.) Laerte Ramos Vieira 

Elias Adaime

Dr. Sérgio Uchôa de Rezende
Da Capital do Estado onde reside, encontra-se nesta 

cidade o Sr. Dr. Sérgio Uchôa de Rezende, muito digno 
Presidente da Comissão “SEU TALÃO VALE UM MILHÃO' 

S.S. veio a esta cidade, com objetivo de aqui efetuar 
o pagamento dos prêmios às pessoas que fôram contem 
piadas no último sorteio do concurso “SEU TALÃO VALE 
UM MILHÃO”, realizado no mês de dezembro p. passado 
na Capital do Estado.

Autorizou-nos S.S. a declarar que, afora o prêmio 
maior de UM MILHÃO DE CRUZEIROS, cujo pagamento foi 
realizado na Capital do Estado, ao portador do certificado 
n‘ 346.979, sr. Dr. Eliziário de Camargo Branco, fôram con
templados com prêmios menores as seguintes pessoas aqui 
residentes:

Anastácio Araújo Vieira, portador do certificado n 
033 450, com Cr$ 100.000,00.

Prêmios de Cr$ 5.000.00
Sinval Pereira da Silva, certificado n* 030.450 
Mário Leopoldo dos Santos, certificado m 031 450 
Mário Leopoldo dos Santos, certificado n‘ 032.450 
Anisio Martins Filho, certificado n- 034.450.

Prêmios de Cr$ 1.000,00
Jonas Dam, certificado n- 342.979
An?-10-1- 01j^eira- certificado n 343.979 
Antonio Carvalho, certificado n- 344.979 
Neusa Russi, certificado n‘ 345.979 
hm Macedo, certificado n* 347.979 
Sebasúana Goulart, certificado n. 348.979 
Linda Engel, certificado n- 349.979 
Antomo Furtado, certificado n‘ 350 979 
Edson G. Machado, certificado n‘ 351.979
te, queeremosn-o o P-esenç.a nesta cidade do ilustre visita 
estada entre nós ‘ r>sej0, nao 80 formular-lhe votos de u 
r ^ f ^ m°Htecer-lhe 08 melhores cncôro- 

Comissão. 6 destacada atuação frente à refeu'

O C m e Marajoara apresenta amanhã (dom ingo) às 7  e9ho .  
a fenomenal película em Cinemascope e Techn ico lor

Bandido Sanguinário
c^ r r r r aut i \ r ^ Ar 7Newir---------------------------- ----------- aa '-'Olumbia Pictures!
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