
0 Presidente Jânio Quadros assinou decreto no dia de ontem, anulando todas as nomeações de funcionários públicos federais e autárquicos, de Io de setembro de 1960 para cá, atos êsses que foram assinados pelo ex Presidente Jusce-

imo Kubtscheck.Desta maneira, todas as nomeações frias tan to para os servidores ci vis como os das autar quias assinados desch aquela data, foram anu lados pelo atual presi dente da Republica, numa autentica vassoura-

da, e no quite boa, que neficiados p » marmeladas, ras estão com bastante inch;Como se sa. mem da vasso de brincadeira je segundo

uita gen- am be- aquelas stas ho- I cabeça ias.
i t  o  lio- íra não é , e até ho- soui m >s

ninguém conseguiu driblá-lo, nem o super crack Pelé, que segundo dizem é um autentico homem da bola .0 Presidente Jânio Quadros, com esta medida conseguiu pôr a cobro um abuso, que vinha verificando-se desde a gestão anterior, quando

milhares e milhares de pessoas foram nomeados para os vários orgãos da previdência social, muito dêles por baixo do pano.Como se vê a mamata está acabando no pia no federal, e não adian ta chorar minha gente...
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O Banco Inco comemor ama hã 26 
------ anos de ativid der. = —

Os meios sociais e economicos de nosso Estado, estão de parabéns no dia de a- manhã, quaDdo transcorrerá a passagem do 26’ aniversario de fundação do Banco Industria e Comercio de Santa Catarina S/A (INCO) que tem a sua manãz em Itajaí e filiais em vários pontos do pai*-.
Com um capital e rese vas atual de CrS 520.000.000,00, o Banco industria e Comer cio de Santa Catarina S A, goza de um al to conceito em todo o território nacional, co mo uma das instituições bancarias de maior atividade, dada à confiauça que desfruta oe todos aqueles que se servem de suas operações bancarias, pois o INCO representa um legitimo orgulho para todos os catarinenses.
Com agencias espalhadas em todo o território catarinense, nos Estados do Paraná,São Paulo, Guanabara e Brasília, num total de 105, o Banco Industria e Comercio de Santa Catarina, S/A, já conquistou o seu devido lugar nos altos setores economicos do país, principalmente quando se sabe que a sua frente encontram-se homens de negócios com elevado tino administrativo e pro

fundos conhecedores dos setores financeiros. nimnrimpntamosDivulgando êste grato acontecimento, destas colunas cumprimentamosos dignos diretores do Banco Industria e Comercio de ^ama Catarina s \  nrinciDalmente os da agencia desta cidade, srs. Agnello Arruda e
Bernardino N. Gevaerd. bem como os seus ,u“^ “nda™ pV opS s“deque esta conceituada casa bancaria, continue n o s  seus elevadosbem servir à coletividade, para maior grandeza da economia de nosso hstaüo.

A data de amanhã é sobremaneira grata a todos os povos da terra, pois assinala a passagem do 56o. aniversário do lundação do Rotary Internacional, enticiao de âmbito universal que reais benefícios tem legado para a felicidade geral dos pu vos
Fundado no longínquo ano de 19. 5, o Rotary Internac.onal tem tributado o seu merecido la bor à uma melhor união entre os diferentes povos d » mundo, atravez de campanhas assistenciais e educacionais, cujos frutos tem se multiplicado a cada dia que passa. Noticiando a passagem amanhã do 56o ao.versari • do Rotary Internacional, é - nos grato cumprime.ttar a to dos os rotarianos de nossa terra, àqueles que se irmanam no Rotary Clube de Lages e no Rotary Clube La :es-Norte desejando que as suas magnificas obras em prol da coletividade sejam sempre coroadas de inteiro êxito.

Acidentado o Governador Fluminense Sr. Robe to Silveira

Vista do magestoso edifício da filial de Lages do Banco Industria e Comercio de Santa Catarina S/A.

Grave acidente registrou- se na manhã de segunda feira, com o Governador do Estado do Rio, sr. Roberto Silveira, quando o helicóptero em que viajava perdeu altura e se projetou violentamente ao solo. O fato ocorreu no município fluminense de Petropolis momentos após ter o helicóptero, pertencente à Marinha de Guerra, alçado vôo levando a bordo o Governador Roberto Silveira e mais dois jornalistas que servem na Asses- soria de Imprensa do Palácio Ingá.Roberto Silveira estava empreendendo a viagem do Palacio Rio Negro a Niterói quando o aparelho apresentou um defeito no motor e caiu pesadamente sôbre a residência dos caseiros do referido Palacio, explodindo espetacularmente.Em consequência dos ferimentos recebidos, falece ram posteriormente o piloto

Policia Miliiar de Santa Catarina fi
cará subordinada ao Governador

, c„nia rotarina doravante deverá ficar subordinada A Policia Militar de Santa Cat^ ^  assjnado a(0 nêsse senlido.ao Governo do Estado eipara i&u JI1Jiljcian0Si [)0is os mesmos desde háIsto muito beneficiará o e s t a  medida, de ficarem subordinados dire muito tempo vinham pleiteando eb lamente ao governo estadual.

Braga Pinheiro e o jornalista Luiz Paulistano. O Governador Roberto Silveira e o jornalista Elcio Reginaldo, receberam queimaduras de lo. e 2o graus, sendo que os seus estados de saúde são bastante melindrosos.Até a t«?de de hoje o estado de saúde do Governador Roberto Silveira estava experimentando sucessivas melhoras c >m tei - deocia8 para salvar-se.

Nova tentativa pró- parlamentarismo, em março
O sr. Raul Pilla disse há dias que pretende, na reabertura da Câmara Federal, em março próximo, reence- tar a luta em favor do parlamentarismo, que espera já venha a vigorar a partir de 1965, através de emenda à Constituição.

Maternidade, Hospital e Centro de Saúde 
têm novos titulares

O Governador Celso Ramos, assinou atos na Secretaria de Saúde e Assistência Social, nomeando diversos médicos locais, para ocuparem diversos postos de relevância, afetos àquela Secretaria de EstadoAssim, para a direção da Maternidade Teresa Ramos, foi nomeado o Dr. Nilson Piavat’-, p'’'a  a direção do

Hospital Nossa Senhora dos Prazeres foi nomeado o Dr. João Araújo, e para o Centro de Saúde foi designado o Dr Aristóteles Soeiro VValtrick Todas essas nomeações lo ram recebidas com a ma » viva satisfação pela popun - ção local, pois os elinices recém nomeados são figipis de alto relêvo no seio < a medie ina de nossa tt r.\ .
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Por Danilo Thiago de CaslroNOTAS EM ARQUIVO (N* 124)=  U m  C o m m e n la r io

Cora o raáxirao prazer, damos agazalho, era logar de honra, às linhas que seguem, pois aléra de serem opportunas ellas encerram um acto de justiça e uma licção de critério:Venho pedir ao hospitaleiro ‘ Planalto’' ore- ve agazilào para um commentario, que consi dero indispensável, do artigo do «O Lageano» de 18 do corrente, sob a épigraphe «Jagunça* das».Sem atinar com o intuito e muito menos compreender a oppor- tunidade das referencias àquelles attribulados dias e factos, que tanto desassocego deram à todo o povo de Lages, depreendendo entretanto do mencionado artigo, o proposito de ridícula rizar. ou por outra debochar, os nosso conterrâneos, que, em numero superior a uma

centena, por um verda deiro espirito de sacrifício sem intenção ou tra que não a de bem servir a causa publica n’aquelle momento, fizeram a jornada do Capão Alto.A q u e 11 a expedição compunha-se de repre- seotantes de quasi todas as classes sociaes era nosso meio, di-sde o obscuro proletário até algumas figuras representativas do commer- cio, da industria, da política e até do nosso meio intelectual, pois que lá esteve e muito dignamente portou se o proprio director gerente do «O Lageano».Na sua maioria, não eram os expedicionários militares, nem exerciam qualquer função publica remunerada, que os induzissem à obrigação d-*s sacrifícios que a expedição exigiu.Foram, portanto, com a louvável intensão de

bem servir a causa publica, sem medir o preço desse serviço.Admitta se que houve falta de tactic l que hou ve imprudenc i em travar combate, quasi ao anoitecer, com cavalhada e homens fatigadis simos, por uma marcha forçada de dois dias e uma noite, contra um inimigo igual em nu mero, descançado, in- trincheirado e aguerrido em escaramuças anteriores. Admitta-se, mas reconheça se também que a expedição de Capão Alto, retirou-se em ordem, conduzindo todo o seu armamento e íe ridos, entrando nesta cidade incorporada, à excepção de alguns es- traviados, o que é muito natural em feitos semelhantes.Aqui a expedição foi recebida enthusiastica- mente, por uma grande massa popular, à frente da qual salientavam se

E D I Ï - i L  D E  P R A Ç A
O Doutor Vilson Vidal Antunes, Juiz de Direito da Comarca de Bom Retiro, na forma da lei Faz saber aos que o presente edital virem ou dêie conhecimento tive rena, que autorizou a venda, em hasta pública, do bem imóvel abaixo descrito, com sua respectiva avaliação pertencente ao executado Osvaldo Emilio Klava, que será levado a público pregão de venda e arrematação, a quem mais der e maior lan- çe oferecer, superior ao preço da avaliação, no dia 13 de Março do corrente ano, às 15 horas, defronte o

edifício do Fórum, para solução do crédito de Moisés Borguezan, exequente, e custas processuais, tratando- se do seguinte bem: «Um terreno com a área de 888.888 mts2, situado no lugar Serro Baio, desta Comarca, em comum na área maior de oito milhões de metros quadrados, cuja comunhão confronta: ao sul e oeste, pelo Rio Canoas; ao norte, com terras de Hortêncio Rosa; e ao leste, com a Serra do Irapuá, transcrito sob n 4.109 o qual foi avaliado pela importância de Cr$ 600.000,00.

E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir 0 presente edital, que será afixado na séde, deste Juizo, no lugar de costume, e publicado pela imprensa, trêz vezes no jorual “Correio Lageano’’, com a antecedência minima de vinte (20) dias, na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Bom Retiro, aos onze dias do mês de fevereiro de 1961. Eu, (ass.) Afrisio de Sena Vaz Escrivão, o datilografei (ass.) Vilson Vidal Antunes, Juiz de Direito.

pelo ardor nos aplausos ao seu procedimento, políticos da mais alt. representação e respon sabilidades e valorosos officiaes da força militar aqui destacada.Os covardes, os me drosos, não são recebidos assim, em parle alguma.Demais, quantas vezes forças regulares, com- mandadas por officiaes de alta patente, não debandaram deixando feridos, armas, munições e prisioneiros, na própria campanha do Contestado?
Todos conhecem aqui os episodios do primeiro combate de Taquarussú, em Curitybanos.Porque pois, e apósquatro ou cídco annos procurar lançar 0 ridículo sobre os nossos conterrâneos que estiveram no combate do Capão Alto?
Se elles não merecem gratidão pelo sacrifício que fizeram, devem merecer pelo menos, o respeito queninguém nega aos que procedem com honestidade e desinteresse.

Feito esse commen a rio, em salva guarda dos brios dos nossos conterrâneos que estiveram no combate do Capão Alto, que «Ü Lageano» somente agora ridiculariza, cumpre nos ponderar, como remate porque qualquer discussão sobre o caso dos fanaticos, já passado e julgado, além de imppor tuna seria irritante, que não é só o medo que é dispersivo: também as agressões gratuitas, as offensas feitas aos melindres alheios e o proposito de cbacotear cebc- char intenções louváveis mesmo manifestadas por actos menos felizes, dispersam e dispersam muito depressa e infe- lismente para nosso meio, onde, todos os que tem maior respon sabilidade no destino social, por uma solidariedade conciente, procuram fazer da parabola do feixe de varas, uma realidade palpitan te.
Justus

(De O Planalto de 30/5/ 
1918)

Operário que fala contra Fidel Castro 
despedido sem mais nem menos

despedir o funcionáriiMuitas emprêsas de Cuba, que estão sob controle público, divul garam cartazes advertindo que não se d°ve falar contra a Revolução.Tres avisos dizem que as declarações contra Fidel Castro, em publico ou em particular, são motivo justificado para

Já existem noticia de alguns casos de des pedidas de trabalhadc res por terem formula do criticas contra atual regime ou por te rem falado em favo dos adversários do go vêrno.

P ín a  seus lui pressi)$: - Papelaria tm  geral
Procure a maior e mais completa Livraria e Tipografia da cidadeA  P É R O L A  DE L A G E S
Completo sortimento de material escolar

Rua Cel. Cordova 202 — fone 213
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Viagens pelos confortáveis aviões d a i /a s p !  

Apurações todos os meses!

Várias oportunidades para você!

ou ainda à vista com desconto especial na 
C a s a  W e i s s

Distribuidora exclusiva dos mo-

Sofá-Cama
Luxobel-Braço

É FÁCIL CONCORRER!
Em cada compra de produtos Probel nós lhe forneceremos um cupom, 
que deverá ser preenchido e enviado para “Concurso Viagens 
Maravilhosas Probel” -  Cx. Postal A. P. T. Conjunto Nacional 22011 
São Paulo. As apurações serão feitas no último dia de cada mês, nos 
estúdios da TV-Record, Canal 7, às 19 horas, com a presença do 
Fiscal Federal A apuração do mês de Fevereiro será realizada no 
dia 20 de Março de 1961. Os contemplados serão avisados por tele
grama, recebendo posterior confirmação por carta. Os resultados 
também serão divulgados pelos principais jornais do país e irradia
dos, durante todo o dia seguinte à apuração, pelas Rádios Mayrink 
Veiga do Rio de Janeiro e Bandeirantes de São Paulo.
DURAÇÀO DO CONCURSO:
De l.o de Outubro de 1960 a 28 de Fevereiro de 1961.

veis
»

PROBEL para toda a re
gião serrana.

( OREF.ÏO l  AGE ANC fin pAginci

Paiticipe do sensacional concurso

\ ® acompanhante conhecerão de graça
todos esses lugares:

COM  APENAS
100,00

de entrad e o restante em suaves 
prestações mensais e sern acrés
cimo, V. S. poderá adquirir o seu

Colchão de Molas Divin
Mola Mágica
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A créditai ou não Agora a coisa vai
Diretor da prisão era1 idrãoBuenos Airep, - O próprio d retor da prisão de Santia- 
g)  dei Estero, capital da p ‘ovincia do mesmo nome a ) Norte da Argentina, foi p 'êso como cúmplice de roubos de automovel.Êsse funcionário usava p ;ssoalmente um carro roubado.Também tinha, na prisão três mecânicos, presos por roubo de automóveis. Os ladrões tinham ‘in suas celas um conforto sem igual, e até telefone. Assim, pelo teiefone, podiam comunicar- se com seus cúmplices de Córdoba e Buenos Aires.O diretor da prisão negou toda a participação nos negócios dos mecânicos, porém não pôde explicar como os mesmo tinham telefone. Agora, êle também fi cará prêso, mas sem telefone.

Uma cadela viveu 
mais de 14 horas com 
coração mecânico

SAINT LOUIS, Missouri, Durante mais de 14 horas uma cadela viveu com um coraçã> mecânico plástico, unido a suas veias e artérias e pôsto ao lado dela na mesa de operação. Neste interim, a cadela teve várias manifestações Esta experiência teve lugar no Laboratório de Biofísica da Universidade de lllinos.
Morre aos 124 anos e
deixa irmãs: 102 e 112

MENDOZA, Argentina — Juana Gomes, filha de um jovem tenente dos exércitos libertadores do general José de San Martin, chamado Enrique Gomes, faleceu em

| uma humilde casada vizinha localidade de Guaumalien.Soube se que a finada contava 124 anos. Deixa duas irmãs: Rosália, de 112 anos e Primitiva, de 102

Extinção do 
rilorial em

A extinção do impôs- to territorial, como úni co meio capaz de incentivar o aumento da produção, será um dos primeiros temas a entrar em análise pela nova administração, chefiada pelo sr. Celso Ramos. Até agora, o único Estado da Federação que efetivou esta medi da foi o Espirito S anto, que está colhendo razoáveis resultados no setor agrícola, segundo depoimento de entendidos no assunto.
Dando ao pequeno produtor do campo esta ajuda, completada pelo surgimento de um programa de mecanização progressiva, o governador Celso Ramos pensa ser possível obter o incremento da produção em periodo relativamente curto, da-

impòslo lar- S. Catarina
do a fertilidade dos solos catarinenses. Neste particular, dizem os especialistas, terão os investimentos do Oeste catarinense a grande oportunidade que esperavam para dar a região novos rumos.

Conselho de Saúde

Grave em sua lembrança ês- te conselho:’evite bebidas alcoólicas porquç elas intoxicam o organismo, além de enfraquecê-lo, tornando o campo a- berto a infecções. É o que nos ensina a Divisão de Divulgação do SAPS.

Vidros — Espelhos Molduras
Vidraçaria 

Almirante SoaresRua Marechal Deodoro 125 fone 376

O Bilhão de dólares 
que os EUA gastam 
em café são transfor
mados em cêrca de. 

três bilhões
ü Ministro Sérgio Ar-, mando Frazão, Presi-I dente do Convênio In-; ternucional do Café, es j teve como convidado j na r«a. Convenção Anual; da Associação Nacional de Café dos Estados Unidos, em Boca Raton na Flórida.Na ocasião, fêz o Ministro Sérgio Armando Frazão um discurso analizando o café nos Estados Unidos, o volu me de dinheiro que movimentará e a quan tidade de negócios que possibilita. O café comprado pelos Estados Unidos, por ano, é do valor de um bilhão de dólares e mais 1,8 bilhões nas casas de comer e beber. Isso significa que o bilhão inicial se transforma em três bilhões, levando grande movimento ao comércio e a indústria do café, alem das actividades correlatas, que também se beneficiam.

(Rio, de José fie Almeida, especial para o Correio La-
g<Despachando um Pr°cess° em que o prefeito de uma c dade paulista, pedia o au. lio de dez milhões de cruzeiros. o Presidente Jânio Quadros indefinu a *<’11 citação, alegando que este ano não haverá vintém e que êle próprio estava precisando de auxilio Contudo, asseverou, a Caixa Econômica, em breve, irá conceder empres timos para atender casos dessa naturezaTais despachos do Presi dente da República mostram apenas que S. Excia. esta disposto a poupar ao máximo o dinheiro da Nação, so gastando o estritamente necessário. Só assim será pos- sivel equili*brarem-se as fi nanças brasileiras, tão combalidas por erros passados.Em seu discurso no dia de sua posse, naquele em que fazia o inventário do acervo que recebia, o Chefe da Nação disse que não iria pedir ao povo que apertasse o cinto. Pelas primeiras providências que está tomando, o Sr. Jânio Quadros está apertando o cinto do próprio go- vêrno, na certeza de que só assim será possivel conseguir levantar est i Nação.Os famosos bilhetinhos do Presidente, todos êles contendo uma ordem que é resultado de um estudo direto de S. Excia., estão dando conta aos brasileiros da capacidade de trab lho do homem que comandou as oposições vitoriosas.Em tod.:s as pastas ministeriais nós estamos vendo o Presidente impulsionando seus ministros, ora dando- lhes a súmula dos despachos que tiveram, ora mandando uma ordem a ser cumprida.

De nada se esquece o Presidente, nem mesmo de recomendar a intensificação da cultura do amendoim, o que fez em recente bilhete ao Ministro da Agricultura. Estados Unidos são um País que consome muito amendoim, sendo ali bastante di fundida sua cultura. Aqui; no Brasil ainda não se levou muito a sério a cultura de certos produtos que poderiam cooperar na nossa economie. Agora a coisa vai mudar de figura. Nossa agricultura precisa ser olhada com maior interesse. É uma das pasta i mais importantes e dela de pende, em grande parte, a nossa economia. Somos um país essencialmente agrícola e só poderemos melhorar e- conomicamente, fazendo desenvolver a produção de certos artigos necessários ao nosso consumo interno à exportação.O planejamento de um programa de govêrno de um país como o Brasil deve ter em vista a agricultura, sobre tudo, isto por não termos ainda uma indústria desenvolvida, de modo a proporcionar divisas, que é c de que precisamos.Os produtos agricolas, no tadamente q café, o cacau, a cana de açúcar e outros, podem vir a constituir uma fonte de divisas, talvez na a rea dos países europeus. Os nossos técnicos no assunto não se apercebem ainda que sem a ajuda ao homem do campo, àquele que diariamente amanha a terra para seu cultivo, nada se conseguirá de positivo.A fixação do homem ao solo, onde haja condições mínimas para que possa êle viver com sua família, deve ser o objetivo muximo dos nossos dirigentes.

iro A. U n i
Advogado Solicitador e Economista

Civel - Comércio - Crime - Trabalhista - Fiscal e Administrativo
Galeria Dr. Accacio - Sala - 1 — Fone 532 - 0 C T A
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Consagrador triunfo do 4 M
Com o comparecimento de uma numerosa assistência, que proporcionou u- ma a”rec idação record, superior à 40 mil cruzeiros defrontaram-se domingo ultimi) no Estádio Municipal da Ponte Grande, em complemento à ultima roda da d returno da 3a zona, as esquadras do Internacional de nossa cidade eo  Peri Ferroviário de Mafra.Atuando magnificamente bem e numa tarde de gala, aureolada pelo compareci mento em massa de sua entusiástica torcida, o colorado conseguiu um consagrador triunfo por 4 gols a 1, o que llie valeu a conquista da la colocação juntamente com o seu rival e a conse- quente classificação para os jogos semifinais do campeonato estadual.O Internacional desenvolveu uma a tuação como há muito não viamos, onde todos os seus setores se entendiam às mil maravilhas, não dando qualquer chance ao livre movimento dos jogadores do Peri Ferroviário, que embora derrotados por 4 a 1, demonstraram um espirito de luta dos mais encomiásticos, sabendo vender bem caro a derrota que lhe foi eminente, dada à maior categoria do seu adversado.\'o primeiro periodo o Internacional ja venci por 2 gols a 0, com contrastes assinalados por intermédio de Alemão

aos 15’ e Pilila aos 31’, com o? quais praticamente já estava assegurada a vitoria rubra.Na fase derradeira, quando se esperaria uma reação Dor parte dos esmerai dinos de Mafra, foi o Internacional quem vo tou mais resoluto para a cancha, con signando mais dois gols, um aos 13' que seria o terceiro oara as suas cores por intermédio de Alemão, e o 4o ainda por intermédio de Alemão que se constituiu no escorer da partida precisamente aos 20'. O Peri Ferroviário conquistou o seu tento de honra por intermédio de Celso aos 35’, quando o colorado já havia se desinteressado do marcador.O quadro do Internacional atuou com a seguinte constituição: Daniel, Eus- talio, Pedrinho e Zequinha; Tide e Gico; Pilila, Aldori, Nicodemus, Alemão e Me legari (Carbonera). No onze colorado de- ve-se destacar as magnificas atuações de Pedrinho, o melhor dos 22, de Nicodemus, Pilila, Eustalio, Tide, Gico e Ale mão, êste pelo oportunismo nos 3 gols que consignou.No esquadrão visitante alem do arqueiro Fernando que foi o melhor de sua equipe, merecem destaques as atuações de Veneno, Nequinha Blakemburg, Si mões, Clidon e Celso. Os demais apagados.Como arbitro da partida funcionou o

sr. Ildefonso Cordeiro de Oliveira, da Liga Mafrense de Desportos, com uma satisfatória atuação. Quase ao final da pugna expulsou da cancha ao atacante Aldori do Internacional por desrespeito à sua pessoa.Na preliminar o aspirante do Internacional derrotou o Arco íris do Departamento Varzeano de Futebol pelo pla- eard de 4 a 3.A renda andou pela casa dos 42 mil mil cruzeiros, batendo assim o record de jogos de campeonato da 3a zona.Um espetáculo que merecem os maiores elogios por parte da crónica espor tiva, foi a festa realizada pela torcida colorada, antes, durante e depois do sensacional match esportivo. Os colorados organizaram uma verdadeira festividade em homenagem aos seus atletas que contou com charangas, foguetes e carnaval, o qual se prolongou pelas ruas da cidade até às 21 horas de domingo. Destas colunas enviamos os nossos parabéns à diretoria, atletas, socios e simpatizautes do S.C. Internacional por esta magnifica vitoria, que lhe valeu a sua classificação para as semi finais do estadual, ficando assim como o lídimo representante da Princesa Serra para os futuros e difíceis compromissos da maior competição esportiva de Santa Catarina.

Atuando magnifica- 
mente domingo último em Canoinh is, principal 
mente no segundo período, o Guarany conseguiu um triunfo de 5 a

2, frente ao Botafogo local, o que serviu para encerrar com chave de ouro a sua participação no certame estadual de 1960.

B O T A F O G O  A. C.
Comunicação

A nova diretoria do Botafogo A. C , avisa a todos os desportistas que o sr. Itacir Genor Fedrizzo não mais é per enceme a esta diretoria, ficando portanto sem efeito qualquer assunto por êle feito em nome dêsse clube.Na ocasião comunicamos que os encarregados para a contratação de partidas e outros assuntos deste, são os senho- i es Sebastião Athayde, secielario e Reinaldo Pedro Demoro,vice presidente desta agremiação.p. Diretoria - Mario Athayde Corrêa - Presidente

Edital da Protesto
Celio Batista de Castro, segundo Tabelião de Notas e ial de Protestos em Geral da Comarca^ de Lages, Estado 

ianta Catarina, na forma da lei etc.Faz saber que encontra-se em seu Cartone, para ser estada por falta de pagamento, uma Nota Promissor,a s/n üida em 27 de fevereiro de 1956, na .mportancia d . Crí 00,00, emitida por Carlos W-rner Duderstadt e avalizada sr. Alfredo Eitelwein a favor do sr. Joao Simao Prudtnc
Jlivcira. „  , .Pelo presente intimo os srS. Carlos Werner u crs 
lfredo Eitelwein, a comparecerem no ’ a arempagarem o valor da presente Nota I r°ml ' , ’ otesto cas razões de recusa, notificando-os desde j>*ão compareçam no prazo legalLages, 22 d J fevere.ro dc 1961

Celio Batista de Castro Oficial dc Protestos

Os locais abriram a contagem aos 7’ por intermédio de Mario, tendo Johan empatado aos 30’. Seguidamente aos 32’ o Botafogo anota o seu segundo tento por intermédio de Carlos, mas o Guarany empata aos 14’ por obra de Johan, ficando assim empatado em 2 tentos o primeiro periodo.Na fase derradeira, os locais fracassaram redondamente em seu setor defensivo, dando oportunidade a que o bugre consignasse mais 3 gols, por intermédio de Johan aos 29’, Jo han aos 31’ e Gozo, aos 38’.O Guarany teve ainda dois gols anulados pelo árbitro José Reali, que por sinal teve regular atuação .Muito embora vencesse êsse jogo. o Guarany não se classificou para as semi finais, isto porque o Internacional venceu o Pery Ferroviário domingo último em nossa cidade, tirando assim qualquer chance do bugre continuar a disputar o certame estadual.

Derrotado o Botafogo emUrubici/
Foi disputado domingo último na vizinha cidade de Urubici, o encontro amistoso entre o Madureira local e o Botafogo A. C. do Departamento Varzeano de Futebol.Após um encontro dos mais renhidos, o Madureira derrotou ao grémio da estrela solharia pelo escore de 3 a 2.

Classificação final da 3a zona
Após a realização da última rodada do returno da 3a zona, a classificação final desta chave, ficou sendo a seguinte:lo. Internacional e Peri Ferroviário 4 pp2o. Guarany 5 pp3o. Botafogo ]1 pp

Cruzeiro interessado em atuar em São Joa
quim

A diretoria do S. C. Cruzeiro enviou oficio a São Joaquim, propondo a realização de um encontro amistoso contra o Nevada local, no proximo domingo.

os í  la ioiií
Devido ao mau tempo que se fez sentir no domingo último na zona litoral de nosso Estado foram adiados os jogos que estavam marcado para aquele dia pela la. zona do certame esta dual. Assim sofreram adiamentos os jogo-* Palmeiras x Marcilio Dias, marcado para a cida de de Blumenau e Paula Ramos x Metropol ce signa do p*ra a capital do Estudo.
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CORREIO LAGEANO
Lages, 22 de Fevereiro de 1961

Ronda Policia!
Empregada desonesta

Foi fartado, da residência do sr. Alceu Goulart„um anel de brilhantes no valor de 60 mil cruzeiros e o qual encontrava-se guardado no bolso de um terno do referido senhor. Logo que verificou- se o referido furto, a atenção das autoridades policiais recairam em Iracy de Tal, maior, que trabalhava como empregada doméstica na casa do sr. Alceu GoulartInterrogada pela polícia, a principio a doméstica negou a autoria do furto. Depois, no decorrer do interrogatório. Iracy narrou às autoridades policiais que estava limpando um terno do seu patrão, quando, em dado roo mento, encontrou o anel. Por um lamentável “esquecimento”. deixou de entregar a .joia ao seu proprietário, só o fazendo depois que foi intensamente interrogada pela polícia.Depois de confessar a autoria do furto a empregada

desonesta foi trancafiada no xadrês e o anel ioi entregue ao seu legítimo proprietário.
"Peladas em terrenos 

baldio'’
Por sugestão de diversas donas de casa, que tem sido prejudicadas com os jogos de futebol em terrenos baldios próximos de suas residências, a polícia local está desenvolvendo grande atividade no sentido de acabar com essas “peladas” apreen dendo algumas bolas e dando verdadeiro “corridão” nos meninos e rapazes que a e las se dedicam.Por nosso intermédio a po lícia solicita a colaboração dos 6rs. paes, pedindo aos mesmos que proibam aos seus filhos de tomar parte nêsses jogos de futebol em terrenos baldios de nossa cidade, pois os mesmos geram uma série de inconvenientes como vidraças quebradas, etc

Do meu Canto
Saudades! Muitas saudades! Infindas saudades formam e completam êsse canteiro de flores do passado que, desde há muito, vêm sendo regadas pela mão bemfazeja e amiga de Danilo Castro, com o orvalho da sua imaginação fértil, recordando, com abundancia de espirito e com laivos de siuceridade, um passado que já vai longe que, entretanto, atravez da sua programação, a “Hora da Saudade,” tão bem interpretada, traz nos fatos e episódios dos nossos antepassados, de preferência sobre a música.
Há dias, ouvi, pelo radio, no programa a “Hora da Saudade”, Danilo falar sôbre um dos grandes seresteiros de Lajes, o velho Anselmo que muito nos deleitou com o seu violão e as suas modinhas, nessas madrugadas enluaradas, após a saida de um baile . . .
Ainda não tivemos o prazer de ouvir o Danilo referir- se a um outro não menos popular e querido de todos, que foi Jo8ino Godinho, cuja voz, quando se fazia ouvir, chamava a atenção, pela suavidade amena do mavioso cantor da época . . .Certa vez, Josino Godinho, após haver feito uma serenata à sua predileta, ao passar pelo bar de João Cruz Junior, entrou para tomar um aperitivo, e ao derredor de ima pequena mesa, achavam-se sentados Manoel Thiago de Castro e vários amigos. Então o velho Thiago, como ; mante que foi do canto, pediu ao Josino para que cangasse unta modinha, no que foi prontamente atendido, cantando a poesia “Primavera da Vida’’, cujo ultimo verso é o seguinte:
“Iguais parecem, quando a vida as solta,E, no entanto, elas não são iguais:Se a primavera passa e depois volta,A mocidade não nos volta mais!”
Após receber calorosas felicitações do velho Thiago e dos demais presentes, pela maneira altamente significativa com que se desempenhou, foi mandado servir por aquele ao cantor uma taça de champanha.Portanto, lembro ao Danilo, se ainda não o fez, que preste uma merecida homenagem ao nosso saudoso amigo e cantor Josino Godinho.

Lajes, Fevereiro de 1961. 
Livinio Godoy

1 „ „ - » c e o  n c .Alcançam grande -
nas de procissões d e n o *  Senhora Aparecida

Vem se revestindo com] nvulgar brilhantismo, as iolenes novenas de procissões, preparativas à inaugu- ação da capela úe Nossa Jenhora Aparecida no Mor- o Grande.Todas as cinco procissões á levadas a efeito, tiveram > comparecimento de uma jrande multidão de fieis, ervorosos devotos da Vir-

gem Aparecida.
Hoje deverá ser realizada às 19,30 horas, u sextai I ^  cissão que de'- erá .Igreja do Sagrado Coraçãode Jesus, sita no bairro . mesmo nome para a Igreja Paroquial de Nossa Senl do Rosário, havendo nj oportunidade uma m188d vespertina.

No proximo domfiig- 26 será solenemente rada por S. Excia. D Ilostin, a capela de No nhora Aparecida, que o formato de um navi Nessa ocasião deve da Catedral Diocesan o local da inauguraçã grande romaria, que conduzi rá a Virgem Santíssima pa ra a sua nova morada.
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DOUTOR TITO RAM OS PEREIRA
Acompanhado do sr. Lupercio de Oliveira Koeche, esteve em visi ta à nossa redação no dia de ontem, o Dr. Tito Ramos Pereira, abalizado médico, atualmente residindo no Rio de Janeiro.O Dr Tito Ramos Pereira, que encontra-se desde ha Vários dias em Lages, acompanhado de sua exma. consorte d. Rosa Nunes Pereira, está em visita à sua teria natal e aos seus inúmeros parentes aqui r esidentes.O Dr. Tito Ramos Pereira, já teve oportuni dade de clinicar em nossa cidade em 192 I, isto é precisamente há 39 a nos atráz.Por ocasião de sua vi sita à nossa tenda de trabalho, o Dr. Tito Ramos Pereira que além de suas atividades medicas é um poeta muito

Nos cofres do Rio G. 
do Norte o novo Go- 
vêrno só encontrou 

Cr$ 49.000,00
O deputado Angelo Varela, novo Secretario das Finanças do Rio Grande do Norte, acaba de revelar à imprensa, que a importância encontrada pelo atual governo nos cofres da Tesou raria Geral daquele Estado é de apenas Cr$ 49.825,20. Ü auxiliar do governador Alui- sio Alves informou também que a maioria dos funcionários do interior ainda não recebeu os salários correspondente ao mês de outubro passado e é bastante reduzido o número dos servidores (da capital e do interior) que conseguiu receber os vencimentos de dezembro.Segundo se diz na capital potiguar, vários funcionários nomeados nos últimos momentos do governo do sr. Dinarte Mariz estão com os seus vencimentos rigorosamen te em dia. O sr. Angelo Varela fechou a Tesouraria Geral para proceder a uma devassa.

apreciado, fez-nos oferta de um livro de poemas e sonetos de sua autoria intitulado "Volição'.Registrando êste grato acontecimento, levamos ao Dr. Tito Ramos Pereira, bem como a sua exma. esposa d. Rosa

Nunes Pereira, os nossoi votos de uma feliz estada em nossos meios, <• também aproveitamos o ensejo para agradecei- lhe a sua gentileza, em nos ofertando a sua obr.t “Volição'’.

Deputados integralistas vão estudar s »  posicia perante o novo p i n
Para decidir sôbre a posição do Partido de Representação Popular perante o governo do presidente Jânio Quadros, o deputado Plinio Salgado, presidente do diretório nacional daquele partido e lider da bancada federal, convocou uma reunião de parlamentares integra listas, a realizar-se durante esta semana, antes do ini cio da convocação extraordinária do Congresso.Adianta o sr. Plinio Salgado que se por ventura seus pares decidirem formar com o bloco situacionista, apesar do partido ter homologado nas últimas eleições o nome do Mal. Lott, não colocará

à disposição do sr. Jânio Quadros as presidências do Instituto de Pensões e Aposentadoria dos Servidores do Estado (IPASE), e do Instituto Nacional de Imigração e Colonização UNIC), procedendo assim, a uma autêntica cobrança a vista pelo apoio no Congres so.
Círculos políticos que se têm manifestado sôbre a questão, declaram não ter dúvidas de que Plinio Salgado e seus correligionários aderirão ao govêrno, apesar dos benefícios que o partido teve durante a administração de Juscelino.

Café Filho para Embaixador em Portugal
Fontes não autorizadas informam que o ex Presidente da República sr. João Café Filho, será nomeado pelo sr. Jânio Quadros para Embaixa

dor do Brasil em Por gal, o qual está va 
desde a exoneração 
sr. Negrão de Lima ( 
quelas funções.

Comunicação
A Coletoria Federal de Tame ?recomendação do Exmo Sr nJ. eoniumca que eu Nacional em Santa Catarina De,egado Fiscal do te Expediente: na’ pa8Sara a observar o
das 14*00 \ 8g Vè̂ oo 'horas pXpedi®nte externo das 16,00 às 18 00 hora« expediente externo Aos sabados: ’ aS Expediente interno
das ÍÒ ^O ^IU O  E\De«?Íente externo Coletoria Federa ^xPediente interno
Nery de Medeiros R eek-168’ 21 de íevereiro dAuxiliar, Uesp. Pelo Exp ía  c  ]p. . r  .f ca coletoria tederi
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