
J â n i o  f i r m a - s e  na o p i n i ã o  publ i c
Hpfiííp nc __Desde os primeiros passos 

dados pelo atual presidente 
da República, sr. Jânio Qua
dros, a pequena parcela que 
ainda tinha alguma dúvida 
quanto à capacidade de tra 
balho do homem da vassou
ra, dada à sua reserva doen
tia e raivosa, apesar de nâo 
darem uma demonstração pú
blica, no intimo o aplaudem 
por s us atos.

Se analizarmos com cuida 
do ve e.nos que, até êste mo- 
ment i, i pesar dos agouros 
dos seus inimigos gratuitos e 
intei*. >seiros, em ver êste 
nosso país nessa onda de a- 
vanço às coisas públicas, on
de vivíamos a vida (de sal
ve-se quem puder), veremos 
que todas as medidas toma 
das pMo presidente da Repu
blica. estão sendo aplicadas 
com a mais perfeita necessi 
dade de moralização.

Um dos seus maiores cui
dados está na decentraliza- 
çao de todos os órgãos em 
nosso país, como vemos pela 
mudança do Plano Nacional 
do Carvão para a cidade de 
Crisciuma, neste listado, do 
Departamento Nacional Con
tra Secas para o Ceará, on
de realmente existem êstes 
fenomenos > não se situarem 
como vinha acontecendo, no 
delicioso asfalto lo Rio de 
Janeiro. Estas medidas e tan 
tas outras, é que o tornam 
re imente credor da opinião 
púóiica, coisa esta que neces 
sitam os nossos governantes.

Quanto à parte do seu re 
' ce te decreto que atinge o 
|fui ■ionalism.o federal, deter
minando dois turnos nas re- 

Jpa; ções públic; -i e autar- 
qu as, teve alguma reação 
po. parte uos atingidos, mas

muito bem aceita e aplaudi
da pela esmagadora maioria 
dos brasileiros, prineipalmen 
te para aqueles que com seu 
trabalho, são verdadeiros ali
cerces de nossa economia.

Na parte relacionada ao 
decreto que diz respeito à 
dispensa de milhares de fun
cionários, que foram admiti
dos sem o maior cuidado, e 
mesmo sem a devida seleção 
de capacidade no momento 
da nomeação, muitas dela 
feitas exclusivamente na ba 
se partidária, acreditamos qui 
muitos dèles serão atingidos 
pelo recente decreto do sr. 
Jânio Quadros.

Porem por outro 1 do, isso 
não deve estar <ausando 
pânico p ira os ma avisa 
dos, pois se foram n 'meados 
com cobertura 'polit a. po 
deriam prever que atariam 
sujeitos às consequências

dos resultados eleitorais que 
por aí viessem, mas no fundo 
estas anulações são feitas pe
los govêrnos que se insta
lam, os quais por sua vez 
já sabem os métodos usados 
pelo seu antecessor.

Êstes casos desaparecerão 
somente no dia em que o 
nosso país possa funcionar 
à base de nomeações feitas 
por concurso em todas as 
categorias, pois com êste 
método o funcionário fica 
completamente isento de 
viver sôbre o jugo de quem 
conseguiu sua nomeação

Acontece muitas vezes 
que o nomeado sujeitando- 
se contra os seus princípios 
é obrigado a fazer aquilo 
que o seu tutor político lhe 
impõe, chegando até no 
fim de cada mês uma por
centagem dos seus venci
mentos descontados,

peio chefe politieo para a 
famigerada caixinha do par
tido.

Apesar de tudo isso, de 
ter que cumprir todas as 
ordens dos chefõc' politico6, 
sem direito a discordar de 
nada em virtude das amea
ças de quem conseguiu a 
sua nomeação, o funcioná
rio fica dependendo dos re- 
Nultados eleitorais que con6 
tantem :nte modificam as 
chefias em nosso país.

Porem, ao nosso ver, ainda 
tem m ii»o bilhete para se- 
expedido pelo sr. Jânio 
Quadros, cujos billietinho i 
fazem muita gente bo i per 
der o sono pois o hometi 
não é de brincadeira, e 
achamos que a esta aiturn 
tem muita gente com a bar
ba de molho, pois a do vi 
zinho já está ardendo.

c|Q|ü
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a 31 de março
Anuladas por decreto as nomeações feitas de

pois de 1’ de setembro

IA uo XXI DIRE i OK
JOSÉ P. BAGl.lO

REDATOR CHEFE | Redação e Oticlna 
NEVIO FERNANDES | Rua M a r K litl  D i o i i n  294

— 1Hle 39,1

Cr$ 5 , 0 0 ------ LAGE S, 25 de Fevereiro de 1961------ N' 31

Lideres do M. T. R. hoje
no Rio

Chefiados pelo Vereador! 
Dr. Aron Kipel, e com o fito 
de participar da Convenção 
Nacional do Movimento Tra 
balliista Renovador, segui 
ram no dia de ontem com 
destino ao Rio de Janeiro 
os srs. José A. Steffen, Vi- 
rildo Dalazen e Marcos Baz- 
zo, que representarão o

nosso município naquele im
portante conclave.

Os delegados do município 
de Lages, que seguiram em 
automovel até Curitiba, e 
daquela capital até o Rio 
em avião, deverão retornar 
à nossa cidade no inicio da 
próxima semana.

Chuva de Candidatos à 
Prefeitura Paulista

8 candidatos deverão con 
correr à Prefeitura de São 
Paulo nas eleições de 22 de 
Março. Dada à grande quan
tidade de candidatos existen
tes nas mais variadas legen
das partidárias, prevê-se que

a vitoria sorrirá ao sr. Can- 
tidio Sampaio, candidato do 
PSP, que tem naquele munici- 
pio 30% do eleitorado, e que 
tem a seu favor o apoio do 
Prefeito Ademar de Barros

Catarinense
(Na cidade de Lages)

Atendendo os Estatutos desta instituição ficam ^onvo- 
cados os socios da A.E.B.C. para uma reunião da Assem
bleia Geral onde serão tratados diversos assuntos e e eiçã
da nova diretoria no dia 28 de fevereiro d® pvangéli-
feira) às 20 horas no salão principal do Colegi  ̂ g
°o à rua CeL Fausto de Souza, 142 Lages.

Waltrud Hoeschl Marques 
r  Secretária

Seguiu ontem com destino 
ao Rio de Janeiro, o Verea
dor Ur. Aron Kipel, presi
dente da Câmara Municipal, 
que foi naquela capital par
ticipar da Convenção Nacio
nal do Movimento Trabalhis
ta Renovador, que hoje se 
inicia.

O Vereador Dr Aron Kipel, 
foi àquela Convenção como 
Delegado do MTR deste mu
nicípio, e como chefe da 
mesma delegação.

Desejamos^ao Vereador Dr. 
Aron Kipel, uma feliz estada 
na Velhacap.

Milhares de servidores pú
blicos federais são atingidos 
diretamente pelo decreto as
sinado 3a feira pelo presi
dente da República determi
nando a exoneração ou 8 dis
pensa de servidores de servi
ço civil do poder executivo 
e das autarquias federais E’ 
o seguinte o texto do decre 
to: Art. r  — Serão exone
rados ou dispensados a par
tir de 31 de março do cor
rente ano todos os servido
res do serviço civil do poder 
executivo e das autarquias 
federais, cujos atos de no
meações ou admissão tenham 
sido publicados depois de 1 ' 
de setembro de 196o.

Parágrafo 1" — Cessará na 
mesma data a prestação de 
serviço de pessoa admitida 
por qualquer outra forma e 
pago por outra verba que não 
seja a de pessoal cuja rela 
ção de emprêgo tenha sido 
estabelecida após 1 de se
tembro de i960 bem como 
tôda a execução de serviço 
e o respectivo pagamento me
diante recibo iniciada após a 
mesma data.

Parágrafo 2 — Cessará i- 
gualmente, o pagamento de 
pessoal admitido a conta de 
verba de obras que não es
teja prestando serviços dire
tamente na obra respectiva.

Pargágrafo 3‘ — Quando se 
tratar de servidor que já per
tencia ao serviço público fi
ca-lhe assegurada a volta à 
situação imediatamente ante
rior ou aproveitamento em 
cargo equivalente.

Excetuam-se: os nomeados 
ou admitidos mediante con
cursos públicos de provas e 
títulos realizados com rigoro
sa observância de tôdas as 
exigências legais e regula
mentares, os que o tenham 
sido por acesso, os que tive
rem adquirido estabilidade

em serviço público e os que 
exerçam cargos em confian 
ça de provimento em comis
são.

Artigo. 3o. - As autorida
des competentes expedirão 
os atos necessários ao fiel 
cumprimento dêste decreto 
e encaminharão até dez de 
abril de 1961 ao gabinete 
civil do presidente da Repu
blica as relações do pessoal 

j atingido pelo artigo lo. e 
iseus parágrafos, com indi 
J cação dos respectivos atos 
ide exoneração ou dispensa.

; Artigo 4o. - Comprovada 
a necessidade do serviço 
dos servidores atingidos por 
êste decreto, poderão desde 
logo ser novamente apro

veitados, limitadas porém 
essas nomeações e admis
sões a vinte por cento do 
número global dos exone
rados ou dispensados e me
diante autorização do presi
dente da República.

Os quadros e tabelas das 
autarquias federais e órgãos 
para - estatai9 serão revistos 
afim de respeitados os prin

cíp ios  da economia e efici
ência, serem ajustados às 
reais necessidades do ser 
viço e serão encaminhado-; 
ao presidente da Republica 

;por intermédio do DASP, 
dentro de 90 dias a contar 
da data da publicação dêste 
decreto.

Artigo 6o. - Serão respon
sabilizados administrativa
mente as autoridades e os 
funcionários que deixarem 
de dar pronta execução ao 
presente decreto.

Artigo 7o. - Este decreto 
eotrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas
a« disposições em cintiáiío.
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, Maria Clara Ramos
Por Danilo Thiago de Castro

Victiroada por uma 
pneumouia, sempre fatal 
n’um organismo já dé
bil, combalido por anti 
gos padecimentos - re
beldes ao tratamento 
medico - falleceu nesta 
cidade, à hora 15 do 
dia 19 do corrente, a 
exma. sra. d. Maria Cla
ra Ramos Schmidt, es
posa do sr. capitão 
Rodolpho Schmidt, de
legado de policia em 
exercício e genitora dos 
srs. Adolpho R a m o s  
Schmidt casado, e Se
bastião Ramos Schmidt 
solteiro.

A extincta, descenden
te de uma familia illus- 
tre, foi, durante sua 
existência, a encarna
ção da bondade, donde 
lhe adveio a grande es 
tima e consideração que 
a sociedade lageana 
lhe tributava.

A notticia do falleci 
mento da virtuosa se
nhora divulgou-se rapida 
mante, fazendo affluir 
à casa onde se dera o

lucluoso acontecimento
grande nuiner d<» ami
gos e os parentes da 
familia Ramo u-hmidt

O sepultam íto de 
seus despojos nortaes, 
effectuado no dia seguinte 
teve enorme concurren- 
cia, sendo o caixão mor
tuário carregado a mão 
até ao cemiterio “Cruz 
das Almas“, onde foi o 
cadaver inhumado.

Entre as innumeraveis 
coroas que cobriam o 
ataúde que encerravam 
os restos mortaes da 
pranteada d. Miria Cla
ra Ramos Schmidt, con
seguimos notar as que 
foram depositadas, com 
sentidas dedicatórias 
pelos srs. Rodolpho 
Schmidt, Adolpho e Ba
silissa Schmidt, Sebas
tião Schmidt, Ruben 
Schmidt, Ida Schmidt, 
Plinio Schmidt, Cyro 
Schmidt, Guilhermina 
Schmidt Cleary, Rita 
Schmidt, Henrique Ra
mos e senhora, Belisa- 
rio Ramos e senhora

Oposição "Icmisia’ a Jus- 
celino em Goiás

Os círculos pessedistas mais 
ligados ao sr. Juscelino estão 
seriamente preocupados com 
as notícias veiculadas no fim 
da semana passada, segundo 
as quais o governo federal não 
ficará indiferente ao problema 
da eleição para senador por 
Goiás. Falava-se, inclusive que 
já existe um esquema para a 
articulação das forças “janistas” 
naquele Estado, no sentido de 
ser apresentado um candidato 
para concorrer com o sr. J. K.

A fim de neutralizar uma e- 
ventual participação do presi
dente Jânio na campanha, os 
pessedistas estão estudando as 
bases em que o sr. Juscelino 
deva apresentar-se ao eleito
rado goiano, visando, princi

palmente, dar um sentido de 
reconhecimento do povo de 
Goiás à obra administrativa 
do ex-presidente da Repúbli 
ca. Por outro lado, a preocu
pação dos pessedistas é agra 
vada com os sintomas de re
sistência surgidos contra a can
didatura única do sr. JK

Os principais focos e resis
tência à candidatura única de 
JK surgiu na UDN e no P L 
que, desde o primeiro momen
to, condenam dito movimento 
de reconhecimento do povo 
goiano ao sr. Juscelino, e ao 
contrário do que pareceu, a 
UDN de Goiás não cogita de 
apoiar a candidatura do ex 
presidente.

Carlos Schmidt e senho 
ra, Aristiliano Ramos e 
senhora,, José Sttup e 
senhora, Guilhermina R. 
Schmidt. Theodoro Va 
relia, Vidal, Henrique e 
dr. Cândido Ramos, Ma
ria Gertrudes e Alzira 
Ramos, Alfredo Cezar e 
senhora, Julia Fiúza, 
Zeca Fiúza e senhora 
Celecina, Julia e Elena 
Ramos, Anna Freitas. 
Fileto V. Borges e fami
lia, tívilasio Koeche, Jo
sé G. Godinho Junior 
e senhora, João Octavio [ 
da Costa e senhora, Lau i

rindo V. Borges e se
nhora, 1’hiagu ue Castro 
e familia, indalecio Koe
che, Aristheu Neves e 
familia, Julia Ramos da 
Luz, Manoel Ramos, Al
fredo e Candóca, Maria 
Candida da Rosa e 
Hortencinho, Antonieta 
Baptista, Maneco e fa 
milia, Irmãs da Divina 
Providencia, Affonso 
Moritz e familia, Aristi
des Góss e senhora, 
Octavio Neves e senho
ra, Robert Sttup e se
nhora, Adolpho Sttup e 

[senhora, Alberto Schmidt

e senhora.
Em visitas pessoaes 

e por cartas, cai iões e 
telegrammas a enlucta- 
da lamilia da xtincta 
tem recebido v ceias 
demonstrações d ptsar 
pelo golpe que acaba de 
feri-la.

O Planaito, T ue fez 
se representar i.o enter 
ro pelo sr. Huif Athay 
de, apresenta aqui sin 
ceras condolências ao 
e?poso, filhos e demais 
pareptes da ex;i cia. 
(De O Planalto de 1:3/8/ 

1917)

Os udenistas do Pará iniciaram, em Brasília, 
uma série de entendimentos para a formação de 
uma aliança entre a UDN, PSP, PS'T, PK e PL, 
com o objetivo de encontrar um candidato comum 
à Prefeitura de Belém para fazer frente ao nome 
do General Moura Carvalho, ex-Governador do 
Estado e candidato do PSD e PTB.

Até o momento não existe nenhu n nome de 
finido para ser apresentado pela futura coligação 
partidária. A escolha só poderá ser feita quando 
a aliança fôr concretizada.

V E N D E - S
Uma casa de material situada no Morro do 

Pôsto. Estuda-se troca por carro, de preferência 
Jeep.
Tratar com Dariu Antunes ou Walter Taggesell.

Curso gratuito de Taqui—
grafia

Por correspondência
Acham-se abertas as matriculas para os cursos de taqui 

grafia por correspondência do Instituto Brasileiro de Taqui 
grafia, orgão fundado em 1944 e reconhecida de Utilidade Pú
blica. O curso compõe-se de apenas 12 lições, após o que se
rão conferidos Diplomas aos alunos aprovados em Exame Final 
também por correspondência. Os interessados deverão escrever 

-dando nome e endereço para a Caixa Postal n' 8834, São Paulo

Três grupos 
industriais 
pretendem 

instalar-se em 
S. Catarina
Três grupos industriais de

sejam vir para o Estado - de
clarou, em entrevista à im
prensa, o governador Celso 
Ramos. Tais iniciativas coinci
dem com o interêsse demons
trado pela atual administração 
de dar tôdas as possibilidades 
para que o Estado de Santa 
Catarina se industrialize de 
maneira mu:s rápida. O primei
ro dêles se liga ao problema 
do carvão e tem em mira a 
instalação de um g.upo side
rúrgico, com iocal ainda náo 
escolhido. O segunda se prea- 
d * a problemas do papel, é 
composto de investidores bra 
sileiros e tem, como 1 reais niah 
provável- de setíe de suas fá 
bricas. as cidades de Curiliba 
nos ou Lages. Com esta pro
vidência. criar Se-á mbienle 
para a efetivação de uma p°- 
litica de reílorestamcnto d> 
pinho em grande região do 
Estado. O terceiro setor proc-i* 
rado é o da pesca, havendo 
industriais japonêses interessa 
dos no estudo do nosso litnra'. 
dos mais extensos e de gra,. 
des caidumes, com - se sabe.

P o s t o  E s s o  S e n s
- de -

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

ESTRADA FEDERAL - BAIRRO CORAL
LAGES Santa Catarina
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Participe do sensacional concurso

I V. e um acompanhante conhecerão de graça

todos esses lugares:

Viagens pelos confortáveis aviões da i/> is#» / 

Apurações todos os meses!

Várias oportunidades para você! '

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.

DURAÇÃO DO CONCURSO:
De l.o de Outubro de 1960 a 28 de Fevereiro de 1961.

Carta P a ten te  n.» MS — JW T

COM APENAS 
CR$ 10 0,00

de entrad a e o restante em suaves
/

prestações mensais e sem acrés

cimo, V. S. poderá adquirir o seu
N

Colchão de Molas Divino
Mola Mágica

Sofá-Cama
Luxobel-Braço

ou ainda à vista com desconto especial na 
tradicional Casa Weiss
Distribuidora exclusiva dos mo

veis PROBEL para toda a re

gião serrana.
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Irreligiosidade e Suicídio
Napoleão L. Teixeira ( Professor Catedrático da Universidade do

Paraná)

São Paulo com quar.e 4 
milhões de habitantes

A falta de convicções re 
ligiosas pode criar um vácuo 
na alma da criatura humana, 
levando-a, muitas vezes ao 
desespero, ao autocidio.

Já o observara Jung, a pro- 
posito das neuroses: “0 
afastamento da religião ori 
ginal está na raiz de todas 
as neuroses” assinalando a 
seguir: ‘‘Durante os últimos 
30 anos, fui consultado por 
gente de todos os países ci
vilizados da terra; tratei de 
muitas centenas de pacien
tes entre todos eles, na se 
gunda metade da vida, aci
ma dos 35 anos não houve 
um só cujo problema, em 
ultima instancia, não fôsse 
o de achar uma entreabérl i 
religiosa para a vida”. E’ de
poimento do mais alto valor

Tivemos oportunidade de 
dedicar longo capítulo ao 
assunto em nosso livro “O 
SUICÍDIO” (Livraria Univer 
sitária - Curitiba), no qual 
analisamos se haverá, ou 
não, razão na afirmativa d i 
maior frequência da auto 
quiria entre protestante-, 
que entre católicos. Acredita 
mos que, uns e 
matem por igual 
apartados nas 
crença inicial, o 
uns e de outros, 
mesmo, é o de haverem per

outros. se
desde que
fontes
drama di-
sempre 0

d ido sua fé. Diga-se o mes
mo dos judeus - vitimas de 
perseguições, pogrons, se
gregação racial - e que, 
malgrado a fôrça titânica (e 
porque não dizer? admiravel) 
desenvolvida para mante
rem coesos, tombam, com 
frequência, às garras da an
siedade e da angústia, para 
também êles, se auto-elimi- 
narem.

Estatísticas demonstram 
que, pari-passu com a ingra- 
vescente irreligiosidade dos 
nossos dias, aumentam, por 
igual, as neuroses, as psico 
ses, o crime e o suicídio.

Fale-se mal das religiões... 
e não o fazemos - chame-se 
ao mesmo “ópio do povo” - 
mas fôrça é reconhecer seu 
grande poder, como elemen
to frenador de relêvo, como 
ajuda, como consolação.

Quem, honestamente, pode 
rá negar o grande valor “ca- 
tártico” da confissão, o pa
pel consolador de palavras 
de orientação e estímulo, e- 
manadas de um sacerdote 
intehgente, culto e esclareci
do, ou de um ministro reli
gioso, seja qual fôr a crença 
ou seita a que se filie?

Arrancar a crença ao co
ração do homem não seria 
apenas cruel, não fosse, an
tes, insensato e temerário.

Ninguém pode viver sem 
o calor de um ideal, e muito  ̂
bem se disse, ao afirmar que 
“homem sem ideal é um ca
dáver que caminha”. Talvez 
assim se expliquem tantos 
“mortos” que vemos por aí, 
agitando-se, inquietos e so
fredores, procurando ilusó
rias compensações no tumul
to dos negócios, na agitação 
do "society”, no torvelinho 
dos prazeres

Agitam-se. sofrem, tomam 
tranquilizadores para se 
acalmarem, tomam estimu 
lantes para ficarem ativos, 
bebem, jogam, politicam.

E quar.do, t rntas vezes, se 
suicidam, na la realizam de 
novo: já se vinham “matando” 
antes . . .

VI N D E -S E
Um otimo terreno em 
frente ao Clube Mi
litar do 2o Batalhão
Rodoviário.
Tratar à Rua Correia 

Pinto, 104

Os dois grandes cen
tros econômicos e cultu
rais do país, os Estados 
da Guanabara e de São 
Paulo, estão com a co
leta do Censo Demográ
fico concluída, já tendo 
sido divulgados os nú 
meros surpreendentes dè 
seus efetivos populacio
nais. A capital bandei
rante, com 3.850.000 al
mas, teve ura incremento 
demográfico da ordem 
de 75% último decê
nio. Nesse período, a po
pulação daquela capital, 
que era inferior à do Rio. 
ultrapassou a agora em 
cêrca de 550.000 pessoas. 
Essa diferença é quase a 
população de Salvador, 
uma das cidades mais 
populosas do Brasil. A 
metrópole paulista tem 
pràticamente, tantos ha
bitantes quanto Rio e 
Salvador reunidas.

Entretanto, <> Rio, com 
uma população hoj^ de 
3.288.296 pessoas, teve, 
nos dez últimos anos, ura 
aumento percentual de 
38.8%. A população a- 
tual de Salvador, de 
652.715 habitantes, cres-

EDITAL DE PRAÇA
O Doutor Vilson Vidal An

tunes, Juiz de Direito da 
Comarca de Bom Retiro, na 
forma da lei Faz saber aos 
que o presente edital virem 
ou dêle conhecimento tive 
rem, que autorizou a venda, 
em hasta pública, do bem 
imóvel abaixo descrito, com 
sua respectiva avaliação 
pertencente ao executado Os
valdo Emilio Klava, que se
rá 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 Forum, para so
lução do crédito de Moisés 
Borguezan, exequente, e 
custas processuais, tratando- 
se do seguinte bem: «Um ter
reno com a área de 888.888 
mts2, situado no lugar Serro 
Baio, desta Comarca, em 
comum na área maior de 
oito milhõís de metros qua
drados, cuja comunhão con
fronta: 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 4.1o9. 
o qual foi avaliado pela im
portância de Cr$ 600.000,00.

E para que chegi e ao conhe
cimento dos intei ;ssados e 
ninguém possa alegar igno
rância, mandou expedir o 
presente edital, que será 
afixado na séde, deste Juizo, 
no lugar de costume, e pu
blicado pela imprensa, trèz 
vezes no jornal “Correio La- 
geano”, 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.

ceu 56,1% em ila ç ã o  à 
de 1950. E isto, apesar 
de ter perdido um têrço 
de sua área, que passou 
a integrar o novo muni
cípio de Candeias, regi 
ão petrolífera muito po
pulosa
População de outras 

Capitais
São os seguintes os 

resultados do último cen 
so demográfico relativo 
a outras capitais brasi
leiras:

Belém - 401 002 habi 
tantes; Macapá - 46.905;
São Luiz - 159.638; Pôrb» 
Velho - 51.049; Manáus 
175.290; Boa Vista - . . 
26.168; Teresina - 144.799; 
Fortaleza - 514.250; Na 
tal - 162.537; João Pes- 
soa - 154.950; Recife 
783.960; Maceió 170.01?; 
Aracaju - 114.713; Salva
dor - 655.739; Vitória - 
85.242; Niterói - ‘245.467’ 
Guanabara - 3.288.296;
São Paulo - 3.850.000; 
Curitiba 361.309; Floria
nópolis - 98.520; Pôrto
Alegre - 642.603; Goiânia 
- 154.911: Distrito Fede
ral - 141.543.

Circu! Recebida
Recebemos e agradecemos a seguinte circular:

Departamento de .saúde Pública 
7’ Distrito Sanitário 
Centro de Saúde

Lajes 17 de Fevereiro de 1961.
Circular no. 1/61

limo. Sr. Diretor do Correio Lageano.
Nesta.
Tenho a honra de comunicar a V.S. que. 

nesta data, assumi a Chefia do 7o. Distrito SaDi- 
tário, para o qual fui designado por ato publica
do no Diário Oficial de lo do corrente.

Prevaleço-me da oportunidade para apresen
tar os meus protestos de estima e consideração. 

Atenciosamente.
Dr. Aristóteles S. Waltrick.
Chefe do 7o Distrito Sanitário.

Procure a maior e mais completa Livraria e Tipografia da cidade

A PÉROLA DE LAGES
Completo sortimento de material escolar
------------  ^ ua Cel. Cordova 202 —  fone 213 — ________ ___ i*
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Santa Catarina terá planejamento dinâmico
amos diz que vai administrar sôbre o mapa inteiro do Estado 'e que conta com o apoio do 

sr. Janio Quadros nos setores da economia
“Sem particularizar zo

nas, sem distinguir regi
ões, sem lentes de au
mento e sem miopia _
ao largo de sentimentos 
e intuitos discriminató
rios, o programa de go 
vêrno que me proponho 
a realizar será traçado 
sôbre o mapa inteiro de 
Santa Catarina — afir
mou à imprensa o go
vernador Celso Ramos 
sôbre as atividades de 
sua administração no 
quinquênio agora ini
ciado.

Explicou o administra

dor de nosso Estado, que 
um gabinete de planeja
mento será o executor 
do plano de atividades, 
levando em consideração 
três elementos fundamen 
tais: o homem, o meio 
e a expansão da econo 
mia regional.

Além disso, um Conse
lho Regional de Desen
volvimento, formado por 
elementos de várias ca
tegorias profissionaisdas 
diversas áreas do Esta
do, estará presente em 
tôdas as atitudes toma
das pelo govêrno, como

fontes e dados e de ori
entação segura. ;

Comp dado fundamen
tal e final surgirá o 
conjunto de recomenda
ções aprovadas pelo Se
minário Sócio Economi- 
co do Estado, findo em 
dezembro último, com um 
saldo dos mais positivos 
em matéria de estudo e 
conhecimento da reali
dade catarinense.

Prioridades serão fixa
das

Para que todo o pia

nejamento possa atingir 
os objetivos vizados. o 
governador Celso Kamos 
pensa estabelecer um 
conjunto de prioridades, 
através das quais nenhum 
setor fique olvidado ou 
programa de interesse 
popular sofra dos males 
de andamento em ritmo 
lento.

Para as grandes obras, 
disse o governador Cel
so Ramos, espera contar 
com o integral apoio do 
presidente Jânio Quadros 
conhecedor profundo das

necessidades de Santa 
Catarina e das suas pos
sibilidades econômicas, 
mormente nos setores do 
carvão, da cana de açú
car e de vários gêneros 
de primeira necessidade.

Para que esta parte 
tenha diversos problemas 
resolvidos desoe já se 
impõe o término de vá 
rias rodovias, pelas quais 
se escoarão os prjdutos 
beneficiando, em grande 
parte aos ruricolas que 
vivem no interior do Es
tado.

Fatos pitorescos da politico nacional
BILHETINHO - Um profes- 

sof de inglês, residente em 
Bra6ilia, ofereceu os seus ser
viços profissionais ao Presiden
te Jânio Quadros. Num da
queles Seus bilhetinhos tipicos 
Jânio agradeceu a oferta, di
zendo que era sempre bem 
entendido quando usava a lín
gua inglêsa.

De certo modo, acrescenta
va o Presidente, êle necessi-

O Senador Padre Calazans 
vai liderar a dissidência ude- 
nista em São Paulo, apoiando 
a candidatura do deputado E- 
milio Carlos à prefeitura pau
listana, contra a decisão da 
UDN municipal que resolveu 
aderir à candidatura do sr. 
Prestes Maia, que já foi regis
trada pelo PTB local.

Para estar mais à vontade, 
o Senador Calazans desligou-se 
do partido

Por outro lado, elementos do 
“staff” janista, seguindo reco
mendações expressas do sr. Jâ 
nio Quadros, também começarão 
a participar da campanha do 
parlamentar petenista, agindo 
nos mesmos moldes da luta 
que lev«'U ao Alvorada o atual 
Presidente da República.

Enquanto isso, o Governador

tava era de um professor de 
português, pois muitas vezes 
quando usava esta lingua não 
se fazia entender pelos seus 
patrícios.

O —

INVASÁO - Com a ascen
são de um oposicionista ao 
govêrno de Alagoas, registrou- 
se um espetáculo inédito à

Carvalho Pinto, que já se ma
nifestou públicamente contra a 
candidatura do sr. Emilio Car
los, continua a afirmar que se 
manterá neutro na disputa, 
embora os partidários do sr. 
PresteS Maia afirmem que êle 
está com seu candidato.

Assim é que a capital pau
lista está dividida em janistas, 
carvalhistas e ademaristas — 
êstes últimos defendendo a 
candidatura do sr. Cantidio 
Sampaio, que se fortaleceu bas
tante em consequência da ci 
são situacionista daquele Es
tado.

Outros candidatos já foram 
inscritos no Tribunal Regional 
Eleitoral, embora não se acre
dite que Suas candidaturas 
permaneçam na disputa', ossrs. 
Hugo Borghi (PRT) e Rui No
vais (PSB).

porta da Assembleia Legisla
tiva daquele Estado: pequena 
multidão ali se aglomerava, 
tentando ingressar no edifício.

Tratava-se de uma centena 
de previlegiados - em sua 
maioria parentes de deputa
dos - nomeados ao apagar das 
luzes do Govêrno anterior pa
ro os quadros da Assembleia

Outra leva de boas vidas, 
convocada por edital também 
se apresentou, a fim de ocu 
par os empregos de que 
só tomava conhecimento na 
hora de receber os venci
mentos. Entre êstes figurava 
um certo Jasmelino, nomeado 
há um ano atráz. o qual con
fessou cinicamente que não 
sabia qual o cargo que ocupa
va. “Sei apenas que o meu 
emprêgo é aqui”, confessou 
Jasmelino.

— O —

MADRUGADOR - 0  Ve 
reador Manoel Guião, de Pal- 
mital, não dorme no ponto e 
já está encabeçando um mo
vimento que visa mudar o 
nome de sua cidade para 
“Janilândia”.

EXPLICAÇÃO - A desig
nação do deputado paraense 
Catete Pinheiro para a pasta 
da Saúde foi objeto dc mui 
tos comentários, pois o novo 
Ministro era figura absoluta- 
mente desconhecida no país.

Um prócer pessedista expli
cou a nomeação da seguinte 
maneira: ‘‘Não podendo go
vernar do Catete, Jânio trans
feriu o Catete para Brasília”.

Senador Calazans liderará os dissi
dentes ndenlstas de Sãn Paulo

Dr. D.
Advogado Solicitador e Economista

Civel - Comércio • Crime - Trabalhista - Fiscal e Administrativo
Galeria Dr. Accacio - Sala • 1 - Fene 532 ■ O.C.T.A.
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Café para o Real Madrid
Os jogadores do Real 

Madrid da Espanha, du 
rante a sua estada no 
Rio de Janeiro, quando 
empataram com o Vasco 
da Gama em dois tentos, 
foram presenteados pelo 
Instituto Brasileiro do 
Café, com vinte quilos 
de café da melhor qua 
lidade, a fim de que. pe
lo seu consumo, se tor
nem propagandistas do 
nosso produto junto a 
seus familiares e nos 
meios esportivos espa
nhóis. Juntamente com o 
café foram entregues 
llâmulas e folhetos ensi

nando como preparar u- 
ma boa bebida à moda 
brasileira, especiaimente 
destinados, êstes últimos, 
às esposas dos famosos 
futebolistas. A oferta, da 
qual foi portador princi
pal o jogador brasileiro 
Canario, foi recebida com 
geral agrado, tanto entre 
os espanhóis, como pe
los cartazes internacio
nais do time madrilenho, 
como Puskas, Gento. Di 
Stefano, Santamaria, e 
outros, além dos treina
dores e chefes da dele
gação.

Ceará convida Clovis
Estamos na expecta

tiva de uma visita do 
ministro Clóvis Pestana, 
da Pasta da Viação, a 
esta capital, para reto
marmos a nossa luta 
pela conclusão do Pôrto 
de Mucuripe, que há 
quase um século vem 
sendo relegado ao pia 
no das obras inacaba
das pelos govêrnos da 
União” - disse em For
taleza, o deputado José 
Dias de Macedo, um 
dos principais defenso
res do problema do

Pestana a ver Pôrto
pôrto de Fortaleza.

Na realidade enten
demos que o Pôrto de 
Mucuripe está situado 
entre os principais pro
blemas da atual con
juntura cearense e, co
mo conhecemos o mi
nistro Clovis Pestana 
desde a sua brilhante 
atuação como deputado 
federal pelo Rio Gran 
de do Sul, esperamos 
que o atual titular da 
Pasta da Viação atenda 
ao convite que lhe di 
rigimos .

Agitação no funcionalismo 
estadual

Será realizada na próxima segunda feira, dia 
27, no Clube 15 de Novembro em Florianópolis, 
uma grande assembléia do íuncionalisno estadual 
para tratar do corte de aumento dos seus venci 
mentos, determinado pelo Governador Celso Ra
mos.

Prevê se que esla assembléia seja das mais 
agitadas, pois será estudada a situação da cias 

I se na defesa drs seus ’egitimos interesses.
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X  COMENTÁRIOS
de Estevam BORGES

Passados alguns dias depois do carnaval ainda 
leio, em um jornal de Porto Alegre, notícias dos fes- j 
tejos de Momo na Velhacap, transcorridos animadlssi- | 
mos e onde o dinheiro correu grosso com fantasias ; 
custosas. Assim é que fiquei sabendo que a fantasia 
premiada com o primeiro lugar no velho Teatro Mu
nicipal custou nada mais e nada menos de 860 mil 
cruzeiros, e dinheiro do bom. Trajando a roupagem de 
“Isabel Portugal" Denise Zelaquette, com 19 anos de 
idade, deu a nota de sensação do carnaval carioca de 
1961, arrancando aplausos e “ohs" de admiração por 
todos os lugares onde andou fantasiada.

E pensar que nêste Brasil crianças morrem à 
mingua por falta de remédios e de alimentação ade
quada . . .

_ I— o O o —

Segundo pronunciamento do dr. Wolny Delia Rocca, 
prefeito municipal de Lajes, dentro em breve a Bibliote
ca Pública Municipal estará funcionando em nossa cidade, 
o que vem concretizar uma velha e justa aspiração da 
classe estudantil e das pessoas estudiosas de nossa terra.
Já foi nomeado o funcionário responsável da biblioteca, 
tendo o mesmo feito estágio de observação em estabele
cimentos congêneres do Rio Grande do Sul, e regressa
do a Lajes pronto e apto para iniciar suas atividades.

Talvez assim, com a instalação da Biblioteca Muni
cipal, as esquinas fiquem livres para o tráfego dos pedes
tres . . .

— o O o —

Noticia a imprensa que as medidas tomadas pelo 
presidente Jânio Quadros, aumentando para sete ho
ras, e em dois turnos, a jornada de trabalho está pro
vocando o m lis vivo e manifesto descontentamento 
dos “barnabés" desta terra de Santa Cruz. Memoriais, 
cartas e telegramas de protesto contra essa “medida 
injusta e precipitada" são enviados à alta administra
ção nacional para o Chefe da Nação reconsidere o seu 
gesto, reestabelecendo o horário até a pouco vigora
do e que dava uma 4 folguinha’’ aos abnegados servi
dores da Pátria.

Coitados dos “barnabés": ganham tão pouquinho 
e ainda o governo quer que êles se arrebentem de 
tanto trabalhar . . .

— o O o —

Continua a "acontecer”, com grande animação e en
tusiasmo, a piscina do Clube de Caça e Tiro “Luiz Ramos 
Borges’’, construída por esse batalhador incansável que é 
o Sr. Dante Mirotto, presidente da referida entidade de 
recreio. Mostrando que “braço é braço’’, o dirigente má
ximo do aludido clube foi transpondo as dificuldades e- 
xistentes até transformá-lo no que é hoje, ou seja, lugar 
ideal para ss passar um domingo alegre, divertido, dis
tante do barulho e das atribulações da cidade.

Parabéns ao “seu’’ Dante . . .

Quem Anuncia
Tem o desejo de divulgar a mercadoria 

que tem a vender, ou o serviço que está ca
pacitado a prestar, ou ainda de comunicar 
qualquer fato que possa interessar ao circulo 
de suas relações.

Anunciando no

CORREIO LAGEANO
jornal de larga penetração, o cliente tem a 
certeza de que sua mensagem chega às pes
soas e às localidades que deseja atingir. As
sim procedendo, o comerciante ou o industrial 
sabe que

Vende mais
e que a sua despesa lhe será recompensada, 
multiplicada atravéz de um maior volume de 
vendas.

CORREIO LAGEANO
------- -—7-------------------

6.-T o "Tina

LITERATURA

1960 foi um ano de inten
sa atividade para as Edições 
Melhoramentos, que lança
ram quase duas centenas 
de obras dos jmais diversos 
gêneros literários, desde li 
teratura infantil e juvenil, 
que é a sua especialidade 
até literatura técnica e di 
vulgação cientifica.

Os livros publicados por 
aquela editora, no ano findo 
foram assim distribuídos: Li
teratura Infantil, 40 titulos. 
Juvenil, 18; Literatura Geral 
21; Didáticos, 68; Pedagogia, 
3; Agricultura e Pecuária, 
10; História, 9; Atlas, 2.

Novidades

M i l  lias l e i s
mulos e Sábios , os três em 
9 a edição; “Ubirajaia’’, “Se
nhora" e “O Tronco do Ipê’’, 
em 8'a edição, “ Luclola e 
“Sonhos “D’Ouro". em 7 a e- 
dição; "E a Bíblia Tinha Ra
zão em 6 a edição.

Enorme receptividade teve 
a 5 a edição de "O Átomo ’, 
de Fritz Kahn, que se esgo
tou ràpidamente. A 18 a edi
ção do “Atlas Geográfico 
Melhoramentos’’, acrescida de 
novos mapas e de pranchas 
sobre Astronáutica e em 
apresentação gráfica esme
rada. mereceu a consagra
ção de professores, aluno6 e 
do público em geral

Um dos fatos auspiciosos

foi o lançamentu da 2a. edi
ção do volume Inglês Portu
guês do “Novo Dicionário 
Michaelis", sendo a primei 
ra rapidamente esgotada.

Em princípios de 1961, sai
rá o volume P rtuguès-In- 
glês, ficando completa a 
obra que levou so s  anoi 
para ser elaborada peloi 
técnicos e dicionári as das 
Edições Melhorament >s.

Em 1961, conforme o Pla
no Editorial das Edições 
Melhoramentos, serão lança 
dos mais de duzentos titulos 
entre novidades e reedições 
sobrepujando o número de 
exemplares publicados eia 
1960.

Dentre as primeiras edi
ções, destacaram-se, em Li
teratura Infantil, os lança
mentos de “Histórias da Ve
lha Totônia”, de José Lins 
do Règo; “Três Escoteiros 
em Férias no Rio Paraguai", 
de Francisco de Barros Ju
nior; e “A Volta do Coelho 
^abido", de Franklin Sales. 
Na Literatura Juvenil, alcan
çaram êxito os livros: A Ilha 
do Tesouro", de Stevenson, 
adaptação dé Maria Thereza 
Cunha de Giacomo; “Disco6 
Voadores", de José Escobar 
Faria; “O Homem Vence as 
Distâncias", de John J. Flo- 
herty e “ Os Miseráveis ’’ 
adaptação de Guiomar Rocha 
Rinaldi. Em Literatura Geral 
obtiveram ampla aceitação: 
“Pio XII e os Problemas do 
Mundo Moderno’’; "Lorde Jim’, 
de Joseph Conrad; “A África 
de Hoje’’, de Ellen e Attilio 
Gatti; “Figuras de Meu Con
vívio", de Fernando de Aze
vedo; e “Aventuras em Mato 
Grosso”, do desventurado re
pórter Raymond Maufrais. Em 
Pedagogia, “Problemas da A- 
dolescència", de Ofélia Bois- 
son Cardoso e “A Educação 
na Encruzilhada", de Fernan
do de Azevedo. Em Divulga 
ção Científica, sobressaiu-se 
a publicação de “A Procura 
de Adão’’, a história da An
tropologia, de Herbert Wendt, 
livro de sucesso em todo o 
mundo. Dentre os Agrícolas, 
destacou-se a obra “Culturas 
da Fazenda Brasileira", deE. 
A Graner e Godoy Jr. Em 
História, “A Ferrovia do Dia
bo”, de Manuel Rodrigues 
Ferreira.

Sob o aspecto gráfico, os 
livros alcançaram impecável 
apresentação, prosseguindo 
as Edições Melhoramentos 
no lançamento de volumes 
luxuosamente encadernados 
em percalina, com sobrecapa 
a côres, plastificada.

Reedições
As obras que lideraram as 

reedições foram: “Cartilha do 
Povo’’, de Lourenço Filho, 
em 1 576 a edição; “Cartilha 
das Crianças”, de Clary G. 
Novais,lem 194 a edição; “I- 
nocência", 3l a edição, i,“Ira 
cema", l i  a edição; “Criação 
de Galinhas”, de José £ Reis, 
10 a edição; “ O Guarany", 
"História do Brasil", de i Ro- 

I cha Pombo e “Deuses, Tú-

Apreendido vulioso 
contrabando em Iiajaí
Conforme noticias pro

cedentes de Itajai. foi a 
preendido pelo Inspetor 
da Alfandega daquela ci
dade, um vultoso contra
bando de wisky naquele 
Dorto.

A moamba foi calcula
da em cerca de cinco 
milhões de cruzeiros, va
lor aproximado de 235 
caixas encontradas em 
depósitos e num matagal 
próximo àquela cidade.

Raidman Gaúcho transitou
por Lages

Transitou quinta feira no referido veiculo uma
última por nossa cidade, 
com destino à Brasília, o 
raidman gaúcho Aldomar 
da Silva Rosa, natural da 
cidade de Cachoeira do 
Sul, que vai à iNovacap 
levar urna mansagem 
do povo gaúcho ao Pre
sidente Jânio Quadros.

O sr. Aldomar da Sil 
va Rosa que está fazen
do o seu raid numa ca
minhonete Chevrolet 
1926, fazia-se acompa
nhar de sua esposa e 
um filho menor, levando

"vassoura” de 5 metros 
de comprimento, artisti
camente confeccionada a 
qual será ofertada ao 
Presidente Quadros, co 
mo lembrança do povo 
do sua terra natal.

O sr. Aidomar da Sil
va Rosa que fez uma vi
sita de cordialidade á 
nossa redação, partiu no 
mesmo dia com destino 
à Curitiba, seguindo as 
sim o caminho de Bra
sília.

Eleições internas no PTB
Foi realizada recente

mente em Brasília, a 
eleição interna do PTB 
para a escolha dos seus 
candidatos à Mesa e do 
lider do partido na ses
são legislativa de 1961, 
verificando se o seguin 
te resultado para lider: 
Almino Afonso 28 votos' 
Rui Ramos 21, Osvaldo 
Lima Filho 14, Nelson
Omegna 1; Vice lideres:

Eloi Dutra 54, Artur 
Virgilio 54, Clemens 
Sampaio 50, José Rai
mundo 20 e Ivete Var 
gas 1 voto. Para vice 
presidente da Câmara: 
Sergio Magalhães 35 vo 
tos, Rubens Berardo 23; 
Quarta Secretaria: An
tonio Baby 35 voto-. 
Croacy de Oliveira 2C 
votos.
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0 Internacional estreia em nova fase do Estadual
Depois da retumbante 

vitoria conseguida do
mingo último, quando se 
classiiicou para os futu
ros jogos do estadual, o 
S. C. Internacional vol
tará a campo amanhã a 
tarde, para o inicio de 
uma nova série no cer
tame catarinense, desta 
feita jogando contra o 
G.E. Comercial da cida 
de de Joaçaba.

O S. C. Internacional 
que está com a sua mo-

ral bastante elevada, es
pera conquistar no dia 
de amanhã uma grandio
sa vitoria, para que as
sim entre com o pé di
reito nesta nova fase do 
campeonato estadual.

Desconhecemos’as pos
sibilidades do esquadrão 
joaçabense, mas ressal
te-se que em anos ante
riores o Comercial foi 
um osso duro de roer. 
principalmente em La
ges, quando por diversas

vezes conseguiu rasult t 
dos expressivos contra 
nossas equipes.

Mas atuando dentro 
daquela sobriedade e se
gurança com que mara
vilhou os espectadores 
domingo último na Pon
te Grande, o S. C. Inter
nacional poderá vencer 
o Comercial, e com isto 
estaria capacitado a obter 
novos e sucessivos tri 
unfos neste estadual.

Ao que se anuncia, a 
constituição da equipe 
colorada devera ser a 
mesma do domingo an
terior ou seja: Daniel, 
Pedrinho e Zequinha; 

ustalio, Tide e Gico; 
ilila, Nicodemus, Aldori 

Alemão e Melegari.

Depois da sensacional 
arrecadação de domin
go último, é provável que 
uma outra ótima arreca
dação venha a verificar-

se, provavelmente atin- 
gindo a cifra de trinta 
mil cruzeiros, isto por
que a sua torcida está 
bastante confiante numa 
nova vitoria colorada e 
comparecerá em massa 
ao fortim da Ponte 
Grande.

Haverá uma interes
sante preliminar que reu
nirá os aspirantes do In
ternacional e umae.]uipe 

ide nossa varzea.

Programa Caracú nos 
Esportes

GUARANY PROMETE TRAZER 
GRANDES EQUIPES

Está sendo levado ao ar das 19,05 às 19,30 
horas pelas ondas da Radio Diário da Manhã de 
Lages, o programa “Caracú nos Esportes”, numa 
direção do radialista Helio Aquino e com a parti
cipação de vários colaboradores.

O programa “ Caracú nos Esportes " realiza 
diàriamente um completo noticiário sobre os últi
mos acontecimentos esportivos, locais, nacionais e 
internacionais, além de comentários especiais.

A  Portuguesa no bairro Po
pular

Representada por suas equipes de titulares e 
aspirantes, a Portuguesa F. C. do bairro de Co
pacabana, estará atuando amanhã cedo no bair
ro das Casas Populares, contra o G.E. Popular.

Para os referidos jogos reina desusado inte
resse entre as torcidas das duas equipes.

9 Botafogo II. C. tem nova Diretoria

Távora Ti-

Recebemos do Botafogo Atlético Clube, o seguinte 
cio:

Lages, 17 de fevereiro de 1961. 
io Sr Diretor do Correio Lageano 

Rua Mal. Deodoro — Lages S. C.
Vimos por meio dêste comunicar-lhe que em data 

8-1-61, foi eleita a nova diretoria do Botafogo A.C., 
e regerá os destinos desta agremiação no decorrer deste 
o de 1961, a qual ficou assim formada:

Presidente de honra - Dr Emidio de Azevedo Trilha 
Presidente - sr. Mario de Athayde Corrêa 
Vice Presidente - sr. Reinaldo Pedro Demoro 
lo. Secretario - sr. Sebastião Chaves de Athayde 
2o. Secretario - sr. Dalmo Arruda 
Tesoureiro - sr. Arnaldo Borges Waltnck 
Diretores Sociais - srs. Heitor Bramati e 

gre
Diretor Esportivo - Raimundo Machado 
Madrinha - sra. Darci Scós de Athayde 
Médico - Dr. Gentil Borges Filho 
Massagista - sr. Assis Henrique Chaves 
Orador - sr. Adelio Trombeta
Guarda Esporte - sr. Wilmar Bertem Helio Al-
Conselho Fiscal ■ "  CMtro Santos Arhndo Silva

es, Antonio Machado, Valdir casiru
Antonio Moacir Santos nferece ra ra  o moraen-

. Sendo que nada mal8J ^ í ^ o s  de elevada estima ), deixamos aqui os nossos proiesioa
consideração.

Atenciosamente
Mario de Athayde Corrêa - Presidente 

Sebastião Chaves de Athayde - lo. Secret.

. O Guarany que do
mingo último conseguiu 
um sensacional triunfo 
em Canoinhas contra o 
Botafogo por 5 a 2. e 
que por sinal não se 
classificou para os futu 
ros jogos do estadual 
promete patrocinar a 
vinda até Lages de 
grandes equipes de fu
tebol.

A direção bugrina 
aproveitará os domingos 
em que o Internacional 
atuará em Mafra ou

em Joaçaba pelo cam
peonato catarinense, pa
ra efetuar diversos jo
gos amistosos, e com 
isto mauter a sua equi
po sempre em forma 
para o proximo cam
peonato da cidade, 
quando espera conquis
tar a hegemonia do fu 
tebol serrano.

Assim ao que se pro
pala, os dirigentes do 
G. A. Guarany prome 
tem trazer à nossa ci
dade as equipes do

Avai de Florianópoiis, 
Flamengo de Caxias do 
Sul e Fluminense do Rio 
de Janeiro.

Se, concretizadas as 
visitas destas equipes à 
nossa cidade, está de 
parabéns o G. A. Guara
ny e sobretudo os es
portistas da Princesa da 
Serra, pois assim terão 
oportunidade de ver em 
ação estas renomadas 
equipes do futebol bar
riga verde, caxiense e 
guanabarino.

0 Internacional tem Em Joaçaba Atlético 

x Peri Ferroviário
Recebemos do S.C. Internacional o seguinte oficio: 
Oficio No. 6/61
Lajes, 21 de Fevereiro de 1961
Ao Correio Lageano
Nesta.
Prezado(s) sr(s).

De ordem do sr. Presidente, tenho a subida honrade le 
var ao conhecimento de V.(v) S(s)., que em data de 15-2-61 
foi eleita e empossada a nova diretoria do Esporte Clube 
Internacional, que regerá os destinos desta agremiação no 
periodo de 61 à 62, e que ficou assim constituída:

Presidente - Armindo Araldi
Vice-Pres. - Nestor Xavier Silva
Diretor de Futebol - Boanerges Melo Avila
Tesoureiro - Mauro Schwalb
Secretário - Rogério A. R. Ramos
Diretor Futebol Salão - Helio S. Silva
Departamento Administrativo - Arlindo Pedro Ludwig

Orlando Melegari -jCel- 
so Paese e Nelson Lopes 

Departamento Propaganda - Heitor Almeida Magalhães
Ubaldo Dacol-Renato Jo

sé Fernandes e Aureo An
tunes

Departamento Jurídico - Dr. Salvador Pucci Sobrinho
Dr. Ernani F. Rosa 
Dr. J. G. Saldanha

Departamento Juvenil - Pedro P. Gorcia e Luzardo
Batista Muniz

Sendo o que se oferece para o momento, subscrevo- 
me mui,

Atenciosamente
Rogério A. R. Ramos - Secretario

Desejamos à novel direção colorada as nossas felici 
tações.

Será iniciada amanhã 
na cidade de Joaçaba, os 
jogos correspondentes à 
segunda fase da 3a zo
na, e no qual tomam 
parte as equipes do In
ternacional de Lages, 
Peri Ferroviário de Ma
fra, e Atlético e Comer
cial da referida cidade.

Na capital do Oeste 
deverão preliar as es
quadras do Atlético e 
Peri Ferroviário, num 
jogo que está sendo a- 
guardado com mais vi
vo interesse pelos afie- 
cionados daquela cidade.

Para êste jogo não há 
favorito, muito embora o 
Atlético tenha a seu fa
vor os handicaps decam 
po e torcida.

Vidros — Espelhos 
Molduras

Vidraçaria 
Almirante Soares

Rua Mtrechal Deodoro 125 
fone 376
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tnderêço errado
Não sei bem, por que razão, fôra a mim endcrê- 

çado um bilhete a Jânio, de autoria do velho amigo
Pedro Ghiorzi. ..

Li e francamente não gostei, porque discordo 
frontalmente da tese defendida pelo brilhante jorna
lista. . ,

Parte ele, a meu ver, de uma premissa errada 
que chega inapelavelmente a uma conclusão errada.

Referir-se a alguém, é uma coisa. Dirigir-se à al
guém, é coisa muito diferente.

Quando nos referimos a Lincoln, a Roosevelt, a 
Ruy ou a Bonaparte, poderemos dispensar os titulos 
honoríficos ou de nobreza. São grandes vultos já de
saparecidos que na singeleza de um nome imortal, le
garam á posteridade, um mundo de grandeza

Asseguro, sem mêdo de contestação, que quem 
quer que seja que se tenha dirigido a tão respeitáveis 
personalidades, o tenha feito na segunda pessoa do 
singular.

Seria isso, uma intimidade impertinente. Seria ter 
muito topéte.

Do referido bilhete, destaco tópicos que dispen
sam, a quem tem noção do ridículo, qualquer comen
tário:

“Embora não estranhes tu, outros chocar-se-ão por 
certo, ante o tratamento que te dispenso.

“Excelência, por extenso, dir-te ão os diplomatas e os 
aduladores.

Não sou diplomata, tampouco adulador. Nunca em 
tempo algum, curvei me ante os potentados. Mesmo as
sim, por uma questão de feitio ou se quizerem, de e- 
ducação, jamais dirigir-me-ia ao Presidente da Repu
blica em tais têrmos.

Jânio não é um gênio e muito menos um louco. 
É isso sim, um Estadista de envergadura. Quem qui- 
zer acompanhar-lhe os passos, o faça, desde sua atua
ção como vereador, até a presidência da Republica Ve
rificará então, que nunca alguém na nossa história, 
teve t o rapida ascenção, com os aplausos da grande 
maioria da Nação.

Quanto a mim, estou satisfeito. Votei em Jânio e 
ele está cumprindo o que prometeu.

A vassoura está funcionando direitinho. Além de
la, um outro remedio heróico, está sendo usado. A a-
gua-raz.

É aquela que em tempos idos, nosso velho ami
go Aquiles Machado, aplicava no seu açougue, nos 
vira-latas que tanto o atormentavam.

Com uma diferênça. O velho Quilo, aplicava nos 
cães vagabundos e Jânio está aplicando nos rataza
nas dos institutos de previdência.

Será que o nosso caro Pedrinho, por um lamentá
vel engano recebeu tal tratamento, ou quando escre
veu o referido bilh te, estava sob a ação inebriante 
dos deliciosos vinhos da Pérola das Colonias?.

Lages, Fevereiro de 1961 
Mario Ramos.

Lageanos aprovados no ves
tibular da Faculdade de 
Direito de Passo Fundo

M a ç ã  c o m  8 5 0
Juntamente com uma ma

çã, o Sr. Antenor Vieira 
Borges enviou uma carta ao 
Presidente Jânio, da qual 
extraímos os seguintes tre-

“Junto estamos remetendo 
a V. Excia. uma maçã, pe
sando 850 gramas, colhida no 
distrito de Carú, Lages, San-

LAGEANO
Lages, 25 de Fevereiro de 1961

SR. PEDRO MELO

ta Catarina . em terras de 
propriedade do igricultor 

, Waldomiro Schv. • zer.
Temos a certeza Je que V. 

Excia, em vez da metas a- 
lucinadas de Brasii i e Bana- 

I nal, voltará às vis,as, con- 
' forme prometeu e sua me
morável campanha, para o 

i agricultor, até aqt 
ao mais completo a 

I Confiantes na açi. 
so grande Presidem 
ramos que dentro e 
esta região disponh 
equipe de técnicos 
permanente assistem i, aos 
que dela tanto n e c  ssitam 
Ass Antenor Vieira i orges”.

elegudo 
andono. 
do oos- 

espe- 
breve, 
e uma 
ue dê

Entre os estudantes de 
nossa terra, que brilhante
mente foram aprovados nos 
exames vestibulares da Fa 
culdade de Direito de Passo 
Fundo, encontra se o 
Pedro Melo do alto comer 
cio de nossa praça e per 
tencente aos quadros do 
Movimento Trabalhista He 
novador deste município 

Elemento jovem e di 
nâmico, o sr. Pedro Melo 
é uma figura de proa quer 
era nossos meios sociais, 
politicos e comerciais, pois 
o referido estudante é tam 
bem secretario Geral da As

sociação Comercial de Lages.
Destas colunas, cumprimentamos o sr. Pedro 

Melo, almejando-lhe muitíssimas felicidades nos 
seus futuros estudos na Faculdade de Direito de 
Passo Fundo.

Jânio, de proprio punho en
caminhou ao Sr. Antenor, o 

! seguinte bilhete.
“Prezado Antenor. Abraços.

I Recebi a maçã de oitocentas 
e cinquenta gramas que vo- 

; cê me enviou, produto da 
técnica e das terras catan 
nenses . . . Um colosso. Não 
há Adão que resista a esta 
fruta. Eu mesmo que já estou 
velho e tenho dieta, provei-a 

' entusiasmado . . . Esteja em 
! paz.

O Ministério e o Banco do 
; Brasil, irão amparar a agri 
cultura. No momento limpo o 
terreno. Abraços outra vez, 
do J. Quadros”.

Pelo exposto, o Sr Ante
nor, atingiu plenamente o 
seu objetivo, qual seja: Uma 
assistência técnica e financei
ra à pomicultura, tão promis- 

jsôra nesta região.
Esperemos.

D. E. R. tem novo

0 PTB tem novo lider na 
Camara Federal

O novo lider do PTB na 
Câmara dos Deputado, sr. 
Almino Afonso, que derrotou 
o deputado Ruy Ramos da 
corrente janguista, é um 
jovem advogado de 32 anos.

Foi por algum tempo pre
sidente da União Estadual 
dos Estudantes de São Paulo 
e pertence a ala ferrarista.

Candidatou-se a Deputado 
Federal pelo seu Estado, o 
Amazonas, em 1958, fazendo 
uma campanha relâmpago 
e vencendo a eleição prati
camente como franco a tira
dor já que se registrara pe
lo PST.

Posteriormente, A l m i n o  
Afonso passou para o PTB.

chefe

Segundo conseguimos 
apurar, foi nomeado para
a chefia da Diretoria de 
Estradas de Rodagem, o 
Engenheiro Dr. Temisto- 
cles Formighieri, que e- 
xercia anteriormente as 
funções de diretor do 
Departamento Nacional 
de Estradas de Rodagem 
desta região.

Em brilhante exame ves
tibular que realizaram há 
poucos dias na Faculdade 
óe Direito de Passo Fundo, 
1 )ram aprovados os nossos 
( onterrâneos Teimo Arruda 
liamos, Manoel Lino de Je- 
tus, Plinio Mames, Antonio 
Cezar Bertucci, Decio Cor- 
i 2a do P ado Lima, Belizá- 
) io Neves Netto e Braz de 
i árvalho, pessoas altamente

relacionadas em nossos 
meios sociais e comerciais.

Noticiando êste aconteci
mento, desjas colunas envia
mos os nossos parabéns 
aos estudantes acima cita
dos, desejando-lhes muitas 
felicidades em suas futuras 
atividades acadêmicas, na 
Faculdade de Direito de 
Passo Fundo.

Jânio inaugura hoje a Fesla ia  llva Novo Diretor da Peni
tenciária do Estado

O Presidente Jânio Quadros estará hoje na 
cidade de Caxias do Sul, onde inaugurará à Fes
ta da Uva de 1961 e a Feira Agro Industrial da
quele prospero município gaúcho.

O Presidente da Republica deverá regressar 
a Brasilia amanhã cedo.

Por ato do Governador 
do Estado, foi designado 
para as altas funções 
de diretor da Penitenciá
ria do Estado, o Dr. Gen
til Teles, alto prócer do 
PTB de Blumenau.

Indústria e Comércio de Madeiras 
Battistella S. A.

—  a v i s o  —
Acham-se à disposição dos senhores acionistas, 

na séde social, sita à Avenida Marechal Floriano, 
947 nesta cidade de Lajes, Estado de Santa Ca
tarina, os documentos de que trata o artigo 99 do 
Decreto- lei no. 2.627 de 26 de setembro de 1.940 

Lajes, 25 de fevereiro de 1961 
Emilio F. Battistella - Diretor 
Enío Mario Marin - Diretor

O Cine Marajoara, apresenta amanhã ( domingo ) às 7 e 915 
horgs a grandiosa produção da Columbia Pictures em Cine

mascope e Technicolor

Só por uma noile
com lune Allyson e l a d U ^ a c a s o  amoroso mais compli
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