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s o  R a m o s  e  D o u t e l  d e  A n d r a d e

b m mei > a grandes 
so icnidack programadas 
to arão p sse, dia 31 
do corren . os srs. Cel
so Ramo* e Doutel de 
An irade r peetiva mente 
no carg( ie g verna- 
d )i e vic» >veri dor do 
Esi do de Sant Cata- 
rui .

• eitos • 3 d outu- 
bn do a ; findo pela 
( »ligação • Ps , PTB, 

L e )C ( moís ho 
■ I nx públ s receberam, 
■'.-a oí ião grande 

n a  de os do elei
tos ado c rinense, e- 
\ 'encianí■ se assim a 
< oufiança jue o povo 
nêles den« itou e que 
e pera ser correspondida 
plenament

Ao registrar tão signi
ficativo acontecimento, 
que e a posse dêstes 
dois homens públicos, 
destas colunas rogamos

a Deus que os norteie nr 
caminho do direito. < ; 
verdade e da justiça pro 
porcionando à terra b ir
riga verde uma adminis 
tração eficiente, correia 
e justa e sem ressenti 
mento político partidário 
e completamente esque 
eidos de incidentes por 
ventura havidos e da •- 
xaltação de ânimos du 
rante a campanha que 
se findou e que trouxe 
a vitória a ambos.

Fazendo-nos de port r 
voz dos anseios e das 
aspirações do povo la- 
geano cumprimentamos 
os srs. Celso Ramos e 
Doutel de Andrade pelo 
elevado cargo que pas
sarão a ocupar a partir 
do dia 31 de janeiro e 
fazemos votos que Santa 
Catarina desfrute, no fu 
turo govêrno, uma era de 
paz, de bem i-star e de

' osperidade qm ê o 
ji xto desejo di > 8 fi
lhos.

Esperemos qi no
vo govêrno a ter h sta- 
i io labute com i a

d d cação para bem
iodo o povo ilgu

vi-rde, num ver delro 
p rito de isen par

tidária.
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Jânio e a Previdência Social
Ao que se tem notado <' jjarece concretizar-se o de- 

que o nevo govêrno t, der <ejo do sr Jânio Quadros de 
a instalar-se no dia dl do solar completamente da pre 
corrente, estâ com os seus - vidência os medalhões politi- 
Ihos voltados para a Previ cos. e sim fazendo do mesmo 
dêneia Social, chegando-se um órgão, que possa trazer 
mesmo a acreditar que êle reais benefícios a seus con 
farâ uma investida de certo tnbuintes, muitas vezes pre- 
vulto. para colocar êste ór- teridos por interesses com- 
gâo em seu respectivo lugar, pletamente alheios.

\ ma das coisas que mais Os órgãos colegiados

dos Institutos já tomaram al
gumas providencias inclusive 
da anulação de centenas t- 
centenas de nomeações. m&K 
apesar disso existe muita coi
sa para ser revizada, e está 
em definitivo acertado que 
todas as nomeações feitas a 
partir de 5 de dezembro se
rão anuladas.

de>pertou a curiosidade fo
ram as declarações do sr. 
Jânio Quadros por ocasião 
do seu desemharque em San
tos informando de que seria 
Teito uma completa revisão 
neste setor, e que as âltimaa 
harcadas de nomeações se
riam tomadas sem efeito, e as 
mais antigas seria feito o de- 
vide concurso.

----------  C O N V I T E  —

Vidal Ramo« Junior, prefeito municipal convida as auto
ridades. vereadores chefes de repartições., imprensa falada e 
escrita, e a pevo em geral para a eerimòma de transmissão 
de cargo de prefeito, a realizar-se as S.30 boras do dia 31 do 
corrente., na Prefeirnrs Municipal.

Lages Janeiro de[61

Agora ainda vemos o seu 
interesse por êste setor, que 
um dos seus assessores mais 
checados à sua pessoa o sr. 
Paulo Marzagão. esta tratan
do dos mínimos detalhes 
para que o novo presiõeute 
tt»m o dose 10 de enviar numa 
das suas primeiras mensagens 
pedindo a criação do Min»- 
*>r»c da Prfv.nência Social 
desligando-© cnmnlctaroente 
do Ministério do Trabalhe 

Com estas providencias

Caravana ga uoha na posse bo Sr. Celso
Ramos

Deverá partir amanhã de Porto A legre com 
destino a Fiorianopolis uma caravana em ônibus 
especial denominada Leonel Brizola que virá com 
a finalidade especial de assistir a posse do go
vernador Celso Ramos qoe se cara na próxima 
terça feira Entre os caravaneiros encontra-se gran
de numero de catarinense*

"Correio Lageano" na en 
trevista coletiva à imprt nsa 

concedida pelo novo 
governador

Juntameote com outros 
órgãos da imprensa bar
riga-verde, Correio La 
geano recebeu honroso 
convite para participar 
de uma entrevista con
cedida à imprensa escri 
ta e falada, concedida 
pelo sr. Celso Ramos dia 
1' de fevereiro em Flo
rianópolis.

A  fim de representar o

nosso bi semanário, se
guirá pdia q J Cdi/I- 
tal, via a ór*-., o nosso 
coiaboradoi José Luiz 
Andrade que naquela 
ocasião, fará »  rnpla co
bertura dos aconteci
mentos e trara para J.a- 
g^s a« declarações do 
novo dirigente dc Estado 
a respeito do seu pro 
grama de govêrno.

Jânio e Jango assumem 
no dia 31

A data do próximo 
dia 31 do corrente, 
mareará um passo a 
mais dos destinos his
tóricos da nação, com 
a investidura do sr. Jâ
nio Quadros na presi 
deneia da República e 
do sr. João Goulart na 
vice presidência 

Eleitos em 3 de outo- 
oro. por uma maioria 
de votos, nestas duas 
fifmras estão depositadas 
a 'confiança de nulnares 
e mílha-es de brasíiei 
ros gne p^rpeuaiL um

Brasil melhor, repleto 
de paz e prosperidade*.

O ex governador pau
lista homem que equi
librou as finanças de 
São Paulo, dotado de 
um tino administrativo 
dos maÍ6 credenciado», 
é o homem que terá a 
dura incumbeocia de 
reabilitar o nosso pajs 
da crise que ora atra 
veasa lutando pora a 
preservação de um cli 
ma de lebocade para 
todos os brasileiros
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do Museu H is tó r ico  »Thiago de Castro« 
Transcreve D. T. CastroNOTAS EM ARQUIVO (N* 118)

UMA FESTA EM HONRA A CORONEL BELISARIO tlAMQs
Os amigos e admi

radores do ilustre sr. 
cel. Belisario Ramos, 
digníssimo superinten
dente do município, que
rendo significar-ihe o 
seu reconhecimento pe 
1 > importante serviço 
que acaoa de prestar à 
p >pulnç i > urbana, com 
a illu iii (ação publica, 
offereceu-lhe uma festa 
chie qu consistiu em 
um ba h de gala, no 
Palacio Vlunicipal, e 
que realiZ' u-se no do
mingo, 4 oo coriente.

Vimos ihi representa
da a sociedade lageana 
pelo que n’ella ha de 
mais selecto e mais 
distincto: autoridades,
commerciantes, indus 
trnes, funcionários pú
blicos, artistas etc., 
ac »mpanhados das ex- 
m s. famílias.

Feeric anuente iilumi- 
Dí o e caprichosa- 
ni ue decorado, o Pa
lm i > Municipal apresen
tar i, iuteriormente, as- 
p 1 -to deslumbrante.

. i Sala da Secreta 
ri estava armada ar
tística mesa, em forma 
d J U, replecta de finis 
s : tos doces, onde via- 
s flores em profusão.

) compartimento an- 
n*jxo era occupado pe
la opa, abundantíssimo 
d ‘ bebidas: vinhos va 
ria lo-, cervejas e lico
res.

Uma excellente banda 
d' musica, postada na 
ante-sala, tocava alguns 
compassos á entrada, 
m edifício, de cada fa
mília que era v recebida 
pela grande comissão de 
recepção.

A hora 21, uma com- 
missão especial, nomea
da pelos promotores da 
festa, dirigiu-se a resi 
dencia do homenageado, 
para acompanhal-o, re
gressando dentro de 
poucos minutos.

Ao assomar a porta 
principal, foi o sr. supe

rintendente recebido, ao 
som do bímno do Ks- 
tado, pela comissão de

menageado, o seu filho 
sr. Major Aristiliano Ra
mos que, mais uma vez,

recepção e por um g"u produziu uma allocução
po de gentis senhor tas 
que espargira in lhe pe - 
talas de rosas, sendo 
conduzido ao seu gabi
nete onde entretinha 
animada palestra com 
as pessoas que o rodea
vam, quando a musica 
deu o signal para a 
quadrilha inaugural, to
mando parte n’ella 
as pessoas de maior 
representação social, 
entre as quaes notamos 
os srs. coronel Beliza 
rio Ramos, superinten
dente municipal, dr. 
Mileto Tavares, juiz de 
direito, deputados coro 
neis Caetano Costa e 
Thiago de Castro, ma 
jor Aristiliano Ramos e 
exmas esposas.

Seguiram-se, após a 
quadrilha, animadíssi
mas as danças até a 
madrugada.

A ’ meia noite, por 
occasião de serem obse 
quiadas as exmas. fami 
lias e cavalheiros, na 
sala para tal fim prepa
rada, o sr. coronel Thia
go de Castro, em bri 
lhante discurso, fez o 
oíferecimento da festa 
ao sr. superintendente 
que foi, durante ella 
cercado de gentilezas 
por oarte de todos os 
presentes.

Agradecendo a festa 
fallou, em nome do ho-

digna de registro pela 
belleza do esíylo e 
abundancia de coneei

discurso, os méritos ue 
todos os que têm pres
tado auxilio ao seu dig
no genitor, na adminis 
tração do município.

A ’s 2 horas terminou 
a belíssima festa que

tos, exaltando, « m certa deixou grata rec>rd çã > 
nota do seu notável pelo brilhantismo c ma

com' coque correu d 
ao fim.

Agradecemos à c 
missão pror otorv 
convite que dirigiu 
esta folha que se 
representar pelo seu pro 
prietario e gerente.
(3u o PU iilta  d j { l l  ii

Fumo vicio que mata
Foi lendo na “A Gazeta"de mortalidade por afecções co 

Florianopolis, que deparei ronária*
com a noticia do apareci O abuso do9 cigarros está 
mento da grande obra escri chegaDdo a tal extremo, po
ta pelo notável médico, Dr. ralelamente ao número cada 
José Pacba, intitulada: “Fu- vez mais maior de vitimas do 
mo vicio que mata". Em 1956, j  câncer do pulmão, que o di- 
sem ser palmatória do mun retor geral da Saúde dos Es
do e sim, por deveres de hu 
manidade escreví um pe
queno artigo, cuja denomina
ção era:“ A mulher e o cigar
ro", que segundo a descri 
çãc, foi transcrito por diver
sos jornais, razão que hoje

tados Unidos informou pre
tender o governo intensificar 
a campanha contra o cigarro.

E outro artigo dos Cientis
tas Rabes e Ridan: “ O fumo 
e as mulheres” — demons
traram a influência do fumo

animado pelo aparecimento j sôbre o intestino, cujas íi- 
d i referida obra do Dr. Jo é bras musculares se paralizam 
acha, resolví divulgar al- * * • ■

guns de seus trechos que 
vem confirmar os dados co
lhidos naquela época. O meu 
livro diz, o Dr. Pacha, tem 
por objetivo — alertar o 
leigos para os perigos do fu 
mo. Não é livro contra esta 
ou aquela industria, mas o li 
vro a favor da humanidade.
Disse mais o autor de “Fu 
mo vicio que mata", que me 
dicos da Organização Mun 
dial da Saúde acharam, ei 
publicações feita em I96ü d. 
notável e constante aumenti 
de moites por câncer puim<> 
nar. Também foi comprovado 
que liá relação acentuada t 
constante, entre o fumo e í

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

Advogado Solicitador e Economista

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

LAGES —  S. C

dando lugar a desarranjo, fa 
tôr preponderante na beleza 
da mulher

As mulheres que fumam 
gostariam que o médico lhe 
dissesse que o cigarro é ape
nas um vicio inofensivo.

A nicotina e abenzopirene, 
os dois grandes venenos sol
vidos pelos fumantes são tão 
poderosos, que 8 gotas bastam

ia matar um animal. E é 
considerado um veneno por 
excelência para o coração, 
exercendo influência maléfi
ca sôbre o órgão que é tão 
sentimentalmente explorado 
pelas mulheres.

A temida “angina" do pei 
to se dá com mais frequên
cia entre os fumantes. E to
das estas perturbações da 
s lúcio contribuem para dimi- 
i iir a beleza feminina. E diz 

ainda os referidos cientistas: 
a boca de um fumante sem
pre será um ninho de micró- 
uios capaz de contagiar com 
com suas toxinas a boca do 
-er amado quando em con 
acto Tendo certeza que não 
são suficientes êstes motivos 
para que as mulheres aban- 
lonem definitivamente essa 
noda erótica e perniciosa

Disse o Dr. Inrcio Joules, 
raédico chefe do Central Mid- 
dlesse Hospital: 85 aor cento 
dos casos do câncer do pul
mão são produtos do fumo. 
No ano passado 15 mil pes
soas morreram de câncer de 
lulmão, na Inglaterra e no 
País de Gales, acrescentando 
o Dr. Joules que preconizou 
a criação pelo govêrno de

uma Semana Nacional da 
Saúde do pulmão, afim de 
dar a conhecer ao público os 
perigos do abuso do fumo.

O sr Marcos Konder, em 
•im de seus artigos no “Diá
rio da Manhã” disse que, e n 
sua recente viagem à Al > 
manha, observou que des 1 s 
o outono de 1952 à 1953, a 
bandonaram o fumo 600 mil 
pessoas dos dois sexos de
vidos as repetidas advertên
cias, exemplo que poderia 
ser seguido pelas nossas pa
trícias.

O belo sexo, êste ente de
licado e frágil, onde iesde 
a beleza, cuidado! . . . Não 
vão contaminar com seus 
beijos infeccionados pela to
xinas do fumo. à pobres cri
ancinhas. . .

A obra pr ma da criação 
humana, é o curacio it-r-, 
no, daí o rr< u t ê <» p<* r que 
o amor de iãe, , reserve as 
suas filhas; maes de ama
nhã do terrivi I vi uo que ma
ta. As min. despu tencio- 
sas public ■- de dados co
lhidos em i ia <> revistas, 
sôbre “Fum v ic io  que mata”, 
tem ape.. por finalidade
prevenir par que a velha 
versão “0 < meai como o
peixe", morre pei > boca, de
saparece

E assim cu-upri . lo um dos 
mais sagrados deveres de hu
manidade, onde o coração 
santifica se pela bondade, 
desejo que a > emonstraçâo 
de dados colhidos, medre; co 
mo as sementes que se joga, 
para que elas mais tarde or
namente com suas flores sim
bólicas, a estrada de nossa 
vida.

Lages, Janeiro de 1961.

Indalicio Pires

Vidros — Esrsthos j 
Molduras

Vidraçana 
Almirante Soares

Rua Marechal Deodoro 125 
fone 376

PRECISA-SE
ZGS G ri une ____

ve1/ p í. a % r % n M o T > e'n “Ta quem já tenha trabalhnrin ^  c ° ’ dando-se p*efe 
..ado e comiBsSo TraU r A v S  I T ’ “ '? 0!'
Jas 7,30 às 8,30 dúriimeote Flor » » *

- ..
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a ná-nna

CAZZI apresenia
0 colunista, convidado 

tomou parte ativa nas 
festividades da Glamour, 
em Florianópolis. Meus 
agradecimentos a Teóíi 
lo Prado e ao Radar, or
ganizadores da 6a Festa 
Imperial da Glamour.

X X X

7 foram as concorren
tes ao título de Glamour 
girl do Sul 1961. Srtas.: 
Marily Mortensen — Cu 
ritiba . . Regina Helena 
Martins —  Criciúma . . 
Solange Narciso — Ca
xias do Sul .. Marli Mau
ra Meira — Florianópo- 
II» . . Maria Olímpia R o
drigues — Vacaria . . Ir- 
lene Paim -  P. A legre 
.. Suzana Sbruzzi — La 
ges.

X X X

Eleita a representante 
de Caxias do Sul, Srta. 
Solange Narciso. Sua su 
plente, srta. Marli Maura 
Meira. representante de 
Florianópolis.

X X X

Nossa cidade estêve 
muito bem representada 
naquêle certame, visto 
que Suzana foi a única 
Glamour a ser citada (e 
várias vezes) na coluna 
de Zury Machado o mais 
lido colunista do Esta
do. O belíssimo vestido 
de Suzana foi o mais e- 
legante da soirée de es
colha da Glamour do 
Sul, no Lira T.C.

X X X

Estêve muito movi
mentada a semana da 
Glamour, com peixadas, 
desfile de rua, visita ao 
governador, coquetéis e 
soirée no Club da Colina.

X X X

Na noite da soirée, 
desfilaram na passarela 
as 10 mais elegantes do 
Sul, indicadas pelos or
ganizadores da Festa da 
Glamour. São as Srtas. 
Gleusa Ramos, Irlene 
Paim, Terezinha Paim, 
Vera Juriollo, Solange 
Narciso, Sônia Araújo, 
Jussá Cabral, Leticia Di 
Bernardi, Marli Maura 
Meira e Heloísa Helena

de Carvalho. da Giamour. des na Vida Nova. que, viajaram.
x x x

Terezinha Paim, muito 
elegante, estêve muito 
quieta. Saudades de Va
caria?

x x x

Sônia Araújo, Miss Flo
rianópolis 1958, deu mar
ca de alta classe.

x x x

Neusa Campos que se 
prepara para ' o vestibu
lar de Filosofia em Flo
rianópolis, foi convidada 
para participar das 10 
mais elegantes, Não a- 
ceitou.

x x x

Sr. e sra. Antonio A- 
tanásio (M. Luiza) hos
pedaram a Glamour de 
Lages, srta. Suzana 
Sbruzzi.

x x x

Tânia Araújo acompa
nhou de perto as come
morações da 6a Festa 
Imperial da Glamour. 
Muito elegante a linda 
morena.

x x

Agradeço a Zury Ma
chado pelas gentilezas 
dispensadas. T ive um ó 
timo anfitrião.

x x x

O colunista agradece a 
delicadeza do Dr. Elpídio 
e Dr. Ildebrando, direto
res do D.N.E.R.

x x x

x x x

Também Dr. Nilson 
Campos “ ferveu” em al 
ta escala na Belacap.

x x x

Estou aguardando al 
guus clichês de Florianó 
polis e na próxima se 
mana estarei publicando.

x x x

Para as praias Sulinas 
de Capão da Canoa e Tor 
res, viajou o sr. José Gui 
dalli, dileto amigo e Pre 
sidente do Club I o de Ju 
lho.

x x x

Veraneia em Cambo 
riú beach o elegante ca
sal ür. Jorge Barroso e 
sra.

x x x
Circula em nossa urbe 

o simpático casal Sr e 
sra. Mário Cruzeiro, ex- 
gerente do Banco Nacio
nal do Comércio.

x x x
Num belíssimo “ lmpala 

61*’, o Sr. Emilio Batis- 
tella dá nota de distinção 
e bom-gôsto

x x x
Lm festa o lar do Dr. 

Wolny Della-Roccd, Pre
feito eleito, com o nasci
mento de mais um her 
deiro. Trata-se de Pedro 
Delia Rocca Neto.

X Xv X
Noto a falta de um 

caréca muito simpático 
de nossa cidade. Por on 
de andará o Magalhães?

x x x

Na lista de hóspedes 
do Danúbio Hotel, o no
me de Albery Finardi.

x x x

Já bastante comentada 
é a presença de Guto em 
nosso meio. O menino é 
boa pinta.

x x x

Afim de fazer um es
tágio, viajou para a Ve- 
lhacap o jovem-doutor 
Nilson Campos. Nilson 
deverá passar o Carna
val na cidade maravi 
lhosa.

x x x

Soube que brevemente 
virá a Lages o bravo 
Sidney Couto, trazendo 
uma “  bossa "  tôda ca 
rioca.

x x x

Lages recepcionou 
Exmo. Snr. Governai 
do Estado Dr. Heribe 
Hiilse e distinta coir 
va, inclusive Dr. Lae 
Ramos Vieira, Secie 
rio da Fazenda.

x x x

Mais um “ niver" da a 
dama de Lages (futui ), 
Sra. Dr. Wolny Della- 
tíocca (Dolores). O nata
lício transcorreu dia 25, 
quarta-feira última. A co
luna social cumprimenta 
com votos de mil felici
dades.

x x x

Meus parabéns ao Co
mandante do 2’ Bi talhão 
Rodoviário pela Lv r> . 
ma decoração do acv > 
Club dos Oficiais.

x x x

Ten. Cunha preten ie 
unir Club 1* de Julho x 
Club dos Oficiais. Ótima 
iniciativa. \

X X X

Em visita à terrinha, 
Major Delpho e elegan
tíssima sra. O mod no 
penteado da sra. Major 
Delpho despertou c imen- 
tarios, no sarau ofereci
do aos novos aspirantes 
dia 25, quarta feira.

x x x

No saiau aos aspiran
te^, mutiu elegantes as
rias. tma, Leiia, Vanira

Tia Aparecida, Míriam
uiamua, e üra. Aleida.

x x x

.Sau» e-lêve ótimo co
mo aniitiião.

x x x

Dra. Aleida desfila e 
legantemente com um 
bonito Simca Lhamborc.

x x x

Marina veio de Santos, 
conheceu Ernani e resol
veu ficar um pouco mais.

x x x

Dr. Ildebrando e Dr. 
Martins, acompanhados 
de suas e egantes se
nhoras compareceram a- 
nimados àquelas festas.

x x x

O colunista, agradece 
ao Snr. Manolo, proprie
tário do Querência Palá- 
ce Hotel em Florianópo
lis. O Snr. Manolo é pes
soa gentilíssima e dono 
do melhor hotel do Sul 
do País.

x x x

Dr. Renato Valente e 
Sra. compareceram bas
tante animados à Festa

x x x

Sinto imensaraente ter 
perdido o coquetel de i- 
nauguração do Club dos 
Oficiais. Soube que estê
ve ótimo.

x x x

Agradeço a participa
ção de noivado de Aidée 
e Walter. Meus parabéns 
a ambos.

x x x

Meus agradecimentos 
também a Dóris e Tadeu 
pelo convite para o ca 
sarnento que deverá a- 
contecer no próximo dia 
5 d 3 Fevereiro. Felicida

Dia 14 pp. comparece 
ram perante o altar Eny

Vânio o “ maior” piloto 
esteve em Rio do Sul e 
voltou com o dedo enfei-

Eracildes, depois dotado. Parabéns.

AGRADECIMENTO
Dimas Muniz e esposa dona Anita Muniz vêm, por in

termédio das colunas dèste bi-semanário, tornar público 
os seus penhorados agradecimentos aos srs drs. João 
Costa Neto, Ortêncio Pereira de Castro e Wilma Machado 
Carrilho pela maneira dedicada, atenciosa e humanitan« 
com que trataram sua filhinha Anita Maria por ocasião 
da melindrosa intervenção cirúrgica a que ioi submetida; 
estendem seu reconhecimento e gratidão às abnegadas 
irmãs e enfermeiras do Hospital Nossa Senhora dos Prtze- 
res que a cuidaram com todo o desvelo o carinho e as 
inúmeras pessoas que a foram visitar duran‘e o tempo em 
que esteve hospitalizada.

A todos, pois, mais uma vez hipotecam os seus agra
decimentos.

Lr - es, ja oiro de :CCl
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Resultados finais do último pleito em 
lòdas as unidades da Federaçao

Conforme já foi publicado, o Tribunal Superior Eleitoral deu a conhec( r
sultados oficiais do pleito de 3 de outubro último. Ap„ fln ,|n Pnilcr Judiciário,

Publicamos abaixo o quadro geral fornecido por aquele orgao 
apresentando as votações Estado por Estado:

Para Presidente da República

Circunscrições

Alagoas
Amazonas
Eahia
Erasilia
Ceará
Espirito Santo 
C oiás 
Cuanabara 
y aranhão 
!\ ato Grosso 
li inas Gerais 
1 ará 
1 araíba 
Iaraná 
I ernatnbuco 
I iauí
I io de Janeiro 
I io Grande do Norte 
I io Grande do Sul 
£anta Catarina 
£ ão Paulo 
Sergipe
1 erritório do Acre 
Território do Amapá 
Território do Rio Branco 
Território de Rondonia

Total

Jânio Adhemar Lott Votos Votos Votantes
Brancos Nulos

53 835 25.926 32.253 7.819 4 143 123.976
23 812 2.202 32 324 1.596 3.528 63.462

255.530 47.824 232.391 19.931 29.202 584.878
7.518 1.813 10.444 779 1.288 21.842

189.372 27.668 184.118 13.152 21.814 436.124
88.9110 31.705 59>05 5 144 1.955 194.509

125.427 22.338 126 671 23.744 20.100 318.280
418 813 251.117 287.836 28.720 14.899 1.000.385
56.727 72.456 81.102 11.201 13.563 235.049
77.531 7.398 58.448 7 866 4.834 156.077

692.044 183.599 679.951 88.266 84.595 1.728.455
102 175 18 074 90 ’61 12.683 9.439 232.632
143.408 18.349 1 14.725 10 345 9 485 286.312
369.737 163.810 122. J60 45 946 21.756 723.609
226.211 34 626 185 36 13.027 24.606 483-606
53.172 7 780 61.061 4.638 5.682 132.333

245.655 146.485 249.707 15 320 29.705 686.872
96.598 15.646 95.721 9.890 7.733 225 588

541.331 214.963 431.447 33.501 42.159 1.263.451
226.370 41.706 221.813 23.241 10.917 524.047

1.588.593 855.093 441.755 53.589 101.639 3.040.669
42.377 2 844 45.341 2.270 2.834 95.666
5 496 783 4.336 283 459 11.357
2.845 105 3.971 189 169 7.279
1.906 98 2.057 103 137 4.301
1.240 2.301 1.741 . 148 165 5 595

5 636 623 2.1! 5.709 3.846.825 433.391 473 806 12.586.354

Para Vice-Presidente da Republica

Circunscrições Ferrari J go Milton Votos
Brancos

Votos
Nulos

Votantes

Alagoas 18.522 46 275 39 009 16.779 3.391 123.976
Amazonas 14 274 32 451 8.821 4.985 2.9 51 63.462
Bahia 67.735 232.135 217.141 44 575 23.262 584.878
Brasília 2 797 10.134 5685 2 185 1.040 21.842
C eará 30 933 199.026 163.888 27.1‘82 15 195 436.124
Espírito Santo 34.921 71.186 66.374 16.213 5.815 194.509
Goiás 28.678 130.786 94.392 50.373 14.051 3 8.280
Guanabara 211 710 243.044 307.057 224.938 13 636 1.000 385
Maranhão 61.966 102.267 35 773 25.250 9 793 235.049
Mato Grosso 14.924 59.497 60 679 15.516 5.461 156.077
Minas Gerais 132 2u2 660.337 667.573 207.052 61.291 1.728.455
Pará 46.111 94.609 56 268 26.529 9.115 232 632
Paraíba 26.269 122.471 10 1.909 26 413 7.250 286.312
Paraná 133.483 219.006 194.670 161 261 15.189 723.609
Pernambuco 67 307 182.496 184.450 31.324 18.029 483.606
Piauí 10 637 62.110 47.324 7.984 4.278 132.333
Rio de Janeiro 133.208 272.434 223.103 35.605 22.522 686.872
Rio Grande do Norte 22.290 96.325 83.464 18.215 5.294 225.588
Rio Grande do Sul 557.425 472.902 143.509 56.929 32.68(5 1.263.451
Santa Catarina 58.873 235.557 174.509 46.315 8.792 524.047
São Paulo 454.801 940.638 1 314.907 253.954 76.369 3040 669
Sergipe 3.1)74 45.866 40.153 4.322 2 251 9\666
Território do Acre 1.163 6.360 2 572 945 317 11 357
Território do Amapá 937 5.158 620 488 116 7.279
Território R. Branco 1.016 1-844 1.114 190 137 4 301
Território de Rondonia. 2.126 2 096 754 482 137 5.595

Total 2.137.382 4.547.010 4.237.719 1.305.865 358.378 12.586.354

Brasil descobre a África

O Itamarali pensa fazer com que a Legação Brasileira em Ghana, instalada no 
dia 2 do corrente, fique incumbida de tratar dos nossos negócios também nas Repúblicas 
de Togo, Daomei, Mali, e Guiné. A informação está contida num comunicado distribuído 
pelo Serviço de Informações do Ministério de Relações Exteriores.

O segundo secretário Sérgio Corrêa do Lago, enviado para chefiar a legação 
Brasil em Ghana na qualidade de encarregado de Negócios, anunciou à ‘ Secretaria 
Estado que existem boas perspectivas de que o Brasil intensifique suas relações 
diversas orJens nos novos paises africanos. v

CLUBE 14 DE I
Programa e Regulamento para o Carnaval 

6 de 1961

Program a

Qja 2   5a feira — Inicio dos ensaios carnavalescos
Dia 11 — sábado — Baile de Abertura às 22 horas.
Dia 12 — Domingo — Baile ás 22 horas
nj., 13 __ 2a feira — Baile Infantil das 14 às l< noras e

Baile Juvenil das 17 às 20 hora6.

Regulamento

1 — Distribuição de Senhas _
As senhas para compra de mesas serão distrioindas 

dia 4 de fevereiro, sábad >, às 15 horas, na Secretaria do
Clube , .

Cada associado terá direito apenas a 1 (uma) senha 
e cada senha dará direito sòmente a compra de 1 uma ) 
mesa.

2 — Vendas de Mesas
A venda das mesas será efetuada no mesmo dia 4 às 

16 horas.
Importante: — Na ocasião da compra de mesa é obri

gatório a apresentação do talão do mês de janeiro do cor
rente ano, para o que o Sr. Cobrador estará presente, afim 
de efetuar 0 competente controle.

3 — Prêço das Mesas.
Para 3 noites Crí5 1.500,00
Para 2 noites CrS 1.200,00
Para 1 noite Cr$ 70o,00

OBS : — Terão preferencia na compra das mesas os 
associados que as desejarem para as 3 noites, scguindo-se 
os para 2 noites e finalmente os para 1 noite

0 pagamento das mesas deverá ser efetuado na oca
sião da escolha.

Não haverá reservas de Mesas, sem t xceçao.
4 — Mesas Cativas.
A Diretoria apela aos srs. associados das mesas cati

vas que informem, de prefenncia antes da data fix da, na 
Secretaria do Clube ou pelo telefone 341 ao Sr. E momo, 
se desejam ou não a sua mesa para os festejos o trnava- 
lescos.

As mesas cativas cedidas a outros associado; 
rão como sendo do seu proprietário.

5 Ingressos.
Para as pessoas visitantes poderá a Diretoria

ingressos, à seu critério e sob a responsabilidade __
sócio que ficará sujeito as penalidades estatutárias e que 
deverá vir em companhia do convidado.

Determinações especi is

1 — a) É rigorosamente proibida a entrada de meno
res nos Bailes Noturnos.

Solicitamos aos Srs. pais não se fazerem acompanhar 
de filhos ou dependentes menores sendo que, a não ob
servância desta determinação, implicará nas penas previs
tas por lei e não poderá haver interferencia da Diretoria 

bi Os filhos ou dependentes até 18 anos só terão iu- 
gresso nas dependencias do Clube quando acompanhados 
dos responsáveis.

2 — Será exigida, à entrada, a apresentação da Car
teira Social e 0 talão de janeiro do corrente ano.

2 — A Diretoria punirá rigorosamente 0 sócio que fi
zer uso de Lança-Perfume como entorpecente.

4 — Os ingressos só serão fornecidos (conforme 0 a 
cima determinado) no dia de cada festa, até às 18 horas.

Nota importante: — Não serão atendidos, sob qualquer 
hipótese, no decurso dos bailes, pedidos ou aouisiçâo dt? 
ingressos.

5. ~  O associado que se apresentar com máscara, de
verá indentificar-se junto a um membro da Diretoria sem
0 que lhe sera vedada a entrada.
1 ..K ui .^° 1 afantil não será permitido 0 ingresso
He qSSÍqier espécie” Lan<;a' Peri“ me «  ■>««■ Bton.|U 

LançH SríumebemB°s°„ag"8le JUVe° “  é Pr° ‘bid° 0 US° de

l ig u ra

xpedir 
de um

do
de
de

Lages, 23 de Janeiro de 1961 

A Diretoria

Desenvolvimento do Sul
l„z, .^ ts « d; r ^ tJ o 4oc : i idid°
Desenvolvimento da Região S. 1 rfn p  .SuPer,nteudenc,£ 
de do Sul, Santa Catanna e p . r t  á °  RÍ°
de aproveitameno Ho carvão e „  P8r*  ? *lm not£damr\aoe do P°‘ «?ncial hidrcletrcO.
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Gaspar - terra dos Bispos• cie primaria nos grupos
escolares em SantaDepois de Dom Daniél Uaspar, e que servia „ «  

Hostm sagrado a longos Paróquia de Xanxêre foi
»nnc o atua monfo ________ , A C 1  lulanos e atualmente diri
gindo a Diocese de La
ges, o município de Gas
par. vem de dar mais 
dois Bispos à Igreja Ca
tólica Apostólica Komana.

Há poucos dias, Frei 
Carlos s hmitt. filho de

nomeado e sagrado Bis- 
P°>_ Pelo proprio Papa 
João XXIII, num aconte
cimento que encheu de 
jubilo a população gas 
parense

E dia 31 d dezembro, 
um novo filh de Gaspar

AGRAD  t CIMEÍ TO
Pedro Audibert e Fam li» vêm por int m^dio deste 

agradecer a todas as pessoas que os e.mfort m por oca- 
skío do ialecimento de sua n >queciv<'l 

Clara Nunes \udibert
f iler l i  ao du 20
Out ossim agradecem a todos os que enviaram coroas, 

flores, telegramas e que acompanharam aquela ente que
rida até a sua última morada.

A todos a sua imorredouia gratidão.
Lages, 28 de Janeiro de 1961

foi escolhido e nomeado 
Bispo, elevando assin 
para 3 os filhos de ( las 
par a alcançar tamanha 
honraria num aconteci 
mento sem igual no mun 
do inteiro.

Fiei Querino Schmitz,

Catarina

é o novo Bisp< de Ga-
par est ndo atualmente
servind no Convento
Francis n o na Bélgica

A s ção de F i
Querin nda não tem
data m da. s bemio
se no t qut deve
rá via t a  ra a sua ter-
ra nal MltO de p u
cos dias.

SRA. NADIR ALVES FAVA
Festejou seu aniversário na- benquista em nos->os meios.

talício dia 25 do mês em cur
so. a exma. sra. Nadir Alves 
Fava, digna esposa do sr. Pe
dro Fava, encarregado do Ser
viço de Identificação Médico e 
Legal, assíduo colaborador da 
imprensa local e figura muito

Registrando o acontecimento, 
destas colunas enviamos os 
nossos cumprimentos à distinta 
aniversariante, almejando-lhe 
uma existência longa e ventu
rosa em companhia dos que 
lhe são caros.

A população de Gas 
par, acha-se novamente 
tomada de grande ale
gria com a grande noti 

°ia , preparando-se desde 
já para tributar grandes 
homenagens ao seu no
vo filho que alcançou a 
dignidade episcopal.

Gaspar, portanto, pode 
ser muito bem cognomi
nada de ‘ A  terra dos 
Bispos” .

A ampliação da esco
laridade primária no Es
tado de Santa Catarina, 
com a transformação 
virtual da -escola tradi
cional e estática era es- 
•"la dinâmica e atuante 
— foi uma das provi
dências mais reclamadas 
por cêrca de cinquenta 
educadores catarinenses

será a meta procurada 
por uma das recomen
dações aprovadas em 
reunião final do Seminá
rio Sócio Econômico, 
presidido pelo industiial 
Celso Ramos. Êste jtem 
interessou a grande uarte 
dos presentes ao c .r t i 
me que usou a método 
logia Jacy Magalhãe .

pie atenderam ao apêlo supervLionada pelo pro . 
os organizadores do Se-1 Eurico de c arvalho, 
ninário Sócio Eeonômi . ,

c>> do Estado, realizado ^ n en *cçao  educacio- 
no mês passado. A es n a l

colaridade. acredita a 
maioria dos mestres, de
veria passar de três ou 
quatro anos para os seis 
ou mais, de acordo com 
as exigências do desen 
volvimento da região. O 
desdobramento da atual 
escola primária em dois 
diferentes graus, era o- 
bediência às mais recen
tes conquistas didaticas

E U C H
O corpo de observadores, correspondentes pró

prios e enviados especiais em vários países, possibilita 
a O JORNAL manter seus leitores sempre bem infor
mados sobre 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: Caudido Ramos — ou pela Cx Posta 24 

PREÇOS: 1 ano CrS 60U.OÜ
6 meses ’ ’ 350,00
3 meses ’’ 180,00

As assinaturas começam e terminam em qualquer dia!!!

Tenho-te peito de mim,
Porém, distante,
Foge de mim teu pensamento . . .
Amarga distância 
Que, por -i, traduz
O mais acerbo e triste afastamento . . .
Nem te 1 mbras sequer,
Que em mim existe
Uma alma sensível de mulher . . .
E nem vês, nos meus ollios 
Embaciados de amargura,
As súplicas de amor, e anseios de ternura. 

Onde aquêle amor imenso e belo 
Que nossas almas numa só uniu? . . . 
Sacode de ti o pesadelo 
Que ameaça ruir os sonhos meus! . . . 
Ressurja o Amor das brumas do passado 
E envolve-me, feliz, nos braços teus! . .

JOSÉLIA
Lages, 18 de janeiro de 1961

Outro ponto considera
do dos mais importantes 
para a melhoria dos cí 
veis de ensino elementar 
foi o di instituição de 
um regime de trabalho 
em qu-> t Orientação 
Educac' ;nal pudesse vir 
a ter u \ lugar ao sol. A 
sua imp;ar>t ção, como e- 
lementi capaz de criar 
na petizacir ura espírito 
de resp n>al)ilidade, foi 
conside ada como ponto 
pacífico O mesmo de
veria uctd r com os 
trabalh d - Orientação 
Profissi ' 11 e da Infor
mação )cu;HCional, ago
ra alvo do uma campa
nha int !t>a da Diretoria 
de Ensi Secundário do 
MEC. ( e>Ludantes de 
nível medie deverão co 
nhecer todas estas ini
ciativas, de modo a po
derem caminhar para u- 
ma profissão com u n 
completo conhecimento 
de causa. Na parte edu
cacional, os mestres ca
tarinenses acharam que 
o Seminário Sócio-Eco- 
nômico foi até além da 
expectativa, pois esmiu
çou tôdas as questões 
com o máximo de cuida
do atravéz de estudos 
pormenorizados por téo 
nicos de nomeada.

Procure a maior e mais completa Livraria e Tipografia da cidade

A  P É R O L A  D E L A G E S
Completo sortimento de material escolar

- — —    Rua Cel. Cordova 202 —  fone 213
» -s
__J.A

\
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-r v  Notas &  Comentários
de Estevam BORGES

O assunto em evidência, nêstes últimos dias, é o 
navio português “Santa Maria” que se encontra em 
poder de aproximadamente 70 amotinados sob o co
mando do ex-capitão do Exército luso Henrique Gal- 
vão. declarado inimigo do govêrno e consequentemen 
te do regime português Conduzindo 600 passageiros 
de diversas nacionalidades, o referido transatlântico 
faz o seu “footing” em altos mares e causando ver
dadeira dor de cabeça às autoridades portuguêsas.

Como não poderia deixar de ser, navios dos EUA 
lideram a busca do “Santa Maria” de conformidade 
“com os têrmos bem definidos do direito internacio
nal. em casos de pirataria e insurreição em alto mar” 
segundo pronunciamento de um porta voz do Ministé
rio da Defesa ianque.

Oxalá isso não passe de uma simples rebeldia de 
portuguêses . . .

— ò O o —

Rodeada da alegria dos seus familiares viu passar 
seu aniversário natalicio, dia 25 do andante, a sra. Nadir 
Alves Fava, esposa do particular amigo Pedro Fava, en
carregado do Serviço de Identificação Médico e Legal 
e inspirado poeta gaúcho há muitos anos radicado em Lajes 

Cumprimentamos a distinta aniversariante com vo 
tos de uma existência longa e venturosa junto aos seus 
familiares.

—  o O o —

No próximo dia 31, terça feira, tomarão posse 
respectivamente como presidente da República, go
vernador do Estado e prefeito municipal os srs. Jânio 
Quadros, Celso Ramos e Woíny Delia Rocca. Para 
êsse dia grandiosas festas, discursos, banquetes e fo- 
guetórios estão programados além de “ shows” impro
visados que serão feitos naquela efeméride por adep
tos dos empossados

Tomara que êsse entusiasmo e contentamento 
não sejam como alegria em casa de gente pobre . . .

— o O o —

Foi inaugurado quarta feira o trecho Lajes - Passo 
do Socorro da BR2, uma perfeita obra de engenharia a 
cargo do 2o Batalhão Rodoviário, aquartelado nesta ci
dade e que tem contribuído de maneira decisiva para o 
progresso da região. Estiveram presentes ao ato, além do 
almirante Hernani do Amaral Peixoto, grande número 
de altas patentes do Exército Nacional e autoridades lo
cais.

Gooaaal ! ! ! . . .
—  o O o —

Conforme havia sido prometido por um dos seus 
titulares, a policia desenvolveu intensa campanha 
contra as “mariposas” que, altas horas da noite, fa
ziam do centro da cidade e adjacências o local de 
suas andanças. No correr da semana várias decaídas 
foram trancafiadas no xadrês e, depois de jurar que 
não tornariam noutra, foram postas em liberdade

Com essa medida adotada as mariposas não in
comodarão mais à noite a ordeira população lajeana; 
agora para atrapalhar só restam os pernilongos . . .

6a página

Alia do dólar aproxima-se do final
u sr. Sebastião Paes 

de Almeida, ministro da 
Fazenda, falando nova
mente à imprensa, sôbre 
a alta do dólar, afirmou 
que a crise, do que tu
do indica, aproxima-se 
de seu final*’. Salientou 
que os órgãos financei
ros e cambiais mantem 
se alerta e no caso de 
.»utra crise serão aplica- 
las medidas urgentes 
para debelá la. E acen 
uou: “ não atino

:cativa para a súbita alta 
ido dólar nos últimos 
'dias” . Atribui sua eclo
são aos manobristas cam
biais baseados em falsos 
fundamentos que têm por 
base o clima de expecta
tiva sôbre a política 
cambial do novo govêr* 
uo. “Espero que passado 
o nervosisi io causado 
por êsses m mobristas, a 
situação venha a se nor
malizar” .

Disse por último: “ A-

gimos energicamente
principalmenf'1 nos rner 
cados do Rio e de São 
Paulo. Tomamos medidas 
de ordem administrativa 
e fiscalizadora. As pri- 
ineiras junto aos órgãos 
de câmbio como a SU- 
MOC, o Banco do Brasil 
e o Ministério da Fazen
da. A par disso, intensi
ficamos a fiscalização a- 
través da FIBAN e do 
próprio Ministério da Fa
zenda” .

De acordo com o re- 
ultados ainda sujeitos a 
etificação, o senso de 
• de setembro de 1960 

encontrou em Brasília 
130.968 pessoas.

Estimava-se em 6.000 
habitantes a população 
alí existente em fins de 
l »56. quando se iniciaram 
as obras de construção 
d i nova capital. Passou a 
12 283 pessoas em julho 
de 1957 e oito meses de
pois, a 28.804. O Censo 
Experimental de Brasília, 
realizado em maio de 
1959, revelou a existên
cia de 64.314 pessoas.

A média mensal de in
cremento foi da ordem 
de í.OOO habitantes, en 
tre dezembro de 1956 e 
julho de 1957; 2.065, de 
julho de 1957 a março 
de 1958; desde então a

abril de 1959, a popula
ção cresceu à razão de 
2.o00 novos habitantes 
por mês. No intervalo de 
quinze meses entre o 
Censo Experimental e o 
VII Recenseamento Ge
ral de 1960, a média de 
crescimento foi de 4.444 
pessoas por mês.

O fenômeno confirma 
as condições em que se 
processou 0 povoamento 
do Distrito Federal. De 
fins de 1956 até a data 
do VII Recenseamento 
Geral a área de Brasília 
teve um incremento de
mográfico de 208,3%. De 
maio de 1959 a setembro 
de 1960, 66.654 novos ha
bitantes passará a in 
tegrar a população de 
Brasília Em quinze me
ses, portanto duplicou o 
seu efeito demográfico.

D. Veridiana Pereira flores -
Transcorreu ontem a passagem de mais um aniver

sario natalicio da sra d Veridiana Pereira Flores, proge
nitora do nosso particular amigo 2o. Tenente Agenor Flô 
res, atualmente residindo na cidade de Canoinlias, neste 
Estado, onde desempenha as funções de Delegado da 14a 
Diretoria de Recrutamento

‘A feliz natalician e enviamos as nossas congratulações 
com votos de muitíssimas felicidades

O Censo de Habitação 
encontrou no Distrito Fe
deral 18.595 domicílios o- 
cupados, 338 fechados e 
3.597 vagas.

Brasil já tem 
quase três m;l

municípios
Aproxima-se ràpidanente 

de 3 mil o número de vluni- 
cípios brasileiros. Segundo 0 
«Anuário Estatístico’ do IBGE 
(edição de 196o), o quadro 
municipal do país em 1938 
se compunha de 1574 unida
des; vinte anos depois em 
1958, de 2631 e em 19 >9 já 
atingia 2763. Em 1960 êste 
último número se elevou pa
ra 2847, total ainda não de
finitivo, por estarem penden
tes de informações diversos 
casos. O Município m iis im 
portante surgido em 1960 foi 
sem dúvida o Je Brasília, a 
tual Capital da República, 0 
qual foi instalado oficialmente 
a 21 de abril.

O maior número de novas 
unidades foi criado no Para
ná, onde por lei de 25 de ju
lho de 196o, foram constituí
dos mais 59 Municípios com 
0 que 0 quadro municipal 
paranaense se elevou para 
221 sendo agora o terceiro 
mais numeroso do Braul, só 
abaixo do de São Poulo e de 
Minas

I POSTO S O EU  NOSSA SENHORA APARECIOA
- de -

Irmãos Sons

Gasolina - Oleos - Lubrificantes - Com
pleto serviço de pulverização

Estrada Federal - Bairro Coral

LAGES -  S.C.
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Artilheiros
Vanderlei (América) cora 17 gols 
Pedrinho (Centenário) com 12 gols 
Mareio (Olaria) com lo gols
Carbonera (Olaria) Raimundo (Botafogo) Luizinho (Tu

py, com 9 gols v
Godoy (Arco íris) Hirto (Olaria) Augusto do Centena 

no, Eloi do Botafogo com 8 gols
Eduardo oo Botafogo, lvam do Princesa com 7 gol> 
Carlinhos (Arco íris) Peracio (Princesa) Roche* (Tu 

py) com 6 gols
Izidorio (A íris) Longino (Botafogo) Vilmar (Princ ) 

Wilson, Min (América) Alcides (Fig.) com 5 gols
Arno (Arco íris) Pelé (Aven) Pedro (Olaria) Vitorio 

(Coral) Adelio (Bot) Julio (Princesa) Nelson (America) com 
4 gols

Voltinha iBrusq) Rogério Clineu (Brusq) Dorival, (Ave 
nida) Justino (Olar) Nei, Arnaldo (Olar) Romeu (Cent) Eu 
elides, Valcanaia (Coral) Boca (Bot) Max (Princ) Edemir (Fig) 
Anionio. Luiz (Tupy) Chico, Jucada (Frei Rogério) João, 
Deco, José Otávio (Brusq) com 3 gols

Valdemar Gercino Orlando Flavio Sebastião (Avenida > 
Leio iCent) Nery (Coral) Grilo Zequinha João (Bot) Aureo 
Valdir (Princ) Cangussu (Fig) Carlo s Cleves (Princ) Tomais 
(Frei Rog) com 2 gols

Pedro Mario Cezar Ivo Valdair (Brusq) Valdomiro 
Zequini Ari (A. Íris) João Maria Hilário Darci (Avenida) 
Koche Pinto Chimbica Juarez Antonio (Satelite) Jarbas 
(Olaria) José Aldo Neuro Joaquim Vilson (Cent) Valdir 
Nilson Hamilton Nigmann Soli (Coral) Aluizio Vicentinho 
(Bot) Iviuo Narbal Edmar (Princ) Andral Vitorio Adailton 
(America) Odel Alceu Zairi Cezar Irineu Agenor e Juarez 
(Fig) Siqueira Ivo (Tupy) Joatam Deco Luzardo Rogério 
Lauro Dico Antonio (Frei Rogério)

Artilheiros Negativos

Cora o clássico indio 
da 3a zona, jogarão 
amanhã a tarde no Es 
tádio Municipal da Pon
te Grande as equipes 
do Guarany de nossa 
cidade e do Perj de 
Mafra, num jogo em 
que será iniciado o re 
turco da referida chave.

No primeiro turno em 
-eus dominios o Pery 
'evou a melhor por 4 a 2, 
mm cotejo em que sua 
uperioridade foi íncori 

teste, e no qual o bu- 
re lageano atuou fra

camente.
Para amanhã atuando 

era nossos dominios 
■ora os fatores campo 
e torcida a seu favor 
o Guarany entrará em 
campo com apenas 
uma responsabilidade, 
que é o de vencer o 
seu adversário, afim de 
apagar a má impressão 
deixada lá em Mafra 
ao primeiro turno.

O Pery é o atual li- 
der invicto desta com

petição com 1 pp, en
quanto que o Guarany é 
o vice lider com 3 pp, 
posição das mais signi
ficativas que ambos 
ocupam, como fortes 
candidatos às suas clas
sificações.

Uma vitoria do Pery 
amanhã no fortim da 
Ponte Grande lhe asse
gurará virtualmente a 
sua classificação, e uma 
derrota do Guarany será 
um passo falso, pois o 
Internacional também 
está em condições de 
conquistar uma classi
ficação neste certame.

Uma vitoria do Gua
rany sobre o Pery dará 
outra fisionomia no 
campeonato, o qual fi
caria cora dois ou três 
lideres, isto tudo na de- 
pendencia de um resul
tado favoravel do Inter
nacional em Canoinhas.

0  Guarany deverá in
troduzir algumas alte
rações na composição

do seu onze, e que por 
sinal teve uma h urivel 
atuação domingo último 
contra o Botafop de 
Canoinhas, e é prcvavel 
que a formação ideal 
para o jogo de i manhã 
seja aquela que derro
tou o Internacional no 
último dia 15, com pe
quenas alterações ou 
seja: Orly, Vicente,
Zé Otávio e Sil

vio (Pelé); Demerval e 
Gozo; Narbal, Npgnnho, 
Johau, Irineu e Jonil.

Dado o interesse que 
êste jogo vem sendo 
aguardado é possível 
que tenhamos amanhã 
no Estádio Municipal a 
Ponte Grande, uma 
arrecadação de aproxi
madamente 18 à 20 mil 
cruzeiros. Haverá uma 
interessante preliminar

Ao que conseguimos 
apurar o arbitro para 
êste encontro deverá 
ser da Liga Mafrense 
de Desportos.

Moacir do America Antonio do Avenida com 2 gols 
Albanir do Coral Deco do Brusquense Carlos Arloi 

do Satélite Afranio Dilermando Leopoldo do Avenida Do- 
ride8 Dirceu do Frei Rogério Vanei do America Vilson 
do Centenário Hermes do Princesa Reinaldo do Botafogo.

Taça Eficiência
lo. Lugar - Botafogo 26,5 pontos
2o. Lugar - Olaria 26 pontos
3o. Lugar - Princesa 19 pontos
4o. Lugar - America 17,5 pontos
5o. Lugar - Tupy 16,5 pontos
6o. Lugar - Arco íris 15,5 pontos
7o. Lugar - Brusquense 11 pontos
8o. Lugar - Centenário 10,5 pontos
9o. Lugar - Avenida 6.5 pontos
10o. Lugar - Coral 5 pontos
11o. Lugar - Frei Rogério 3,5 pontos
12o. Lugar - Figueirense 1,5 pontos
13o. Lugar - Satélite o pontos

O Internacional confiante em sua
ida a Canoinhas

O S. C. Internacional 
deverá cumprir amanhã 
a tarde o seu primeiro 
compromisso do retur- 
QO da 3a. chave, enfren
tando em Canoinhas a 
forte representação do 
Botafogo, que no último 
domingo roubou um pre
cioso ponto do Guarany 
em nossa cidade.

quasi que certo para 
a sua classificação, pois 
posteriormente só terá 
jogos em casa, o que já 
e um grande handicap 
para as suas cores.

O Internacional deve

rá atuar com a sua 
formação máxima, alias 
a mesma que empatou 
sensacionalmente em 
Mafra, inclusive com 
Daniel no arco.

A VARZEA EM FOCO
Taça Disciplina

Io - Lugar Centenário
2o - Lugar Coral
3o - Lugar America
4o - Lugar Olaria e Arco íris
5o - Lugar Brusquense
6o - Lugar Figueirense
7o - Lugar Princesa
8o - Lugar Avenida
9o - Lugar Frei Rogério e Botafogo
IOo- Lugar Tupy
IIo - Lugar Satélite

1 ponto perdido 
2 pontos perdidos 
3pontos perdidos 
6 pontos perdidos
8 pontos perdidos
9 pontos perdidos 
2o pontos perdidos 

[33 pontos perdidos 
34 pontos perdidos 
5o pontos perdidos 
69 pontos perdidos

Seleção do Cam peonato
Saul do Olaria

José do Cent. Alcides do Figueirense Vanei do America 

Lite do Olaria Arn0 do Arco Iris
,elo do Cent., Valcanaia do Coral, Pedrinho do Cent., Mari-
io do Am erica e Fogagnole do Tupy AmA-,„Q

CRACK DO CAMPEONATO: Marino do Am érica

----- D. K W. 59 —
VEN D E-SE

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

E’ um encontro bas
tante dificil para o co
lorado, pois o Botafogo 
embalado com o ótimo 
resultado conquistado 
em Lages, se considera 
candidato a uma vaga 
na classificação do cer
tame estadual, pois pa 
ra tal dispõe de uma 
boa agremiação, onde 
proliferam ótimos joga
dores em varias posi 
ções.

Por sua vez, o Inter
nacional também está 
embalado com o seu 
bom resultado conseguí 
do em Mafra, e preten 
de rubricar em Canoi
nhas, com uma altisso 
nante vitoria sobre o 
Botafogo.

Uma vitoria do Inter
nacional a estas alturas 
representa um passo

Eleita a  nova direto 

ria do D VF

Em reunião que foi realiza
da no último dia 2o, o Depar
tamento Varzeano de Futebol 
teve eleita a Sua nova direto
ria que regerá os seus desti 
nos no biénio 61-62, e que fi
cou assim composta: Presiden
te - Jorge Carlos Carstem de 
Liz; Vice Presidente - José 
Sidney Farias; la 8 'tretario - 
João Pedro Ludnig; I I ' Secre
tario - José Alves de Oliveira; 
Tesoureiro - Aldo Sezerino.

A  posse dos novos dirigen
tes do Departamento Varzeano 
de Futebol, dar-se-á na próxi
ma segunda feira, dia 3o.

Enviamos aos novos mento
res do DVF, muitas felicida 
des na gestão que se avizinha

Entrega de prémios 

aos campeões
Com a presença de inun e- 

ros desportistas, entre êles, o 
sr João Carlos Leão FilhuJ

presidente da LSD, Osvaldo 
Costa, ex-presidente da LSD, 
Névio Fernandes, Juiz da JDD 
da LSD, Laudelino Seslren. 
presidente do S C Cruzeiro e 
da quase totalidade de direto
res dos diversos clubes filia
dos ao DVF, foi realizado do 
mingo último na séde do es
trelado a entrega de premir 8 
aos clubes que fizeram jús na 
temporada varzeana de 19< 0.

A referida solenidade foi 
presidida pelo sr Hamilton 
Buck, presidente do Departa
mento Varzeano de Futebol,

Falaram na ocasião diversos 
oradores, entre os quais o 
proprio presidente do DVF. 
o Sr. Osvaldo Costa e os re
presentantes do G E Olaria e 
do Botafogo A  C

Após a solenidade de entre
ga de prémios realizou-se nos 
salões daquele clube uma con
corrida noite dançante.

Desta secção enviamos as 
nossaS felicitações à diretorh 
do Departamento Var ano 
de Futebol.
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R O N D A  P O L I C I A l
Preso quando promovia desordens 

■ no ceniro da cidao.e

SR. ENRICO FLÖRIO

Quarta feira última o in
divíduo Joaquim Amaral, pe
dreiro, casado, com 26 anos 
de idade e residente nas pro
ximidades do Posto Experi
mental dirigiu-se ao centro 
da cidade, armado com uma 
fací. e um facão de tamanho 
regular

Em certa hora do dia, o 
relendo indivíduo, por ra 
zões desconhecidas, come
çou a promover verdadeiras 
d* sc-edens nas proximidades 
do Hoiel Rossi. Surgiram 
populares para acalmá-lo 
mas de nada adiantou, pois 
Joaquim Amaral não atendia 
aos pedidos do “deixa disso”

Fi lalmente chegou ao lo
cal um inspetor de quartei
rão mas nem por isso Joa
quim se amedrontou; ao ser 
chamada a sua atenção por 
aquele policial, o referido 
indivíduo reagiu, arrancando 
de uma das armas que tra
zia consigo. Dominado, po
rem, Joaquim Amaral foi 
conduzido para a Delegacia 
Regional de Policia onde 
foi trancafiado no xadrês.

he colhia homens em 
sua casa na presença 
de filhos menores

Foi presa em dias desta 
semana, por desacato à au
toridade, a mulher Maria 
Atanazia Silva, mãe de cinco 
filhos menores e residente 
nesta cidade.

Conforme dados forneci
dos à nossa reportagem, a 
referida mulher recolhia ho
mens extranhos em sua casa 
não respeitando os seus fi
lhos menores que lá se en
contravam e presenciavam 
os atos de sua mãe irrespon- 
áável.

Comunicado o fato ao co
missário João Forbeci, êste 
intimou por duas vêzes a 
referida mulher para que 
comparecesse à Delegacia 
de Policia, sendo que a mes
ma deixou de obedecer ao 
chamado daquela autoridade 
policial.

Finalmente a referida 
mulherzinha foi, muito contra 
a sua vontade, recolhida 
ao xadrês comprovando 
a68im que com autoridade não 
6e brinca.

Depois da farra ne
garam -se a pagar a  
despesa- Cadeia

Enedino Vargas Lima, com 
32 anos de idade, empregado 
do DER de São Joaquim, e

seu companheiro Anacleto 
de tal, também com 32 anos 
de idade e residente em 
Pedras Brancas resolveram 
fazer uma “ festinha' no me
retrício.

Para lá se dirigindo, am
bos fizeram uma verdadeira 
farra numa casa de toleràn 
cia, como éra de sua inten
ção Na hora de acertar as 
contas, porem os dois indi
víduos recusaram se obsti
nadamente a pagar a despe
sa, procurando briga além 
disso.

Após muita discussão en
tre Enedino, Anacleto e os 
proprietários da casa, a po 
licia foi notificada do fato 
conduzindo-os à DRP onde 
foram ver o sol atraz das 
grades.

Decaidas 
ao xadrês

recolhidas

Conforme noticiamos em 
uma de nossas edições an
teriores, o comissário João

Forbu i prometeu empreender 
enérgea campanha contia 
as mulheres vadias, de vida 
fácil, que transitavam à noi
te pe as ruas de nossa ci
dade, 1.‘rindo a moral, o ( e- 
côro público e os bons cos
tumes

No correr da semana essa 
promessa se converteu em 
realidade, sendo recolhidas 
ao xadr s as seguintes mu 
lheres decaidas: • Maria Mo 
raes, Josefa Gonsalves, Z lá 
Terezinha Almeida, Osvaldina 
Ribeiro, Sezarina da Silva, 
Mariza Ribeiro, Cladir Sou
za Ribeiro, Eloi Terezinha 
Souza, Juscelina Silva, Eli 
zete Lima, Ivani Burigo e 
Maria Gomes.

Após permanecerem ( 
tempo regulameutar no x̂ i 
drês as referidas mulheres 
foram postas em liberdade, 
prometendo todas elas aban 
donar o costume de peram
bular escandalosamente 
pelas ruas da cidade.

C H I O  LAGEANO
Lages, 28 de Janeiro de 1961

Dr M ilc iÉ s  Mário Sá Freire de Son-
0 dr Milciades Mário Sá 

Freire de Souza, atual dire
tor da Escola Agrícola Cae
tano Costa, I o Secretario do 
Centro Agro Pecuário de 
Santa Catarina, e personali
dade das mais destacadas 
nos mais variados campos 
sociais, acaba de ser eleito 
vice presidente do Conselho 
Superior das Classes Produ
toras (CONCLAP), organismo 
que tem a sua sede no Rio 
de Janeiro.

A escolha desta ilustre per
sonalidade para aquele alto 
posto no CONCLAP, é em re
conhecimento ao Estado de 
Santa Catarina, que tem sido 
uma das molas mestras no 
funcionamento daquele órgão.

O CONCLAP, reune a a- 
gricultura, pecuaria industria 
e comercio, e é um orgão 
de empregados e empregado

res, com o fito de . batalhar 
pelos altos interesses das a- 
tividades supra citadas.

0 CONCLAP tem tido uma 
ação notável nos últimos 
tempos, principalmente quan 
do o mesmo, atravez de seus 
lideres, teve oportunidade de 
entrevistar os três candida
tos que concorreram nas 
últimas eleições presidenciais

Por todos êstes motivos, é 
que a eleição do dr. Mil 
ciades Mário âá Freire de 
Souza, para vice presidência 
do CONCLAP, enche de jú 
bilo a nossa terra e o nosso 
povo, por sabermos que a- 
quele orgão contará emlseu 
seio com uma personalidade 
marcante, que inúmeros ser
viços vem prestando à nos 
sa terra e também ao nosso 
Estado nos mais variados 
setores econômicos.

O Cine Marajoara, apresenta amanhã (domingo) às 7 e 9 

horas a sensacional película em Technicolor

S . O .  S . N o r o n h a
Com Jean Marais, Yves Massard, José Lewgoy, Daniel Ivernel e

Van ja Orico.
. . .  1 ■) ‘

Esteve era Lages, a 
serviço da firma que tão 
bera sabe representar, o 
sr. Enrico Flório, vende 
dor viajante da Arma
ções de Aço Probel S/A, 
sediada na capital ban
deirante.

A viagem do sr. En 
rico Flório à Princesa da 
Serra teve por finalidade 
visitai a sua concessio
nária em Lages, distribui
dora dos Produtos Pro- 
oel para toda a região

serrana, que é a COn 
ceituada firma Ca» 
Weiss.

Espírito comunicativo
cidadão dinâmico eeuq/ 
pridor dos seus deveieg 
o sr. Enrico Flório des] 
fruta de elevado concei- 
to em nossa terra, motj. 
vo porque sua estada em 
Lages constituiu se em 
motivo de satisfação pa
ra todos os que o co
nhecem de perto.

N O I V A D O S
Firmaram compromis

so matrimonial no dia 
'1 do corrente, o dis
tinto jovem Aviador 
vone, \eterano da FAB 
í muito relacionado em 
fossos meios sociais, fi
lho do casal Sr. e Sra. 
Estulano R. de Lima, cora 
a prendada srta. Elisa- 
beth, dileta filha do ea- 
■ial Sr. e Sra. Elio Wes- 
tephalem, gerente da 
filial do Banco Nacio- 
ial do Comercio S/A de 
Rio do Sul e pessoas de 
vasto circulo de ami
zades naquela cidade, 
onde residem.

Noticiando êste grato 
acontecimento s o c i a l ,  
lestas colunas envia
mos as nossas felicita
ções aos jovens nuben
tes, extensivos aos dig
níssimos progenitores.

Contrataram casamen
to no dia 26 do correu 
te, o jovem Hélio An- 
tonio Andreazza, filho

do sr. Higino Andreazza 
industrialista aqui resi 
dente e de sua digna 
consorte d. Natíyr Russi 
Andreazza, com a pren
dada srta. Marilena Var
gas, dileta filha do sr. 
Mario Vargas do alto 
comercio desta praça 
e de sua digna espusa 
d. Helena Kõche Vargas.

Ao jovem par envia
mos as nossas congra
tulações, bem como fe
licitamos os senhores 
pais.

Chateaubriand
renunciou

0  diretor dos Diários 
Associados, sr. Assis 
Chateaubriand, nosso Em' 
baixador na Inglaterra 
renunciou aquele cargo, 
o que foi aceito pelo 
presidente Kubstcheck.

Sra. Dr. Wolnv Delia Rocca
No dia 25 do fluente, 

transcorreu a passagem 
de mais uma efemeride 
natalícia da exma. sra. 
d. Dolores Martins Delia 
Rocca, digna consorte do 
Dr. Wolny Delia Rocca, 
Prefeito Municipal a ser 
empossado.

A futura primeira da

ma de nosso Municipio 
foi muito felicitada ac 
ensejo do seu natalício 
razão porque destas co
lunas sentimo-nos à von 
tade para tributar-lhe 
os nossos votos de pere 
nes felicidades, ao lado 
de todos os seus digno? 
familiares.

C O N V I T E
do Partido Trabalhiuunicipais do Partido Social Democr 
Popular do Partido n ras,*eiro< do Partido de Represer 
e do Partido Social S * “ 0« * .1»  C» ^ o ,  do Partido Liber 
os seus correligionários>̂ reSS,S*a têm 8 sa,isfaÇã° de con 
Wolny Dell^Rocca p!efpatrn “ f  . ^ ^ d e s  de posse dc 
do corrente que obedo ~ * e e,to dêste Município, no d 
As 7,30 h o r « “  Rnssa nraa r ^ SHgU,Í^ e W “ « :

* ■ 8 * v 
a , 8,30 _  Tr» sm°:::io de carga na PreIeitura M

pal.
-ages, cm Janeiro di 1961.
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