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Um vespertino da Gua
nabara, em sua coluna po
lítica de ontem, noticia que 
o sr. João Goulart tem se

negado a atender insistente 
apelos oo PSD para lança 
o PTB numa tenaz cam
panha cie oposição ao atual

Chegou a Lag^s o DKW fatídico
Chegou hoje à nos>a 

cidade, o auto DKW, que 
oiiginou o grave aciden 
te de sábado último, em 
que perderam a vida dou 
jovens de nossa socied 
de, e que causou feri
mentos em outro» quatro.

Con >rme tivemos o 
portunilade de consta 
tar >. eiculo em refe 
rencia ficou bastante da 
oifit ido, o que revela 
quão catastrófica foi a 
sua capolagem.

Esquenta a Politics Catarinense
Continua cada vez mais a 

cirrada a luta política em 
nosso Estado, entre a situa
ção e a oposição, devido aos 
últimos atos do Governador 
Celso Ramos.

As hostilidades estão cres
cendo em todos os sentidos. 
A UDN catarinense, através 
dos seus mais legítimos re
presentantes, ameaça o go

verno do Estado de total e 
completo desamparo do go 
verno federal. As obras fede
rais, segundo decidiram as 
oposições, em reunião reali 
zada há dias na capital do 
Esta io, deverão ser efetuadas 
direta mente pelo presidente 
Jânio Quadros, à revelia do 
sr. t -dso Ramos.

govênio do sr. Jânio Qua
dros. Nem incsmo a série 
Je demissões levadas a 
efeito na previdência social 
influ íam p; ra que Jango 
tomasse atitude de oposição 

E' que segundo, prossegue 
o vespertino - o sr. João 
Goulart foi radicalmente 
eontra as inúmeras nomea 
ções realizadas na previ 
ciência social e achava que 
muitas delas deviam ser 
anuladas, como foram. Co

ita, ainda, que a razão 
fraca oposição que 

vt u sendo articulada no 
igresso, reside principal- 
nte na ausência do PTB, 

ado que o sr. João Gou- 
i t tem afirmado u amigos 

que, não tendo o Partido 
.ecebido nenhuma hostilida- 
ie dq sr. Jânio Quadros, 
Io tem porque juntar-se 

ide logo ao PSD para 
na campanha de oposição.

JÂNIO NÄO ACEITOU DEMISSÃO  
DIRETOR DO DNER

DO

O sr. Jânio Quadros não aceitou o pedido de exone
ração que lbe apresentou há dias, pessoalmente, o enge 
nheiro Carlos Pires de Sá, diretor do Departamento Nacio 
nal de Estradas de Rodagem. Devido aos seus grandes 
serviços prestados à frente daquele orgão rodoviário, o 
engenheiro Carlos Pires de Sá foi confirmado no cargo.

Novo Presidente do Institu 
to Nacional do Pinho

Por ato do Presidente 
da Republica, foi nomea
do para as altas funções 
de Presidente do Institu
to Nacional do Pinho, o

sr. Paulo Konder Bor
nhausen, ex deputado es
tadual e que nas ultimas 
eleições concorreu à pre
feitura de Joinville.

kieóafle  Musical “ Carlos Gomes”
Edital de Convocação

De acordo com os estatutos social desta sociedade, 
art. 27, convocamos os senhores sócios e músicos desta 
sociedade, para assembléia geral ordinaria a realizar-se 
dia 5 de março p.v. às lo  horas, na sua sede provisória 
no Centro Operário de Lages à rua Hercilio Luz.

Assunto a tratar: Eleição da nova Diretoria e outros 
assuntos social.

Lages, 28-2-61.
A Diretoria

A imprensa carioca, comgran 
de destaque divulgm no dia de 
ontem, que o deputado Fernan
do Ferrari, lidtr «to Movimento 
Trabalhista Renovador, poderá 
sair Ministro de E.stado ainda 
neste ano de 1961.

Fernando Ferrari, segundo cs 
comentários que circulam ultima- 
nente em Brasília e no Rio, está 

cluido no ‘time'’ de Ministros 
ie serão nomeados no -eguudo 
mestre em substituição ■■ ■ < ■  a- 

1 lis.

A imprensa política do Rio, aponta como muita signi
ficativa a viagem que o homem das mãos limpas fez sába
do último à Caxias do Sul, em companhia do Presidente 
Jânio Quadros e a convite dêste.

ENFRAQUECE O 
JANGUISMO

Conforme já tivemos opor 
iiudade de informar foram 
rocessadas há dias as elei 
ões internas no P T B para 
scolha do seu lider na Câ- 

uara Federal, e cuja vitoria 
:oube ao deputado Almino A- 
onso por 28 votos contra 21 
lados ao deputado Ruy Ra- 
nos da cúpula janguista.

A derrota do deputado Ruy 
Ramos, que era o candidato do 
sr João Goulart, é um indi 
eio do rápido enfraquecimen
to político do Vice Presiden- 
e da Republica. Trabalhista 

muito conservador, êle já é 
considerado como ultrapassa
do pelas grandes camadas par 
tidárias. A derrota do seu 
candidato para a liderança 
da Câmara, é o resultado da 
formação de uma frente úni
ca de ferraristas contra o 
janguismo.

Se levarmos em conta que 
o Ministério do Trabalho foi 
entregue a um homem afina
do com o ferrarismo, e que 
apoiou o homem das mãos 
limpas nas últimas eleições, 
verificaremos que as bases 
de sobrevivência política do 
janguismo são muito precá
rias Nem mesmo em seu Es
tado a posição de João Gou
lart é, boa, haja visto o que 
aconteceu no pleito de 3 de 
outubro último, quando sofreu 
estrondosa derrota frente ao 
sr. Fernando Ferrari.

A unidade do PTB no Rio 
Grande do Sul, exigirá o sa
crifício de comando de Jan
go em favor do sr. Loureiro 
da*Silva, atual prefeito de 
Porto Alegre.

lâoio auloriza o r ira o  das i o p  m
e

O presidente Jânio 
Quadros solicitou a ur
gente retirada das for
ças militares brasileiras, 
tanto do Congo como 
de Gaza.

Esta foi, até o mo
mento, a atitud 1 mais 
espetacular do Presi 
dente Jânio Quadros 
em sua campanha para 
diminuir os gastos do 
governo no exterior.

A medida tem sua 
origem nos prublemas 
financeiros do Brasil.

Quase diarimenle, des

de que assumiu o go
verno, em janeiro, JQ 
está expedindo ordens 
que reduzam os gastos 
do governo, mediante a 
eliminação ou redução 
das missões civis e mi
litares no exterior.

O Brasil foi um dos 
primeiros paises que 
contribuiu com tropas 
para a missão das Na- 

Ições Unidas, na faixa 
[de Gaza. No Congo, o 
nosso país tem um pe
queno contingente da 
Força Aerea.

Nova Diretora da Escola Normal e Giná
sio Vidal Ramos

Conforme oficio que re
cebemos, assumiu em da 
ta de 25 de fevereiro p. 
p., as altas funções de 
diretora da Escola Nor 
mal e Ginásio Vidal Ra
mos, a professora Leo- 
nida Krüger Dachs, a

qual foi nomeada por 
decreto do Exrao. Sr. 
Governador do Estado.

Destas colunas envia
mos as nossas felicita
ções à novel diretora 
deste conceituado esta
belecimento de ensino.

Comunicação perma
nente de Brasilia e Rio

O Sr. Quintanilha Ri
beiro, chefe do gabine
te Civil da Presidência 
da Republica, enviou a 
todos os ministros civis 
e militares e do Banco 
do Brasil, comunicação 
da necessidade de ser 
estabelecido um plan

tão permanente de 24 
horas nos serviços de 
radio, telefone e tele
tipo, em cada um dos 
orgãos do Distrito Fede
ral com o Rio de Janei-, 
ro, para os fins de pron
ta comunicação, trans
missão e recepção.

Expansão dos Postos Agropecuários do País
O presidente da Repúbli

ca enviou instruções ao mi 
ni8tro da Agricultura reco
mendando que deseja relação 
completa dos postos agrope
cuários existentes no país, já 
instalados com indicação do 
Pessoal respectivo e relação 
completa dos po**o" eventual

mente criados e a instalar. 
Recomenda ainda, o presi
dente da República àquele 
Ministério a observância da 
lei n' 3.82t, que manda en
tregar tais postos às Associa 
ções Rurais ou entidades con
gêneres.
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NOTAS EM ARQUIVO (N* 128)

E DEPOSITO DE
por Danilo Thiago de Castro

SAL =
Estamos informados 

que a acreditada firma 
d’esta praça, .lulio Costa 
& Cia., vae estabelecer 
um ieposito permanente 
de sal, para facilitar aos 
se is iiinumeros freguezes 
a tequisição desse gene- 
rn ín tispensavel a nossa 
pecuaria.

Fica assim, de certo 
mudo, resolvido o impor
tante problema de trans
porte barato do producto 
de maior consumo n’esta 
zona, cuja distancia dos 
centros de abasteciraen 
to, muitas difficuluades 
trazem ao seu franco 
desenvolvimento indus
trial.

Assim é que a referida

Deverá ser realizado 
no proxirao dia 22 de 
Março, as eleições uara 
a Prefeitura de Sân Jau 
lo, pleito que desd já 
está sendo cercado por 
vivo interesse pelo elei
torado daquela capital.

Êste interesse cresce 
dia a dia, quando se sa
be que nada mais nada 
menos do que 8 candida 
tos estarão concorrendo 
às referidas eleições bem 
como 7 candidatos à vi
ce prefeito.

São os seguintes os 
candidatos a prefeito: 
Prestes Maia (UDN, PTB 
e P D C); Emilio Carlos 
|PTN e PR), Cantidio 
Sampaio (PSP); Farabu- 
lini Junior (PL); Rui No
vais (PSB); José Cirilo 
(PRP); Juvenal Kodrigues 
de Morais (PSD) e Hugo 
Borghi (PRT).

firma aproveitar-se-á das 
épocas em que as carre
tas ficam desoccupadas, 
para fazer o seu stock, 
sendo que do baratea
mento resultante dos fre 
tes, uma bôa reducção 
no custo da mercadoria 
beneficiará o consumidor, 
differença essa que será 
mais sensível no come
ço do verão, quando em 
consequência das precá
rias condições das estra
das, do máu estado em 
que então se acham os 
aniraaes e ainda da gran
de procura de sal, pois é 
a epoca em que mais se 
trata o gado — os fretes 
têm a sua mais accentua- 
da alta.

Para a vice prefeitura 
foram lançados os se 
guintcs nomes: Freitas 
Nobre (PSBe Ação So
cialista); Carlos JoelNel- 
li (UDN); Luiz Gliceriode 
Farias (PR); Wilson Mo
reira da Costa (PRP); 
P*dro Fanganiello (PSP); 
Emilio Meneghini (PDC); 
e Cap. Joaquim Leite de 
Almeida (PRT).

Pelo acima exposto, 
deduz-se que a vitoria 
deverá sorrir em parte 
para o sr. Cantidio Sam 
paio, candidato do PSP, 
partido que conta com 
30% do eleitorado da ca
pital bandeirante. O apoio 
do sr. Ademar de Bar- 
ros e a divisão de forças 
com o lançamento desta 
leva de candidatos, tudo 
faz crer que a vitoria de
verá ser mesmo do can
didato do PSP.

N’estas condições, os 
srs. fazendeiros que até 
agora mantinham um ca
pital inerte de 4000$000 
a õOOOSOOO em tropas 
de mulas e seus arreia- 
mentos, exclusivamente 
para o abastecim mto de 
suas fazendas, poderão 
agora dar emprego re
munerador a esse capi
tal, tanto mais que os 
generos de seu consumo 
habitual, poderão segun 
do estamos informados, 
ser também bent iciados 
do mesmo modo. Jepen- 
dendo isso apor s da 
maior ou menor irocura 
que possam ter.

Se esta resolução d’a- 
quella firm t commercial 
vem favorecer o desen
volvimento economico de 
Lages, mais se patentea 
esse beneficio se consi
derarmos que a mesma 
firma procurou fazer seus 
stocks de sal, com o 
producto que pudesse 
satisfazer complet imente 
as exigências da indus
tria pastoril, porquanto, 
comprando o sal de Mos- 
soró moido, em saccas 
Je 50 kilos, baseou se na 
experiencia dos fazen 
deiros do Rio Grande do 
Sul, que não consomem 
outro sal. sendo, aliás, a 
mesma cousa, feita já 
pelos nossos fazendeiros 
da Coxilha Rica.

Por analyse chimica, 
sabe-se que osaldeMos- 
soró tem cerca de 30% 
de cloureto de sodio mais 
do que o de Cabo Frio 
e seus congeneres, de 
largo consumo nesta re
gião, alem da ausência 
completa de sulphato de 
cobre, perigoso veneno 
encontrado neste ultimo 
producto, desvantagem

8 candidatos nas eleições 
pauhst mas

,sa augmentada pela 
afor porcentagem em 
>ua, que to-na este sal 
ais  fraco e improprio 
ira a grande armaze- 
igem, pelas perda, que 
ahi resulta.

Costa & Cia. a central- 
zação consequente d«, 
commercio n’esta cidade, 
que como toda^ as cida 
des da campanha, s» ffre 
os debilitantes effçito, 
da dispersão.

(De O Planalto de 19 T 
1918)

Publicações Recebidas
Recebemos e agradecemos ao Revdo. Eny LuzdeMou- 

com iiX s i.tiblicações: Estatutos da Associação Evan- 
as seguin P0tLnpnse. Revista Vido e folhetos e-

Agradecimento
A Familia JOSÉ SANTOS 

Agradece consternada a todos que comparti
lhara m da grande dôr, enviando telegramas, flo
res coroas ou que por outro modo expiessaiatn 
seu pezar pelo falecimento de seu filho ERNANI.

Lages, Fevereiro de 1961.

Carso g  atuíto 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 reconhecido de Utilidade Pú
blica. O curso compãe-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' 8934, São Paulo

Indústria o Comércio de la d e ira s  
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 1.910 

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

Para seus impressos: Papeilaria em $eirai 1
___      1 —    “  ' t u 6 ' q " q  u a  u i u a u e

A PÉROLA D E L A G E S
Completo sortimento de material escolar

“ —---------------- ------------— Rua Cel. Cordova 202 — fone 213 _________________________

1

1
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I 1 COM APENAS
CR$ 100,00

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

V. e um acompanhante conhecerão de graça 
todos esses lugares:

RH0R1»

íCJSs&PA1M)

Colchão de Molas Divino
Mola Mágica

Sofá-Cama
Luxobel-Braço

on ainda à vista com desconto especial na
Viagens pelos confortáveis aviões davM S#»/ 

Apurações todos os meses!
Várias oportunidades para você!

É FÁCIL CONCORRER!
Em cada compra de produtos Probel nós lhe forneceremos um cupom, 
que d everá  ser p reench id o  e en v ia d o  para “C oncurso V iagen s  
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, duraute todo o dia seguinte à apuração, pelas Rádios Mayrink 
Veiga do Rio de Janeiro e Bandeirantes de São Paulo.

DURAÇÃO DO CONCURSO:
De 1.® de Outubro de 1960 a 28 de Fevereiro de 1961.

Cart* Patente n.' Mi — J WT

tradicional Casa  W e i s s
Distribuidora exclusiva dos mo
veis PROBEL para toda a re

gião serranà.
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Cinco frutas diferentes numa “ Arvore
É êste o titulo que epigrafa 

a noticia divulgada pela secção 
“Bric - A Brac da vida”, do 
Correio do Povo de Porto Ale
gre de 8 de Fevereiro, onde 
se lê que os Norte Americanos

com grande estardalhaço anun
ciam O aparecimento de uma 
“Arvore” extraordinária, obti 
da após estudos alongados c 
infindáveis experiencias.

A m aravilha que está sendo

Campanha de proteção 
aos pássaros

O Revdo. Eny Luz de 
Moura, Pastor da Igreja 
Presbiteriana de Lages, 
está liderando em nossa 
cidade, a Campanha de 
Proteção aos Pássaros, 
atravez de cartazes e 
folhetos educativos.

O mesmo em palestra 
com a nossa reportagem 
nos informou que já es
tá expondo nas vitrines 
e estabelecimentos co
merciais de nossa cida
de, vários destes carta
zes educativos.

A referida campanha 
também abrangerá o in
terior do município, pois 
serão enviados folhetos 
e cartazes para as fa
zendas dos distritos e 
também para casas co
merciais.

A Campanha de Pro-

teção aos Pássaros é 
subordinada a União 
Protetora da Natureza, 
que tem como seu fun
dador o sr. H. L. Roes- 
sler, cuja instituição tem 
por objetivo ensinar aos 
homens a amar e res
peitar o mundo encan
tado de incomparável 
beleza das nossas ma
tas, campos e pássaros.

Destas colunas envia
mos os nossos parabéns 
ao Revdo. Eny Luz de 
Moura, pela sua altruis- 
tica campanha de zelar- 
p e 1 a sobrevivência 
denossos pássaros e aqui 
destas colunas estamos 
prontos a batalhar por 
tudo aquilo que seja de 
interesse da referida 
campanha.

Instituto Nacional do Pinho
Delegacia Regional em Santa Catarina

E D I T A L
Pelo presente Edital, faço saber aos Senhores interes

sados que, de acordo com a legislação vigente, o praso 
para renovação de registro de EXPORTADOR de madei
ras para os mercados internacionais, neste exercício, termi
na no dia 28 de fevereiro deste ano, impreterivelmente; e 
que o prazo para renovação de registros de serrarias de 
pinho, e que de lei e qualidade, encerrar-se- á a' 31 de 
março proximo vindouro, sob pena de cancelamento dos 
respectivos registros.

Joinville, 20 de fevereiro de 1961 
Instituto Nacional do Pinho 
Delegacia Regional de Sta. Catarina 
Heitor de Alencar Guimarães Filho 

Delegado Regional

vendida à razão de rinco dó
lares, mais ou menos mil cru 
zciros de nossa moeda, e pro
duz nada menos do cinco £ru- 
taS diferentes ao mesmo tern 
po: cerijas, abricós, ameixas, 
pessego vermelhos e amarelos.

Foi t m outubro de 1952 que 
a “R» ' ta * igarra” também 
publicou idêntica noticia, po 
rém, clv um botânico Russo N. 
C. Rymizimm, que tinha con 
Seguido por meio de enxertos 
em um pé de “limoeiro’’ cin
co qualidades de laranjas, de
nominando-a: “Arvore Aben
çoada.»

Naquele tempo a referida no
ticia causou sucesso, passando- 
se filmes mostrando a tal ar
vore. Mas como os embustes e 
aiegria em casa de pobre é de 
pouca duração a Sra. Marga
rida Meirelles de Theresopolis 
veio logo ao encontro da alv is
sareira noticia, esclarecendo e 
demonstrando que há dez anos 
possue em su-i chácara um “li 
moeiro” com div?rsas qualida
des dc “tangerinas”, proveni
entes também de enxertia, em 
panando assim » brilho da pri
mazia do referido botânico 
Russo. Agora com a repetição, 
porém de “Norte Americanos”, 
me leva também a esclarecer 
que o fato em fóco não cons
titui novidade, pois em 1907, 
quando vim pela primeira vez 
a Lages, ví no quintal do sau
doso Belmiro Menezes uma 
“macieira” com 15 qualidades 
de maçãs e  pêras. Mais tarde 
quando fixei residência tive cm 
meu terreno: pessegueiros com 
diversas qualidades de amei
xas, cerejas, abricós e amendoa- 
eira, dando frutos na mesma 
época, pois sendo os frutos da 
mesma especie do cavalo ou 
suporte, tinha razão de ser, 
não constituindo novidade.

Mas o que mais me admirou 
foi na primeira noticia ter par
tido de um “botânico” que, des
conhecendo as leis da natureza, 
espalha aos quatro ventos a 
sua fantastica descoberta, pen
sando ter encontrado o El dou
rado, cabendo aqui aquela fra
se muito usada pelo colono i- 
taliano: “Porca miséria” ou ma 
landragem. Não sou douto no 
assunto, mas apenas um práti
co, que tem o prazer de reve
lar o que obteve no seu e s 
porte predileto.

E assim pensando repito, que 
sendo a especie do bacilo do 
fruto, a mesma do cavalo ou 
Suporte, o êxito é certo, po

dendo assim se realizar 
outras arvores como. na goia 
beira, araçá. na jaboticaba gru 
mixama. na fruta do conde 
condensa e em outras da ta 
milia dos Anonaceas.

Mas onde o amador encon
tra mais belesa, mais poesia 
no encantador esporte, e entre 
as "rosas” a rainha das flores, 
obtendo pelo mesmo processo, 
qualidades e tipos diferentes 
em uma só roseira, formando

lindos arbustos como já pi>5 
sue.

E assim cumprindo um de
ver, uma obrigação, aproveito 
o ensejo para prestar as mi 
nhas hom enagens a memória 
daqueles saudosos amigos, pi0 
neiros da enxertia em Lages, 
que tanto cooperaram para o 
progresso de sua querida terra. 
Lages, Fevereiro cie 1961.

Indalicio Pires

Visitará Lages conheci- 
do literato

Atendendo" a um convite do Lions C lub de La 
ges, deverá visitar a “Princesa da Serra’', dentro de 
alguns dias, o conhecido vernaculista^ Aurelit» 
Buarque de Holanda, figura de larga piojecão nos 
meios literários do país. O ilustre visitante, que 
esiá sendo aguardado com satisfação pelos inte
lectuais lageanos, participou da comissão que or 
ganizou o “Pequeno Dicionário da Lingua Portu 
guêsa” e de outros trabalhos importantes no setor 
cultural brasileiro.

Lar em festa
Encontra-se em festa, dês- 

de o dia 23 do corrente, o 
lar do brioso soldado Rena 
to Xavier, do 2o. Batalhão 
Rodoviário, e de sua exma. 
esposa dona Neuza Lopes 
Xavier com o nascimento da 
galante menina Maria Luiza,

ocorrido naquela data na 
Maternidade Tereza Ramos.

Registrando o aconteci- 
| mento, destas colunas envia
mos os nossos cumprimen
tos ao feliz casal, almejando 
à recem-nascida uma exis
tência longa e venturosa.

V e n d e - s e

Uma casa de material situada no Morro do 
Posto. Estuda-se troca por carro, de preferência 
Jeep.

Tratar com Dariu Antunes ou Walter Tagge-
sell.

A g r a d e c i m e n t o
Nelson de Castro Brascher e familii, ven 

por meio deste externar seus melhores agrade 
cimentos a todos que de uma forma ou de outr; 
prociratara auxiliá-los e confortá los por ocasiãi 
do falecimento de seu querido filho Nelson Bras 
cher 'Mlho, ocorrido dia 2õ deste.

Irmãos Sens

i Gasolina - Oleos - Lubrificantes - Com
pleto serviço de pulverização

Estrada Federal - Bairro Coral

i LAGES -  S.C.
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Empate justo num jogo regular
Foi travado domingo 

à tarde no Estádio Mu
nicipal da Ponte Grande, 
o confronto pela la. ro
dada do campeonato 
estadual, zona oeste, en
tre as equipes do S. C. 
Internacional de nossa 
cidade e o G. E. Co
mercial, campeão de 
Joaçaba.

Num cotejo onde o 
nivel técnico foi apenas 
regular, verificou-se um 
justo empate premiando 
assim o labor das duas 
equipes dentro da can 
cha.

A assistência que 
compareceu no domin 
go no fortim da Ponte

Grande, foi das melho
res, pois passou pelas 
bilheterias do mesmo 
a cifra de Cr$ 29.546,00, 
considerada uma grande 
arrecadação.

No primeiro tempo o 
embate estava empata 
do em 1 tento, com con 
trastes assinalados por 
intermédio de Alemão 
aos 4' para o Internacio
nal e Mourant aos 12.

Neste periodo o in 
ternacional teve um pe 
nalti a seu favor, o qual 
foi chutado para fora por 
Pilila.

Na fase derradeira do 
encontro, o colorado se 
avantajou no marcador

Domingo em Mafra o Internacional
Domingo próximo terá prosseguimento o cam

peonato estadual, referente à 3a zona, com a efe 
tivação da segunda rodada do turno, e que com 
preende os seguintes jogos: em M ifra o Peri Fer 
roviário local receberá a visita do Internacional 
de nossa cidade, enquanto que rm Joaçaba será 
ferido o clássico local entre o Comercial e o A 
tletico.

Classificação do certa i  da 3a zona

aos 15’ por intermédio 
de Pilila, mas o Comer
cial empatou em defini
tivo a contenda aos 31’ 
por intermédio de Mou
rant.

Neste periodo o qua
dro joaçabense disperdi- 
çou também uma pe
nalidade máxima, que 
cobrada por Bode, aos 
27’, propiciou ao arquei
ro Daniel uma exce

lente defesa.
As duas equipes jo 

garam com as constitui
ções que se seguem: In
ternacional - Daniel, Pe- 
drinho e Zequinha; Eus 
talio, Tide e Gico; Pilila, 
Aldori, Nicodemus, Ale
mão e Plinio (Melegari).

Comercial - Guy, An 
tonio Peres e Belmiro; 
Tiqueto, Alemão e Ha-

milton;Getulio, Zé Luiz, 
Bode, Mourant e Poleto.

Na arbitragem esteve 
o sr. Raul Ferrari da 
Liga Esportiva Oeste 
Catarinense, com frac i 
atuação. Na preliminar 
o team do America da 
varzea derrotou o aspi
rante do Internacional 
por 3 a 2.

A renda da partida 
foi de Cr$ 29.540,00.

Iniciou bem o 
Peri

Iniciou bem o Peri 
Ferroviário de Mafra, as 
suas disputas na chave 
serra-oeste do campeo
nato catarinense de fute 
boi. Domingo atuando 
em Joaçaba, conseguiu 
dobrar o Atlético em 
seus proprios dominios 
por 2 a 0, assumindo 
assim a liderança iso
lada da tabela.

Após a realização dos jogo 
Comercial 2 e Peri Ferroviário 
classificação dos clubes concoi 
passou a ser a seguinte:
V Peri Ferroviário
2- Internacional e Comercial
3- Atlético

Internacional 2 x 
1 x Atlético 0, a 
ates à 3a zona

0 pp
1 pp
2 pp

Resultados da Ia zona
Domingo último foi iniciado o certame da la 

zona, em sua fase semi final, com a realização de 
dois encontros, os quais ofereceram os seguintes 
resultados: em Florianopolis — Metropol 3 x Pau
la Ramos 2 e em Blumenau Palmeiras 2 x Marci-
lio Dias 1. . .

Com êstes resultados a classiticaçao da la 
zona, ficou sendo a seguinte: 1 Hercilio Luz Me- 
tropol e Palmeiras 0 pp; 2‘ Marcilio Dias e Paula 
Ramos 2 pp.

Domingo Guarany x_ A- 
vaí de Florianopolis
Domingo próximo teremos no Estádio Munici 

pal da Ponte Grande, a realização do encontro a- 
mistoso entre as equipes do G.A. Guarany de nos
sa cidade e o Avai de Florianopolis.

Será êste, o primeiro jogo de uma serie que 
o quadro bugrino vai “patrocinar neste inicio de 
temporada. Para o jogo de domingo, o ambiente 
esportivo da cidade já começa a se movimentar, 
pois o Avai é uma das equipes mais categoriza
das da capital do Estado.

Inscrições para o tor
neio extra varzeano
4 *

Deverão encerrar-se 
na reunião de hoje a 
noite do Departamento 
Varzeano de Futebol as 
inscrições de atletas pa
ra o proximo torneio ex
tra que será iniciado em 
breve.

Vários clubes já estão 
inscritos para a referida 
competição ,inclusive a 
maioria dos que dispu 
taram o certame de 1960, 
e isto denota que a di
retoria recentemente em
possada, encabeçada pe
los srs. Jorge Carstem 
de Liz e José Sidney Fa
rias estão bastante dis
postos a propugnar com 
grande brilhantismo pe
lo esporte menor de nos
sa. terra.

Segundo conseguimos 
apurar os clubes que não 
inscreverem os seus atle
tas até hoje a noite não 
poderão de forma algu
ma disputar o torneio 
extra de 1961.

Reune-se hoje o Vascoda Gama
Está marcada para 

hoje às 20 horas em 
sua séde social no 2o. 
andar do Cine Mara- 
joara uma importante 
reunião da comissão 
reestruturadora do G. E.

Vasco da Gama, quan
do serão tratados as
suntos de suma rele
vância para o retorno 
dêsse clube às ativida
des esportivas.

ta n  a Poil
Foi travado domingo 

último na localidade de 
Palmares, interior de 
Campos Novos, o prélio 
amistoso entre as equi
pes do Palmares F. C. 
local e da Portuguesa 
de nossa cidade. Esse

jogo foi vencido pelo 
quadro do Palmares 
pelo escore de 6 a 3. Os 
tentos dos lageanos fo
ram marcados por in
termédio de Zé, Bodinho 
e Teimo.

Grande caravana acompa
nhará o colo: 2 d o em Mafra

Segundo conseguimos 
colher, o Internacional, 
para o seu jogo de domin
go em Mafra, será acom 
panhado por uma gran 
de caravana de torcedo-
res.

Assim é que aproxi

madamenle 30 veículos 
formarão o cortejo que 
levará a hinchada rubra 
àquela cidade norte ca
tarinense, com o fito es
pecifico de incentivar o 
Internacional a uma gran
de vitória.

Vidros — Espelhos 
Molduras

Vidraçaria 
Almirante Soares

Rua Marechal Deodoro 125 
fone 376

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.

A nunciando 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.
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Prorrogado aié maio o 
concurso Probel

Gravíssimo acidente, de 
consequências fatais, ocorreu 
sábado último, 10 quilômetros 
além da vizinha cidade de 
Vacana, RGS, quando perde
ram tràgicamente a vida os 
jovens Hernani Santos, com 
19 anos de idade e filho do 
sr. José Santos, industrialista 
em Capinzal, e Nelson Bras- 
cher Filho, com 17 anos e 
filho do sr. Nelson de Cas
tro Brascher e de sua espo
sa dona Tilza de Sá Bras
cher, figuras de projeção em 
nossos meios.

Segundo dados fornecidos 
à nossa reportagem, os refe
ridos jovens partiram de La
ges naquele dia em um auto 
DKW, dirigido pelo primeiro 
e com destino a Caxias do 
Sul, onde iam assistir a Fes

ta da Uva. Em sua compa
nhia, viajavam também os 
jovens Fernando Moreira, fi
lho do sr. Raul Moreira e sra., 
Ricardo Gherr, filho do sr. 
Léo Gherr e sra. e Antonio 
Lisboa Filho, filho do sr. An
tonio Lisboa e mais um na
tural de Vacaria, cujo nome 
não pudemos anotar.

A viagem prosseguiu nor
malmente até aproximada
mente uns 1 ) quilômetros a- 
lém da referida cidade rio 
grandense Vessa altura do 
percurso, quando o D K W 
tentou pass ar por um veícu
lo que se dirigia no mesmo 
sentido, em grande velocida
de derrapou de maneira vio
lenta, capotando em seguida. 
Desse grave desastre resul

tou vitima o jovem Hernani 
Santos, que morreu instanta
neamente, e Nelson Brascher 
Filho que exalou o ultimo 
suspiro quando era conduzi
do para Vacaria, a Lm ae 
ser medicado. Enquanto os 
dois referidos jovens morre
ram de maneira trágica, o seu 
companheiro Fernando Mo
reira ficou hospitalizado em 
Vacaria, com graves ferimen
tos. e os demais nada sofre-

Conduzidos para Lages, a- 
pós o grave acidente, o cor
po do inditoso jovem Herna
ni Santos foi transladado para 
a cidade de Capinzal e o do 
seu companheiro foi sepulta 
do em Lages domingo último 
com gi ande acompanhamento.

CORREIO LAGEANO
Lages, 1' de Março de 1961

Faleceu ontem o Gover
nador Roberto Silveira
Faleceu ontem às 9 horas 

da manhã na cidade de Pe 
tropolis, onde se achava in
ternado, o governador do 
Estado do Rio. sr. Roberto 
Silveira, que foi vitima de 
um desastre de helicóptero 
hà dias atraz.

0  seu sepultamento que 
se deu hoje às 11 horas pa
ra o cemitério do Maruí 
em Niterói, foi dos mais 
concorridos e emocionantes 
tendo comparecido politicos, 
familiares do extinto, inclu
sive o presidente Jânio Qua
dros.

0  sr. Ademar de Barros 
depois de uma viagem de 
várias semanas na Europa, 
retornou ao Brasil, onde re
assumiu ontem a prefeitura 
paulistana.

Em declarações que pres
tou ontem, logo após a sua 
tomada de posse no governo

Foi decretado luto oficial 
no Brasil por 3 dias, e em vá
rios Estados da Federação 
foram prestadas idênticas 
homenagens póstumas ao 
ilustre morto.

O sr. Roberto Silveira que 
contava 35 anos de idade e 
militava nas hostes do PTB, 
será substituído no governo 
do Estado do Rio, pelo vice 
governador sr Celso Pe- 
çanha, que prestou compro
misso de posse hoje às 15 
horas na Assembleia Legis- 
tiva fluminense.

Ida capital bandeirante, o sr. 
Ademar de Barros dis
se que tão logo encerre o 
seu mandato na prefeitura 
irá afastar-se em definiti
vo da política.

Resta agora saber se o 
sr. Ademar de Barros, cum
prirá o que disse.

Aniversariou o Dep. 
Evilasio Nery Caon
Transcorreu em data de 

ontem u passagem de mais 
um aniversário natalício do 
Deputado Evilasio Nery Caon, 
um los representante^ lagea- 
nos na Assembleia Legis
lativa.

Parlamentar dinâmico, o 
Deputado Evilasio Nery Caon 
foi muito cumprimentado no 
dia de ontem pelos seus inú
meros correligionários.

Destas colunas cumprimen
tamos o Deputado Evilasio 
Nery Caon, desejando lhe 
muilissimas felicidades.

Ferraristas
contemplados

O Deputado Fernando 
Ferrari, lider nacional do 
Movimento Trabalhista 
Renovador, disse há dias, 
que muito embora tenha 
ficado de fóra no atual 
Ministério do sr. Jânio 
Quadros, está satisfeito 
de ver o mesmo cheio 
de ferraristas. Catete Pi 
nheiro, Ministro da Saú
de, Brigido Tinoco, Mi
nistro da Educação, e 
Castro Neves, Ministro 
do Trabalho, o apoiaram 
abertamente na última 
campanha eleitoral. E o 
novo Ministrro da Aero 
nautica, Brigadeiro Grun 
Moss, apesar de não ser 
poliíico militante, é ami
go pessoal de Fernando 
Ferrari e nêle votou.

Gal. José Liberato 
Souto Maior

Transcorreu no último sá
bado, dia 25, a efemeride na
talícia do General José Li
berato Souto Maior, brilhan
te oficial do nosso exercito 
e que por suas qualidades 
goza de larga estima em 
nossos meios.

Embora tardiamente, apre
sentamos ao ilustre natali- 
ciaute as nossas felicitações.

Faleceu o Sr. Jany Ramos
Faleceu hoje, repentinamente, o sr. Jany Ra

mos, abastado fazendeiro neste município e pes
soa de larga projeção em nossos meios sociais.

O seu falecimento causou grande consterna
ção em nosso seio, pois o sr. Jany Ramos era do
tado de inumeras virtudes que o tornaram ben
quisto em todas as camadas sociais.

Deixa a prantear-lhe a sua morte, a sua es
posa d. Carmen Bleyer Ramos e os seguintes fi 
lhos: a sra, d. Marlene Muniz Ramos, casada com 
o sr. Rudiart Muniz, o jovem Paulo Ramos, a srta. 
Gleusa Ramos e o menor Luiz Gustavo Ramos, a- 
lém de dois netos

Enviamos à família enlutada as nossas mais 
sentidas condolências.

Conforme noticiamos em 
nossas edições anterhres, Toi 
instituído pelos altos lirigen- 
tes dos Produtos “Probel ’ um 
sensacional concurso de via
gens, dando oportunidade a 
todos inclusive a pessoas de 
modestos recursos financei
ros — de conhecer inteira- 
mente de graça as princi
pais capitais e cidades bra 
sileiras como Salvador, Rio 
de Janeiro, Belo Horizonte, 
São Paulo e Brasília.

Para tomar parte no referi
do concurso, basta o interes
sado adquirir um móvel da 
afamada marca Probel, vendi
do em Lages pela conceitua
da Casa VVeiss, e aguardar a 
sua oportunidade de fazer e s 
sa viagem maravilhosa visi
tando as principais cidades e 
capitais brasileiras.

Conforme noticiamos, a du
ração do concurso era de i- 
de outubro de 1960 a 28 de 
fevereiro de 1961. Agora, en
tretanto, devido à grande 
procura dos afamados moveis 
“Probel” e visando oferecer 
maior oportunidade a todos 
de tomar parte no citado 
concurso os altos dirigentes 
dos Produtos “Probel”, em 
comum acordo com a Casa 
Wei68, distribuidora dosreieri- 
dos produtos para toda a re
gião serrana, resolveram pror- 
rogar o certame até o mês 
de maio do corrente ano, am
pliando assim o seu prazo e 
oferecendo maiores vantagens 
a todos os interessados que 
ainda não adquiriram o seu 
móvel Probel e portanto ain
da não habilitados para to
mar parte no “Concurso Via
gens Maravilhosas “Probel”.

D.retor superintendente 
do Banco ínco agraciado 

pelo Papa
0 sr. Genésio Miranda Lins, diretor superiu- 

tendente do Banco Industria e Comercio de San
ta Catarina S/A e considerado o “Banqueiro de 
I960", foi agraciado com o titulo de benemeritu e 
com medalha de ouro que lhe foi conferido por 
Sua Santidade o Papa João XXIII.

Esta honraria foi concedida ao sr. Genésio 
Miranda Lins, devido aos relevantes serviços 
prestados pelo mesmo àí> várias instituições reli
giosas de nosso Estado e do país.

Lupion loteou e vendeu 
praças e logradouros

Noticias de Curitiba, 
dão conta de que o ex 
governador Moisés Lu 
pion loteou todas as 
praças e logradouros de 
Paranaguá e veudeu a 
amigos.

A negociata foi des

coberta, quando o pre
feito de Paranaguá, -Joa
quim Tramujas, ao ten
tar proceder reforma 
num dêsses logradouros 
descobriu que êle havia 
sido loteado e vendido.

Dia 19 à 25 do corrente mês, os Rotarys Clubs 
de todo o mundo, inclusive os dois Clubs' de nos
sa cidade, realizarão a Semana da Compreensão 
Mundial, que incentivará durante àqueles dias. a 
maior compreensão e paz entre todos os povos da 
terra. v

Clube Recreativo Juvenil
Edital de Convocação

to« ° r^ mf.do Sr- Presidente e de acordo com oS Estatu 
tos, artigo 44, ficam convocados todos os sócios quites des“ 
sociedade para a eleição da nova Diretoria, en. Assen-b^ 
Geral Ord.nana as 14 horas do dia 19 de março do correoie
ra s e i !  , numer°  legal fica a ™esmS convocada P*
ííir a  rnm * .terce,rQ . in v o c a ç ã o  1 hora após, sendo a “ r 
ceira com qualquer numero de sócios.

Lages, 27 de fevereiro de 1961 

Ass Aristiliano R oir gues - 2o. Secretário
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