
A pedido do Diretório Municipal da U.D.N.

V̂ ou desmascarar caluniadores"

“Lanço o repto « f í^ m e  V A R  A S . A G U S A C Õ £ S  F£ITA S  A O  DEPUTADO LAERTE R A V O 3 VIEIRA
sr V lD AL  R A M O S  IU M O R Snr^l?f-~,P° ra a  pr?va ^ as acusações’' declara o representante udenista - Outorgada ao

ju m u i í  Procuração para levantar quaisquer depósitos bancários, no país e no exterior 
ex °scretario da Fazenda - Poderes para investigar as contas do 

. aeputado em quaisquer estabelecimentos de crédito.
í 2 'r' S L a0^ ld” ?J>cÍ !1lo  PSD' oticialmente. ad„,„u

do

Democrático desta cidade, i a acusação e parece deseiar 
em comentário de sua res- tratar com carinho especial

ig
quem me entender.

ponsabilidade irradiado pelaiêsse filho. Tenho, agora côm 
Rádio Clube de Lajes, dia l - quem me entenrlpr
do corrente més, entre ou
tros ataques feitos ao depu
tado Laerte Ramos Vieira, 
fez referência específica à 
“história de dinheiros nos 
bancos do Paraná” afirmando 
que o representante udenista 
não a contara direito e que 
“devia ter autorizado a quem 
quer que fosse (naturalmente 
a verificar a dita história) 
porque aquele que não deve 
não teme’’

Como tais afirmações feitas 
tob a responsabilidade do 
PSD implicam em graves acu
sações à honra do deputado 
udenista. tendo em vista os 
comentários que se vinham 
fazendo à-boca-pequena sôbre 
8 apropriação de dinheiros 
públicos que teriam sido por 
êle depositados em conta 
particular em Bancos do Pa- 
nná, procurou a Mesa do 
<o Diretório Municipal da 
UD.N. de Lajes, ouvir o ex--| 
Seretário da Fazenda do g o 
verno passado que, na oea- 
não, se achava nesta cidade

f a l a  o  d e p u t a d o
LAtRTE R A M O S  

V IE R A
Nunca imaginei, começou 

o deputado udenista, que che
gasse a tão alto gráu a vo
cação para a infâmia, dos 
meus adversários. Sabia já, 
Que em conversas de café, 

murmurava contra minha 
honra, dizendo-se que eu me 
havia apropriado de dinhei- 
ros públicos depositando-os 
cm meu nome em bancos do 
Estado do Paraná. A impor
tância era ora de 500 milhões, 
°ra de i0o, ora de vinte ou 
*rinta Variava de acordo com 
o gôsto do comentarista. 
Ninguém, porém, assumia a 
Paternidade da acusação. 
Quando interpelados por fa
miliares e correligionários me- 
U8> os acusadores, como sem- 
Ppe fazem 06 caluniadores e 
covardes, fugindo a respon- 
®abílidade da infâmia que en
gendraram ou que ajudaram a 
Propalar, respondiam inva
riavelmente- “ eu não sei de
nada> apenas ouvi comentários 
POr aí".

Em virtude disso, prosse 
sjhu o deputado, não tomei 

agora qualquer atitude, a 
8er uma explicação dada 

; 8 meus conterrâneos pela
«âdio Diário da Manhã”, E 

mi a P°deri* fazer. A infâ- 
a propalada nos cafés es- 

in v-80b a caPa do anonima- 
-Mnguém era por ela res- 

vjru8aveE Todos, apenas, ou- 
a® de “alguém’’ que se 

Iémentava 0 Iat0- Agora, po*

REPTO A O  PSD

Minha primeira providência 
- continuou - já está tomada. 
Acabo de assinar no Cartó
rio do 3' Tabelião de Notas 
desta cidade uma procuração 
outorgando ao sr. Vidal Ra
mos Junior, presidente do 
PSD local, amplos poderes 
para, independenteraente de 
prestação de contas, levantar 
em quaisquer estabelecimen
tos bancários do país ou do 
exterior importâncias neles 
depositadas em meu nome 
e ainda com poderes para 
obter de tais estabelecimen 
tos informações sôbre depó
sitos por mim feitos em qual
quer tempo e dos levanta 
raentos de importâncias das 
referidas contas e a época 
dos mesmos. Fica, porém, 0 
mandatário com a obrigação 
de dar ampla divulgação pe
la imprensa e pelo rádio, logo 
após haver efetuado qualquer 
levantamento em dinheiro, 
mencionando a quantia levan 
tada, a data em que foi efe
tuada a operação e o estabe 
lecimento em que a mes
ma se efetuou. A procuração 
foi outorgada ao er. Vidal 
Ramos Júnior por ser êle o 
presidente da secção local 
do PSD, cujo diretório en
campou, dando publicidade, 
às acusações contra mim fei 
tas. Espero que S. Sria. não 
se recusará era aceitar 0 
mandato, no interesse, inclu 
sive, de provar que o seu 
partido não está fazendo 
acusações infundadas. Caso
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o sr. Vidal Ramos Júnior não 
deseje, pessoalmente, levan
tar as importâncias em meu 
nome depositadas bastará in
dicar outra qualquer pessoa 
de sua confiança para aque
le fim, que será. imediata 
mente cutorgada à mesma, 
procuração idêntica.

Finalizando, disse-nos o de
putado Laerte Vieira:

Essa é a minha primeira 
providência para desmascarar 
os caluniadores. Lanço, por 
ora, um repto ao PSD local 
para qne prove as acusações 
a que deu curso, com ampla 
publicidade. A não aceitação 
do mandato ou a não indi
cação de outra pessoa da 
confiança do atual mandatá
rio para que faça a prova

material das acusações será 
a confissão tácita de que o 
que foi dito sob a responsa
bilidade do partido é uma 
mentira e uma infâmia. Lan 
ço o repto e forneço os meios 
para a prova. Se não lhes in
teressa provar, mas, apenas, 
denegrir minha reputação, o 
problema é outro e será tra
tado a seu tempo.

A r o c u r a ç a o
daNo Cartório do 3o Tabelião de Notas obtivemos um traslado 

já foi registrada no Cartório de Títulos e Documentos desta cidade sob o 
252 a 253 Livro B n° 10 e foi por aquela repartição encaminhada ao sr. 
Júnior e cujos poderes são os seguintes:

procuração,
o que

n“ 4.859 fls. 
Vidal Ramos

disse que fazia seu bastante procurador o senhor Vidal Ramos Júnior, brasileiro, casado, 
maior e capaz, domiciliado e residente nesta cidade e Comarca de Lajes, para o fim es
pecial de efetuar levantamentos de quaisquer importâncias que se encontrem depositadas 
em nome dèle, outorgante, em quaisquer estabelecimentos bancários ou Caixas Econômicas 
existentes no Brasil ou em qualquer outro País do mnndo, bem como solicitar que ditos 
estabelecimentos informem por escrito as épocas em que o outorgante efetuou depósitos, 
épocas de levantamentos anteriores e respectivas importâncias, sendo que para tanto outor
gava a seu dito procurador os mais amplos e ilimitados poderes, inclusive os de assinar 

os necessários cheques, receber e dar quitação, praticar, enfim todo e qualquer ato necessário ao 
bom e fiel desempenho déste mandato. Pelo outorgante me foi dito, ainda, que seu procurador fica 
isento de qualquer prestação de contas, ficando, porém, obrigado a dar ampla divulgação pela 
imprensa e rádio locais logo após haver efetuado qualquer levantamento de dinheiro, mencio
nando a quantia levantada, data do levantamento e estabelecimento em que foi feito a operação. 
(segue fecho da procuração e assinatura do Deputado Laerte Ramos Vieira).

/ }  I/ / m

U. D. N. CO N GR A TU LA - 
SE  C O M  JA N IO

Integra do telegrama enviado pelo Diretório 
local ao Presidente Jânio Quadros

Exmo. Snr. Presidente República

Brasília

Diretório Municipal U.D.N. Lajes congratula-se V. 
Excia. inclusão agenda reunião Governadores era 
Florianópolis execução imediata estrada Lajes-blo- 
rianópolis vg rápida execução Estrada Ferro Rio Ne
g ro -Bento Gonçalves passando esta cidade e forne
cimento energia elétrica Capivarí este Município vg 
tudo acordo sua plataforma quando candidato pt

IJ D N. Lageana aplaude e conlia^ eminente 
Datricio cujas realizações frente Govêrno trarão 
rppnneracão e desenvolvimento Pátria comum pt 

Ladir Cherubini - Presidente

fé®. o caso muda T u g u r l  > iv a r o  ^ m0S

çVnrfacões Udenistas Ladir Lneruoim- 
««m n s  Vieira - Secretário Geral

H S 1 0 I I 0 DEPUIflOO CEISO .j k *

Transcorreu em data de ontem, a passagem 
de mais uma efemeride natalicia do Deputado Fe
deral Dr. Celso Ramos Branco, alto procer políti
co da União Democrática Nacional, e pessoa que 
goza de geral estima em nossos meios sociais.

Parlamentar batalhador, o Deputado Celso 
Ramos Branco tem sido um verdadeiro abnegado 
pelos altos interesses de sua terra natal, onde a 
tualmente convive.

Devido às virtudes que ornam o seu carater, 
aquele ilustre parlamentar foi muitíssimo cumpri - 
mentado pelos seus inúmeros correligionários des
te município.

Noticiando êste grato acontecimento, destas 
colunas levamos ao Deputado Celso Ramos Bran
co, os nossos votos de perenes felicidades, ao la
do de todos os seus familiares e correligionarics.

■ i
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Por Danilo Thiago de CastroNOTAS EM ARQUIVO (N* 132)

i ̂ iluminação publica da c: ,d ada
“™ . ductora de for dades

Será inaugurada hoje, do honrado sr. superin- lavrada a respectiva acta,[ usina proo^ ^  Rj0 ç a
ás 20 horas, com toda a Itendente municipal que, 
solenidade, a iluminação pelos inestimáveis servi- 
publica da cidade. ços que tem prestado à

l i a  um melhoramento sua terra natal, em to
que se empunha, pelo 
adiantamento á que che
gamos. Vinha, entretan
to, sendo demorado por
que o governo munici
pal, com justa rasão, não 
queria dotar a cidade 
com outra iluminação 
que não fosse electrica.

Desde muito tempo, a 
resolução d’esse proble
ma ocupava a attenção

dos os seus ramos de 
utilidade publica, fez jus 
ao titulo de benemerito. \

O acto da inauguração, 
para o qual foram con
vidados as autoridades, 
pessoas de destaque so
cial e imprensa, terá lo- 
gar no edifício do con
selho municipal.

Pronunciados os dis
cursos do protocollo

o povo, tendo à frente ça, no sa lto jl^ jto^k ilo - 
uma banda de musica, veiras, uns d - : jade

metros diante da ciaaoe
e distribuir por esta a 
corrente electrica

percorrerá
cidade.

as ruas oa|

f  CONVITE-M ISSA
Pedro Audibert e família convidam a todos os paren

tes e pessoas de suas relações para assistirem a Santa 
Missa de 3" mês de falecimento de sua sempre lembrada

C LAR A  N UN E S AUDIBERT
que mandam celebrar no proximo dia 20 (quinta feira), às 
6,30 na Capela do Convento dos Padres Franciscanos.

A todos que se dignarem em comparecer a êste ato 
de religeã > e amizade, antecipam os seus agradecimentos.

Lages, Abril de 1961.

COLUNA SOROPTIMISTA

Combate à Difeteria
Dra. W ilm a  M. Carrilho

V Difeteria é doença infecto contagiosa e como tal 
de c iracter geral, produzida pelo bacilo diftérico Coryne- 
bacterium diphteriae (Klebs Lõffler).

V manifestação mais comum e que a torna conheci
da é i rinofaringeana (Localizaçao amigdaliana e laringe- 
ana (crupe), podendo também se apresentar, em menor- 
percentagem, como faringite diftérica.

O crupe a que costumamos presenciar torna-se um 
verdadeiro flagelo social, pondo a família em verdadeira 
angústia e o médico em sobressalto quanto a seu prog
nóstico. 6

L afecção muito tóxica que atinge a criança dos 2 
a 6 anos de idade de preferência e, que se instala, ora por 
quadro febril discreto e por vezes alto, com placa amig
daliana e faringeana, amarela ou cinzenta, dificil de des
colar e sangrante e, que pode levar o paciente a quadro 
afixiante em curto periodo de tempo, ou intoxicá-lo.

A inspecção da garganta e, quando necessário o exa
ra* especializado do larincoscopista, associado ao aspecto 
geral e aos exames complementares de laboratório, po
derão nos informar de que nos encontramos frente a um 
caso de crupe.

Porém, o que nos interessa, não é a satisfação clínica 
de termos identificado um caso a mais de difteria, cons
trange-nos até, pois que a profilaxia é a sua maior arma 
de defesa e combate.

Portanto, a nossa satisfação atingirá o auge quando 
soubermos que em nosso meio a vacinação foi, ^é e conti
nuará sendo feita em massa Vacinando as crianças a par
tir do 3 mès e reforçando 1 ano após ou antes do perio 
de escolar, prepararemos a criança para enfrentar o contac
to social sem preocupação quanto a difteria.

O centro de saúde na pessoa de seu diretor Dr. Aris
tóteles Waltrick que se encontra a disposição dos lagea- 
io s  quer da cidade ou dos distritos, para vacinar seus 

filhos. Há, lageanos, vacinas no Centro de Saúde, e seus 
filhos poderão procurar aquele estabelecimento das 8 até 
as 11 horas da manhã.

Este é o esclarecimento que o Clube Soroptimista de 
Lages houve por bem dar ao povo lageano, cumprindo 
assim mais um dos seus objetivos de servir, sem distinção ra
cial, filosófica religiosa ou política É nessa ânsia de ser 
vir, que jubilosos hoje prestamos nossa colaboração cívica 
â Autoridade Sanitária Máxima de nosso Município.

— De um anno preci
samente necessitou o sr. 
Busch, empresário daillu 
minação, para dar come
ço e concluir o grande 
serviço da instalação da

E’ digno, pois, de en 
comios pela completa 
execução que deu ao 
contracto que iirmou 
com o governo munici
pal, apesar das difficul-

. , (Jue+ encontr0u 
pnncipalmente na acqUj 
sição e condução do JJj 
terial necessário

Ao sr superintendente 
ao sr. Busch, ao povo dó
município e, muito espe. 
cialmente, ao povo da 
cidade, os nossos cuip. 
primentos.

(De o P'analto de 1'-] l D/7).

9 «

Com a presença de altas siderações a respeito do a- ‘\’ f ? 0 *lf0 ias
contecimento que vem, sem do bom g >->to, no com to e 
dúvida alguma, enriquecer a

autoridades civis, militares e 
eclesiásticas, de populares.
jornalistas, radialistas e pes- radiofonia lageana e barriga-

-verde.

Cinco anos de bons 
serviços

soas especialmente convida 
das foi inaugurado, dia r  do 
corrente às 15 horas o novo 
prédio da Rádio Diário da 
Manhã de Lages com insta
lações modemíssimas feita 
de acordo com os ditames

Sob a direção competente 
e esclarecida do dr Hélio

da mais recente arquitetura Ramos Vieira, e tendo co- 
especializada no assunto. mo gerente a figura não me

nos esclarecida e competen-
Após a benção do prédio, te do sr. Solon Vieira, a Rá-

procedida pelo bispo auxiliar dj0 Diário da Manhã de La 
da Diocese de Lages D. !ges com essa in iuguração 
Afonso Niehues, fizeram uso mudou completamente de fi
da palavra os srs. dr Hél o gura, conservando uo entan 
Ramos \ ieira, diretoi cia R<> to a ótima programação e 
dio Diário da Manhã e a valores artísticos que a ca- 
refenda utoridacie eclesiás- racterizam 
tica, ten> o ambos tecido con-

DUPLA MIRIM

do alto nível cultural ■ pa 
blico lageano, o novo édio 
da Rádio Diário da 
conta com sala de /|j0. 
t a'ro, cabine de ]< 
mojerníssima, auditó; em 
lindas e alegres côres c com 
capacidade para 300 pessoas, 
discoteca com aproximada
mente 11 mil gravações sala 
especial para rádio-jornalig- 
mo com possante receptor 
e rádio-telegrafista próprio, 
três gravadores de alia fide
lidade e também com a com 
petente e decidida colab 
ração de um corpo especi 
lizado de locutores, rádi 
repórteres, funcionários e 
artistas que tudo fazem 
para elevar bem alto o con
ceito dessa emissora que 
conta com aproximadamente 
cinco anos de bons serviços 
prestados à nossa terra.

Registrando o aconteci
mento, déstas colunas envia
mos os nossos cumprimentos 
a todo o pessoal da Rádio 
Diário da Manhã, por inter
médio do seu diretor dr. 
Hélio Ramos Vieira, fazendo 
votos que essa emissora se 
projete cada vez mais nn 
cenário radiofônico de Santa 
Catarina. Â

Dupla Mirim, regionalista da R«ili<» nie 
alegrense, gentilmente cedida por esta D,íusora porto
d" raDte/ °  Kias na Rácli0 diário da Manhã -60rU Para atUur ca içando ab.nluto sucesso em nossa terra e que está al-

Deputado udemsta 
impugnará a candida
tura de JK ao senado

Informa-se que o depu- 
do udenista Adauío lu- 
eio Cardoso, impugnuá 
a candidatura Juseelino 
Kubstcheck a senador 
por Goiás. Afirma o lí
der udenisla ter havido 
corrupção na atitude do 
senador Taciano de Mello, 
abandonando sua vaga
para dar oportunidade
a JK, em tr o c a  de uni 
c a r g o  v ita lício  de Minis
tro do Tribunal de Con
tas da União.

Como se sabe a candi
datura de JK ao senado 
foi lançada pnr vários 
partidos políticos.
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CORREIO L AGE ANO

1 - Já é grande o movi
mento que culminará sábado 
próximo com o desfile de 
15 senhoritas de nossa so
ciedade apresentando mouêlos 
e cortes dos famosíssimo," 
TECIDOS BANGÜ.

OUT.

CAZZI apresenl
Recusar-se a desfilar é Domin^° da Páscoa- |t«-

o O o O o

candidata ao títu' > do Miss 
Lages) com I *oi igos, Car- 
mem Branco, Va Yone Lo
pes, Véra t ej ieta
Muoiz, Aleida la ;, Ziltíiuha, 
e Titi, Zilda Macedo e outras

_ n o O o
8 - Pertencer ao Club da 

2 - Aquela noitada contará i'aciy é IN 
com a animação do renoma o O o

Sría. Margot Paim Luz, que recebeu o título Menção Hon
rosa no certame Miss Elegante Bangú Santa Catarina.

do CONJUNTO MELÓDICO 
PLAY BOYS da vizinha ci
dade de Caxias do Sul. A- 
contecerá no Clube 1' de 
Julho.

o O o

9 - Conversar em voz alta 
nos cinemas é OUT.

o O o

10 - Comprar Simca ( ham- 
bord é IN.

3 - Sob a direção do CLUB 
da LADY, com a colabora
ção deste colunista, gentil
mente cedido pelos Tecidos 
Bangú através de Zury Ma
chado, teremos neste ano, 
em nossa cidade dois desfi
les Bangú.

' o O o

4 - São as seguintes senho
ritas que sábado próximo es
tarão acontecendo na passa
rela:

o O o

11 - Retirar-se de uma 
“ rodinha” (mesmo sendo de 
amigos; sem pedir licença 
é OUT.

o O o

12 - Passar fins-de-semana 
em Curitiba, P. Alegre ou 
Florianópolis é IN, mas ir a 
São Paulo ou Rio de Janeiro 
para passar o fim-de-semana 
é OUT.

o O o

1 - Ena Krebs.
2 - Mariza Ramos.
3 - Sulamita de Almeida.
4 - Terezinha Simão.
3 - Miriam Nazaré Ramos.
6 - Yelva Schweitzer.
7 - Mery Bianchini
8 - Maria Aparecida Simão.
9 - Beatriz Branco.
10 - Sônia Ribeiro.
11 - Tânia Ferreira.
12 - Yara Avila.
13 - Daura Duarte.
14 - Nilva Rodolfo.
15 - Nara Yone Lopes.

o O o

5-Anotei um casal passean
do nas ruas da cidade. Ele de 
ootas por fora das calças 
estava outíssimo

o O o

® * O desfile Bangú é IN. 
o O o

o O o

13 - Usar Sem Sol é IN, 
mas sair “ manchada’ é OUT.

o O o

14 - De parabéns a Rádio 
Diário da Manhã por suas 
novas instalações Sérgio Mu
rilo especialmente contrata
do para a inauguração, fêzsu
cesso, no palco-auditório.

o O o

15 - De parabéns também 
o lar do Vereador Nilton Ro
gério Néves, pois Dona Lau- 
ra enriqueceu-o com um lindo 
nenê que ganhou o nome de 
Charlot.

o O o

)luna cumprimen- 
is Rogério Macedo 
rreira pelo estreia- 
não direita, 
antar íntimo no

17 - Patrocinado pelo Club 
1 de Julho e com a colabo
ração da Rádio Diário da 
Manhã e Jornal de Lages, 
aconteceu muito bonito o 
desfile das candidatas à Miss 
Lages. Miriam Reuter deu 
show de beleza.

o O o

18 - O casal sr. e sra. José 
Guidalli recepcionaram se
gunda-feira para um precio
so jantar comemorativo. Mo
tivo: Dona Véra aniversaria 
va.

o O o

19 - Convidados para o 
jantar, compareceram Dino 
Almeida, Sr. e sra. Rubens 
Almeida (Nilda), e o sr e 
sra Jacy .(Neusa) Guidalli, 
Dr. Nilson Campos, srta. 
Neusa Campos Srta. Zaira 
Borges, o colunista e sra.

o O o

20 - Passarei agora a falar 
do maravilhoso BAILE DAS 
ELEGANTES.

o O o

21 - Precisamente às 24 ho
ras do dia 2 de Abril, con
vidadas pelo fabuloso anima
dor da Rádio Diário da Manhã, 
começou o desfile das 10 
srtas. mais elegantes de 1960

o O o

22 - Infelizmente por moti
vos imperiosos 5 déstas se
nhoritas não puderam com 
parecer àquele desfile, que 
em matéria de beleza e clas
se foi muito além da expec
tativa.

o O o

23 - Desfilaram as srtas. 
Neiva Bianchini, Véra Lucia 
Furtado, Suzana Sbruzzi, Mi
riam Avila e Neusa Campos.

o O o

24 - Especialmente convi 
dados compareceram os cro
nistas sociais mais lidos do 
Sul do País, Dino Almeida de 
Curitiba (Jornal Diário do 
Paraná. Emissoras Associa
das TV canal 6 e Revista 
Clube), Luiz Augusto de Por
to Alegre (Jornal Ultima Ho
ra e Revista O Globo) e fi
nalmente Zury Machado de 
Florianópolis do Jornal O 
Estado.

o O o

25 - Nossos convidados en
cantaram-se com o luxo ex- 
plendor e seleção do BAILE 
DAS ELEGANTES

o O o

26 - Houve entrega do "tou- 
venir”, e os cronistap sociais 
l a n ç a r a m  cora as elegan-

27 - O Co unto Sincopado 
esteve muit> animado e a- 
gradou.

O o
28 - Anotei a presença de 

séte das 10 Sras. Mais Ele
gantes de 1 ages: Sra. Pedro 
Paulo (Ilze) isboa, Sra. Dr.

Renaio (Ada)
Valente, Sra. Dr. Jorge (Lur
des i Barroso sra. José (Véra) 
Guidalli, Sra Vicente (Yvo- 
ne) Cordeir Sra. Rubens 
(Nilda) Almeida e Sra. Dr. 
Alaor (Lucia) Schweitzer. 

o O o
29 - Pontincaram também 

os casais:
Sr. e sra. Henrique Nicolau 

Reuter, Sr. e sra. Jacy Gui
dalli, Sr. e sra. Oscar Schw 
eitzer F°. Sr. e sra. Dr. Nilo 
Sbruzzi, Sr e sra. Dr. Orly 
Furtado, Sr. e sra. Dr. Clineu 
Vieira, Sr. e sra. Ivo Bian
chini, Sr. e sra. Ivo Tadeu

Srta. Elisiana Haverroth, Miss 
Santa Cataúna 1959.

Bianchini, Sr. e sra. Nelson 
Araújo, Sr. e Sra. Wilmar 
Marin (casal muito simpático).

o O o

30 - Das senhoritas: Mery 
Bianchini com A. Carlos, 
Yara Valenta com Teimo. 
Miriam Reuter (mais forte

o O o

31 - Dos rapazes: Gil, Me-
legari, Cícero C dnho Pau
lo Henrique, iip.no, Gvidio, 
Antenor, Alce >, Walter (Ma 
ro), Yvan (Cr mi no
des (Véra) e Sér, io.

o O o ,

32 - Visitantes: Sr e sra
Dr. Manoel M; rtins, Sr e sra 
Dr. Theodoro Leli-, Glacy 
Silveira da Costa > e
Lauto Faria.

o O o

32 - Dos carecas: Ma h t s 
(par constante;.

o O o

34- 0 colunista agradece a to
dos aqueles que com suas 
presenças prestigiaram a 
Noite das Elegantes que es
tou certo agradou em cheio.

o O o

35 - A coluna agradece 
também a valorosa colabora
ção da Rádio Diário da 
Manhã, João Luiz Lucena 
(Gordo), Joalheria Mondado - 
ri. Relojoaria Tic-Tae, Joa
lheria Centenário, E^armácia 
Popular, Farmácia N. S. das 
Graças, Farmácia Pilar, Ber 
tuzzi Ribas, Crediário York, 
Laboratório Dentário Maga
lhães e muito particularmente 
ao Clube 14 de Junho.

o O o

36 - Encerro por hoje esta 
coluna que já vai longe, pro 
metendo voltar em breve 
com alguns clichês da Noite 
das Elegantes para que todos 
possam ter uma idéia mais 
concreta do quefo o su^es. o 
e beleza daquele Bane em 
Black-tie.

Presos por bebedeiras
Dois diplomatas bra 

sileiros, Josó Maria Bel- 
la, de 47 anos, cônsul do 
Brasil, em Miami, e Dal
ton Portela, vice-cônsul 
na mesma cidade, pas 
saram há dias algumas 
horas na prisão por a 
tentado ao decôro na 
via pública.

Livio Baggio  e Sra.
Silvério Lenzi e Sra-
Com prazer participam o noivado t’ e 
lhos

Vera  Beatriz e Murilo

Lages, 2,4/61.
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CORREIO LAGEANO

Sindicato do Comércio 
Varejista de Lajes

•éde: Rua Presidente Nereu Ramos, 103 - Edif. Ribas 
- 2' andar - Lajes - S. C.

EDITA i. N  2
Em cumprimento ao disposto no arf (V alínea “b” das 

constantes da Portaria Ministerial ir 14b, de 
j  conhecimento dos interessados a relação 
constantes da chapa registrada no prazo 

— ;\s eleições que serão realizadas 
dia 13 de abril de 1961 já anunciada

titulada “ Técnica da’ i , ' fia e do Comando". | ta-se de uma obraí' vulgarização de conlitci mentos atualizados sóbrg os problemas básicos liderança, ocorrentes taninsti uções 
18 / 57, faço do
dos candidatos t 
]eg;i para concorrer 
nest» Sindicato, no C. 
em edital anterior.

CHAPA:
Para Diretoria

to na administração n̂ l 
blica quanto nas empre.1 
sas privadas. Livrando 
de qualquer aparato ^  
erudição, o autor coloca 
em termos simples e 
accessíveis todas as ques. 
tões que examina, deu 
tro de princípios rigoro. 
samente didáticos.

3. Ulisses Ribas.
1. João José Vieiro
2. Evaristo Duarte e Silva.
3. Paulo Wolny Broering.
1. Antônio Gil Ramos Lucena.
2. Antônio Alves dos Santos.
3. Túlio Fiúza de Carvalho.
1. Antônio Araldi.
2. Alberi Cardoso Rocha.
3. Antônio Cesar Vieira de Arruda 
sêlho
1. Frnani Francisco da Rosa.
2. Jairo Arruda.
3. Ulisses Ribas.
1. João José Viero.
2. Evaristo Duarte e Silva.
3' Paulo Wolny Broering.

Fica aberto o prazo de cinco (5) dias para ofereci 
mento de impugnação contra qualquer dos candidatos.

Lajes, 31 de março de 1961.

Ernani hosa - Presidente

Suplentes

Conselho Fiscal

Suplentes
Segundo os dados oii- 

ciais da Petrobrás, em 
1960 foram processados 
30.235.247 barris de pe
tróleo. sendo a participa 
ção do produto nacional 
orçad i em i3.bl2.824bar
ris. A produção de deri
vados somou 7.711.079 
barria de gasolina, 
1.126(562 de gás liquefei 
to, 7.624.022 de óleo die- 
sel. 2.150.803 de querose
ne, 14.561.597 de óleo 
combustível, 526.331 de 
resíduos aromáticos, 
292.027 de solventes, 
87.761 de eteno e 18.120 
de proteno. Houve ainda 
uma produção de 202.850 
toneladas de asfalto e 
64 404 de fertilizantes.

Suplentes

O colunista de “ <J Glo- Dona Fátima. A viUv4 
bo do Rio” , Ibrahim Sued, Álvaro Piano ja está pre 
noticiou o seguinte: — parando o vestido pari 
Marta Rocha, a mais fa- subir ao altar pela se 
mosa de tôdas as misses gunda vez.
que o Brasil já esco lh eu ,_________________________
casa-se a 18 de maio ^
com o jovem industrial S l l h l U  O  D r e n

Curso gratuito de Taqui
grafia

De acordo com infori 
raações das Companhias’ 
Produtoras de Gaz Li] 
quefeito e outros produ 
tos de Petroleo. o gaz 
passará a custar LTJ 
541,50 o bujão de 13 qui
los. A  alta é devida à 
nova reforma cambial 
que aumentou o dolar 
oficial de CrS 100,00 pa
ra CrS 200,00.

Por correspondência

Acham-se abertas as matriculas para os cursos de taqui 
grafia por correspondência do Instituto Brasil“iro de Taqui 
grafia, orgão fundado em 1944 e reconhecido 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' 8934, São Paulo

Os padrinhos da noiva 
serão o governador e 
senhora Juraci Maga
lhães. Os padrinhos do 
noivo serão o Drincipe 
Don João e a princesa

x o x

Foram registrados na 
Diretoria de Ensino Su
perior, do Ministério da

Srta. Maria Ali 
ce Woífí

A data de hoje assi
nala o transcorrer de 
mais um aniversário 
natalicio da gentil srta. 
Maria Alice Wolff, düét1 
filha do sr. José Wolff. 
pertencente ao alto co
mércio désta praça.

À  feliz nataliciante 
enviamos as nossas con
gratulações.

O CARRO DE C I A S S E  F AB RI CA DO NO BRASILPOSSANTEI
Vigoroso motor "A q u llo n " V-8 Acejeroçõo. ren
dimento e econom lo d *  consumo Á gil no trá fe 
go urbano e veloz no estroda*

CONFORTÁVEL!
4 portas G rondn espaço interno poro  seu con- 
fôrto  e de mois 5 passogeiros Suspenjôo ' Sto- 
blmotlc ‘ M o io r área de vidros poro  v is lb ilidode  
panorâm ico I

SEGURO!
Estruturo juper-com pacto Chossu Integrodo em 
robusta armoção de oco. ò provo de rufdos e 
choques Freios super-potente»*

ELEGANTE!
in h o t  de a ristocrático  beiezo Primoroso oco 
I o mento E jtofomento e plnturo em lindos CÔre» 
hormonlzontcs ò suo esco lho1

Vdrio* planos d# financiamento Oficmo* próprias. 
r oro A ss is tin d o  Técnico Permanente com Peças 
S/.-nco Genuínos

Vendemos tombém o 
SIMCA PRÉSIOENCE
o aristocrata dos corras 
bfusiteiros

Vidros —  Espelhos 
Molduras

Vidraçaria 
Almirante Soares

Rua Marechal D e o d c ro  d51 
fone 376

Para tôda a região serrana:

Mercantil Delia Rocca, Broering S/A
Rua M anoel Thiago d e  Castre. 253 — la g e s  — S C
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meu
Santa Catarina, após dez 

anos de estagnação, de ma
rasmo e entrave no seu de
senvolvimento, pela incúria, 
inércia e miopia de govêr- 
nos retardatários e pouco 
afeitos a dirigirem e aplica
rem bem os dinheiros do 
erário público, ressurge co
mo que emergindo do abismo 
jiisondável de um oceano 
rcvôlto de ambições perso 
nalLtas a náu que virá tra
zer dias melhores, “ bailando 
a o rugido das vagas corco- 
veantes,” trazendo à bordo 
êsso timoneiro experimenta
do que engrandecerá Santa 
Catarina, guiado pela bússola 
da sua experiência.

Pelotando a conduzirá, es
tamos certos, ao porto seda
tivo da paz e da felicidade 
para onde convergem tôdas as 
esperanças, todos os anceios 
de bem-estar do povo catari
nense.

Nós nos queremos referir 
ao dinâmico Governador Cel
so Ramos.

E, para ilustrar o que aci
ma dissemos, haja visto a 
maneira como se houve na 
reunião dos Governadores 
com o senhor Presidente da

anto
^e 0̂s _seuS adversários Catarina, solvendo

políticos, não conseguiram 
empanar o brilho do concla
ve, porque foram repudiad .s 
nas suas pr^tenções, decor
rendo, porisso, num ambien
te de franca e amistosa cor
dialidade entre o Governador 
Celso Ramos e o senhor Pre
sidente da República, resul
tando, daí, quase “intotum”, 
serem aprovadas as teses 
apresentadas pelo Governa
dor do Estado ao senhor 
Presidente da República.

Dêste entrosamento de 
idéias entre o Governador e 
o Presidente, em breve tere
mos o inicio de grandes 
melhoramentos para Santa

os com 
promissos e solucionando os 
obstáculos até então existen 
tes,

Como aficionado que so
mos de tu< que diz respeito 
e se relac >na com o desen
volvimento do nosso Estado, 
em todos os setores de suas 
atividades, daqui cumprimen
tamos e felicitamos o senhor 
Governador Celso Ramos, pe 
lo êxito alcançado nas suas 
aspirações de bem servir, 
com carinho e lealdade, à 
sua terra e à sua gente.

Lages, Março de 1961.

Livinio Godoy

Autorizado o B. N. D. E. 
a financiar o T. P. S.

orno consequência Santa Catarina e Paraná, 
dos resultados da Confe
rem u de Florianópolis, 
algu ; is providências já

O presidente da Rêde 
Ferroviária Federal, pre

tepúbUca, Doutor Jinio QU1- r(, vi ria  pô n o  A Ie g te .

Não obstante as invectivas, São Paulo, em constru
as celeumas adredes prepara- ção pelo Exército, em

e tã sendo tomadas, no | sente aos debates da 
que uge à ligação fer- reunião de Florianópolis,

CINE TEATRO TAMOIO S/A.
Assembléia Geral Ordinária 

C onvocação

recebeu a incumbência 
do presidente Jânio Qua
dros de se entender com 
o BNDE ou o Banco do 
Brasil no sentido de 
obter o empréstimo de 1 
bilião de cruzeiros para 
reforço da verba desti
nada pelo govêrno a a- 
celerar as obras do Tron
co Principal Sul.

Convidam-se os senhores acionistas a se reunirem em 
assembléia geral ordinária, a realizar-se no dia 15 de abril 
p. vindouro, às 14 horas, na séde social sita à rua Mare
chal Deodoro n‘ 170. nesta cidade de Lages, a fim de delibe
rarem sôbre a seguinte ordem do dia:

1 ) — Relatório da Diretoria, balanço geral, conta de 
lucros e perdas e parecer do Conselho Fiscal;

2 ) — Assuntos de interesses sociais.

A V I S O

Acham-se a disposição dos senhores acionistas na 
séde social, os documentos a que se refere as letras “a’’, 
“b” e “ c" do art. 99 do decréto lei 2.627, de 26-9-1940.

O Tronco Principal 
Sul, incluído no progra
ma de ligação ferroviá 
ria Centro-Sul, teve sua 
construção iniciada há 
cêrca de 25 anos. A de
cisão de acelerar suas 
obras favorecerá o pro
gresso econômico daque 
las unidades sulinas, per
mitindo a interligação
das rêdes ferroviárias

Lages, 23 de Março de 1.961.

C INE  TEATR O  T A M O IO  S. A.

Mário Augusto de Sousa 
Diretor-Presidente

estaduais e aumentando 
a capacidade de escoa
mento da produção re
gional para os grandes 
centros consumidores.

Irmãos Sens

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

Estrada Federal - Bairro Coral

| L A G E S S.C.

Jornalista Estevam Borges
Festejou mais um aniversário uatalicio na úl

tima terça feira, -dia 4, o jornalista Estevam Bor
ges, um dos colaboradores deste bi semanario e 
que desfruta de largo de circulo de amizades em 
nossos meios.

Noticiando êste acontecimento, destas colunas 
enviamos ao jornalista Estevam Borges os nussos 
votos de muitissimas felicidades, ao lado de todos 
os seus dignos familiares e amigos.

lm  Cuiabá a segunda reunião t 
—  g o ic r n a i r e  —

Em cumprimento ao plano de trabalho esta
belecido pelo presidente da República para o ano 
de 1961, realizar-se-á, na cidade de Cuiabá, nos 
dias 27, 28 e 29 do corrente, a 2a. reunião de 
governadores, ocasião ein que os governadores 
dos Estados de Mato Grosso e dos Territórios de 
Rondônia e Acre terão oportunidade de tratar com 
o presidente da República e as mais altas autori
dades da admini>traç o federal dos principais as
suntos de interêsse d 'ssa região geográfica do 
país.

Reforma do Dicion irio da Língua Portu
guesa no B3raS'.l

O Presidente Jânio Quadros ordenou, ao Mi
nistro da Educa■•ã > qu^ mandasse re^ sur o Di
cionário da Lim. Pori igu sa para o Brasil, “ pois 
não serão toler s t nnos ofensivos às raças 
povos e religiões” . O n > o dicionário re visado de
verá ser o de us ificial nas escolas.

O President Jânio Quadros deverá, no próxi
mo dia 14 falar perante a Assembléia do Banco 
Interamericano que se reunirá no Rio de Janeiro. 
Na ocasião serão tratados os assuntos de desen 
volvimento econômico dos Países sulamericanos.

A N I V E R S Á R I O
Transcorreu domingo, 

último, dia 2, a passa
gem de mais um ani
versário natalicio do sr. 
Francisco de Paula Ri
beiro, proprietário do

Armazém Novo Empório, 
e que desfruta de grande 
amizade em nossos meios.

Ao aniversariante en
viamos as nossas felici
tações.

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



CORREIO HGEANO I *  ^ i n Q

a Cr L uu,
de ESTEVAM  BORGES

Festejou seu aniversário natalício, dia 27 de março 
próximo findo, o sr. José P Bággio, diretor-proprietário 
dêste bi-semanario e proprietário também de A Pérola de 
Liges, sita à Rua Cel. Córdova (ao lado do Café Brasil) 
1 gura bastante relacionada em nossos meios políticos, 
sociais e comerciais, o sr. José P Bággio desfruta de 
largo circulo de amizades na "Princesa da Serra” onde 
é vastamente conhecido.

No ensejo do transcurso de táo significativa efemé
ride, o sr José Bággio recebeu, na ocasião, as felicita
ções do elevado número de pessoas de suas relações e 
oo pessoal aqui da ‘ casa", sendo que êste último espera 
‘ trôco' em churrasco ou coisa parecida . .

X  0  X

Enquanto isso, a imprensa continua a divulgar telegra
mas procedentes dos diversos recantos do mundo, anuncian
do ‘ complôs” para derrubar govêrnos, conferências geral 
mente malogradas, movimentos de tropas, brigas de pouca 
monta, guerras e guerrilhas entre nações e povos e outras 
coisas mais que servem para tirar o sono das pessoas e 
deixá-las apreensivas quanto ao destino da humanidade.

Quando será que essa gente toda vai se entender e 
garantir a paz, o bem estar e a felicidade dos povos?

X  O X

Alkimim contesta Mariani, Mariani contesta Alkimim, 
Alkimim contesta Mariani, Mariani contesta Alkimim, 
Alkimim contesta Mariani, Mariani contesta Alkimim . . . 
e uma gestão inteira de passa nessa ‘‘base" enquanto o 
povo continua a sofrer, passar privações e a fazer ver
dadeiras ginásticas para não morrer à mingua.

Palavras. . . palavras. . .

X  0  X

E o preço das mercadorias continua a subir mais e mais 
numa majoração absurda de tirar o couro do freguês. O tri
go, a banha, os remédios e outras coisas de primeira neces
sidade são vendidos a preços astronômicos a pretexto da al
ta da gasolina e do dólar e não sei de que mais.

E o que é que tem a ver o feijão e a couve, legítima
mente brasileiros, com êsse dinheiro internacional? . . .

Deu entrada há dias na 
4a. Vara de Floriauópo
lis, mandado de seguran
ça contra o G ovêrno do 
Estado, para garantir u 
situação dos fiscais clas
sificados no Concurso de 
Fiscal da Fazenda e pa
ra efetivar recebimentos 
que o Govêrno não pa
ga há três meses aos 
Fiscais da Fazenda que 
prestaram concurso. 0 
mandado foi impetrado 
pelos fiscais Guilhermino 
da Silva Netto, Cyro 0. 
Soncini, Zanzibar Fer
nandes, Graham Bell Fer- 
nandez, Mario da Luz 
Medeiros e Everaldo 
Silva.

Prestes M aia  assume 
segunda íeira

O sr. Prestes Maia, 
eleito prefeito municipal 
da capital bandeirante, 
pelos partidos Democra
ta Crisião, UDN e PTB, 
será empossado na pró
xima segunda feira, dia 
10.

Nereu Soares Godoy
Sevendedor dos Produtos

Esso
Graxas, Oleos e Lubrificantes para ser

rarias
Portões — C. Negro —  Lages — S. C.

Esteve durante alguns 
dias em nossa cidade e 
deu-nos o prazer de sua 
visita, o Dr. Manoel Mar 
tins, atualmente residin
do na cidade de Tuba
rão.

O Dr. Manoel Martins, 
que por algum tempo já 
residiu em Lages, ó en
genheiro da Sociedade 
Termo-Elétrica de Capi 
vari (SOTELCa ).

Gratos pela visita.

Segundo afirmam os são encarregada de estu- 
Fiscais prejudicados pela ria r irregularidades qua|.
1 . í F ..... numontal quer motivo ou falha qUf>

desse causa à

flSCaiS —
medida g o ve rn a m e n ta l 
de anulação de concur 
so, não achou a Comis tão drástica. dida

fuscelino não defendei a os 
seus ex—auxiliares envolvi

dos em escândalos
O ex-presidente JK, 

ora em Paris, aulorizou 
divulgar a sua confor
midade com os inquéri
tos e sindicâncias deter
minados pelo presidente 
Jânio Quadros. Disse 
também que não daria 
um passo para defender 
seus auxiliares que por
ventura tenham pratica

do atos criminosos e 
malbaratado dinheiro pú
blico e que jamais pen
sou em socorrer aquêles 
que, abusando de suà 
confiança, se tenham a- 
proveitado dos cargos 
que ocuparam no seu 
govêrno para enriquecer 
ilicitamente.

Sindicato do Comércio 
Varejista de Lajes

Séde: Rua Presidente Nereu Ramos, 103 - Edif. Ribas 
- 2‘ audar - Lajes - S. C.

EDITAL N  3

Pelo presente edital e, em cumprimento ao disposto 
no art 6\ alínea “ f” da Portaria n- 146, de 18-10-57, fican 
convocados os associados dêste Sindicato para as eleições 
da Diretoria, Consêlho Fiscal e Representantes do Consê- 
llio da Federação e respectivos suplentes, que serão rei- 
lizadas no dia 13 (treze) do corrente em sua Séde SociR, 
à rua Presidente Nereu Ramos - Edifício Ribas-2- andar - 
onde funcionará a única mesa coletora, iniciando-se a vo
tação às 2" (vinte) horas, e encerrando-se às 24 (vinte e 
quatro i horas.

Sòmente terão direito a voto os associados que atea 
derem a todos os requisitos legais e estatutários, sendo 
condição para validade do pleito o aparecimento de, no 
mínimo 2/3 dos que preencherem aquêles requisitos, cujo 
total é de 93 sócios.

Ao apresentarem para a votação deverão os associa
dos exibir documento hábil de identificação.

Para outros quaisquer esclarecimentos poderão os as
sociados se dirigirem à Séde do Sindicato.

Lajes, 7 de abril de 1961.

Ernani Rosa — Presidente

~ 4 a ^ X t ~ í'M j L U & j s
i  O GRANDE CARRO »  *

8RASILEIR0

...eo Aero Willys
o grande carro brasileiro
Possante.-econômico, de ilinhas sóbrias e dis
tintas. o AERO-WILLYS é o único grande car- 
(ro brasileiro construído especialmente para o 
nosso pais. Motor de 6 cilindros e 90 K P . -  o  
(famoso motor Willys. Grande altura Jivre do solo. 
Estrutura monobloco. Amplo espaçopara seis 
pessoas. Porta-malas espaçoso. Visibilidade pa
norâmica. Bom gosto e distinção nas córes. que 
combinam com o  lu x u o s o  acabamento interior.

VENHA ADMIRA-LO EM

Agência Planaltina de Veículos S/A
Avenida Presidente Vargas 1898 i? « q axT U 0SLA G E S  rga8’_ [y98 ~  Fone 444 -  Caixa Postal, 333

0  alto indice de nacionalização do AERO-WILLYS *  a m ,u ^ a t a r i n a
^  e or garantia de completa assistência técnica
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CORREIO LA GE ANO

E s p e t a c u l a r  v i tór i a  do G u a r a n y
Tivemos domingo à tarde no Estádio 

Municipal da Ponte Grande, a realização 
do encontro amistoso inter-estadual, reu
nindo as equipes do Guarany de nossa 
cidade e do Agua Verde de Curitiba, v i
ce campeão paranaense.

Num gramado escorregadio, e sob o 
comparecimento de uma boa assistência, 
o bugre conquistou uma magnífica vitó
ria por 4 a 2, numa tarde de gala e que 
reabilitou completamente o futebol lagea- 
no de seus últimos insucessos.

Na verdede a vitória do Guarany 
enche nos de inteiro júbilo, pois foi con
quistada justamente contra o vice cam
peão paranaense, e que na atualidade é 
possuidor de um dos melhores planteis 
futebolísticos da terra dos pinheirais.

Na primeira etapa, o esquadrão do 
Agua Verde vencia por 1 a 0, com tento

consignado por intermédio de Duia aos 
28 de ações.

No periodo complementar o Guarany 
empreendeu uma sensacional reação, que 
culminou com a conquista de 4 tentos 
que lhe garantiu a vitória por 4 a 2.

Johan aos 2' empatou a partida; aos 
17 o mesmo jogador marcou o segundo 
tento bugrino, para dois minutos após ou 
seja aos 19', Zilvio marcou o terceiro 
contraste do auri azul. Aos 32' o Agua 
Verde diminue a diferença por intermé
dio de Pacifico, mas aos 45’ o Guarany 
dá cifras definitivas no marcador com a 
conquista do quarto gol por intermédio 
de Zilvio.

As duas equipes atuaram com as se
guintes constituições: Guarany - Orly, 
Vicente, Zé Otávio e Gozo; Demerval e 
Cardeal; Zilvio, Negrinho, Johan, Bodinho 
e Carbonera (Jonil).

Agua Verde - Herol, Tião, Renato e 
Fontes; Pacifico e Titure; Calita, Japo ês, 
Luizinho, Djalma e Duia (Mingo).

No lado vencedor merecera referei as 
elogiosas, as atuações de Orly, Z 1 a- 
vio, Cardeal, Zilvio, Johan e Bodinho.

No bando aguaverdeano, sobrest-ai- 
ram-se os trabalhos de Renato, Titure, 
Calita, Japouês e Duia.

Na arbitragem do encontro esteve o 
sr. Artenis Freitas, com uma satisfatória 
atuação. A renda da partida somou a 
importância de Cr$ 46.160,00, muito boa, 
mas que ofereceu um prejuizo de apro
ximadamente vinte e cinco mil cruzeiros 
ao bugre, isto devido as fortes chuvas 
que cairam na parte da manhã de do
mingo e que afugentou o compareci
mento de um melhor público ao fortim 
da Ponte Grande.

Amanhã em nossa cidade

—  Ií r í g d í I ta l i Ferroviário ijg M » inicio da tSD/
Foi elaborada na reunião da última terça fei

ra da LSD, a tibéla do Torneio Inicio, referente 
ao certame de 1961, o qual provavelmente venha 
a ser disputado no próximo dia 16.

É a seguinte a ordem dos jogos:
r  jogo: Internacional x Independente.
2. ,. : Guarany x Cruzeiro.
3‘ „  : Vasco da Gama x Vencedor do l - jogo.
4‘ „  : Vencedor do 2' x Vencedor do 3‘

Independente inscreve-se 
em última hora

Teremos amanhã a tar - 1  

de no Estádio Municipal! 
da Ponte Grande, a rea
lização do encontro a- 
mistoso inter municipal, 
flue reunirá as equipes 
do Internacional de nos
sa cidade e do Ferro
viário da cidade de Tu 
barão.

0 quadro tubaronense 
é considerado um dos 
melhores do sul do Es
tado, possuindo em suas

Será iniciado neste mês 
0 campeonato lageano, relativo à tem porada de 
1961.Segundo conseguim os 
aPurar ainda, o torneio inicio provalmente será realizado no próxim o dia

fileiras elementos de re
al valor do futebol cata
rinense.

O quadro do Interna
cional embora não atra
vesse fase das mais pro
missoras, promete uma 
ampla reabilitação aos 
seus aficionados, com 
uma vitória de vulto.

Amplas alterações serão 
efetuadas no q u a d r o  
c o  1 o r a d o , 
com a entrada de novos

16. Deverão tomar parte 
no certame deste ano as 
equipes do Guarany, In
ternacional, cruzeiro, 
Vasco Gama e Indepen
dente. O Pinheiros por 
motivos de força maior 
estará fóra do certame 
de 1961.

valores em diversos se
tores, pois a dire
ção técnica dêsse clube 
deseja reestruturar a sua 
equipe, levando-o a uma 
completa reabilitação.

Êste jogo não oferece 
qualquer favoritismo a 
ambos os contendores, 
pelo contrário o mesmo 
será arduamente dispu
tado.

E’ esperada uma boa 
arrecadação amanhã no 
Estádio Municipal da Pon
te Grande, superando 
mesmo a casa dos 30 
mil cruzeiros. Na ocasião 
haverá uma interessante 
partida preliminar, que 
reunirá a equipe aspiran
te do Internacional con
tra uma equipe do De
partamento Varzeaao de 
Futebol.

O interesse para o jo 
go Internacional x Fer
roviário é de franca es 
pectativa.

O Independente de Curi 
tibanos, era uma das equi
pes que estava disposta 
a não disputar o certame 
da LSD de 1961. Somen
te na reunião da última 
terça feira, realizada na 
séde da entidade mater 
dos esportes lageanos, 
foi que o representante 
da equipe da capital da 
madeira, resolveu ins- 
creve-la para a disputa 
do cetro de 1961.

O retorno do Indepen 
dente foi recebido com 
ampla alegria nos meios

esportivos de Lages e 
de Curibanos. onde 
mantem uma imensa tor 
cida.

OPORTUNIDADE
Vende-se por prêço de 

ocasião dois (2) lotes na 
praia de “ Navegantes” 
sita na cidade de Itajaí 
a 300 metros do nov 
campo de aviação in 
nacional.

Informações neste jornal

Nesle mês o inicio do 
campeonato ciiadino

Procure a maior e mais completa Livrara e Tipografia da cidade

A PÉROLA DE LAGES
Completo sortimento de material escolar
_________ Rua Cel Ccrdova 202 — fone 213 — —-------—- ■ ■ ■
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Nomeado o Sub-Chefe do Gabineie 
da Presidência da República

Acaba de ser nomeado por 
decreto do Presidente Jânio 
Qoadros o Dr. Augusto Wolff 
alto funcionário do Banco do

Brasil para exercer o cargo 
de Sub chefe da Casa civil 
da Presidência da República 
com séde em Florianópolis.

CORREIO LAGEANO
Lages. 8 de Abril de 1961

Uma Sugestão
Bem sei eu, que a sugestão que vou apresentar, cer

tamente vai ser criticada como descabida e inexequivel. 
Não ignoro também, que vou cotucar, com vara muito cur 
ta, numa “BESPEIRA” Pouco importa, sofrerei as conse
quências.

Vou tratar do alarmante aumento no prêço da gaso
lina que refletir-se-a, indubitávelmente no encarecimento 
d > custo de vida.

Certamente que o Presidente Jânio Quadros, tudo 
tentou, para que tal não acontecesse.

É logicamente uma resultante inevitável do Cambio Falso 
com o qual o ex-Presidenle JK vinha exaurindo impiedo 
samente, nossas minguadas divisas.

Esta a opinião generalizada dentre as grandes autori 
dades especializadas no assunto, tais como-: Daniel Faraco, 
presidente da Comissão de Finanças da Câmara Federal 
E. Gudin, Renato Costa, Clemente Maiiani e tantos outros, 
que seria fastidioso enumerar.

Entretanto em meu pobre be6tunto, quer me parecer 
um autêntico ovo de Colombo.

A gasolina seria colorida. Vermelha e verde, suponha
mos. Todos os postos de distribuição, obrigatoriamente 
manteriam em funcionamento, no mini no duas bombas.

Uma de cada côr. Junto das mesmas, um fiscal de 
comprovada idoneidade moral, incorruptível portanto

Quando se aproximasse um cami íhio, cujo motorista, 
quasi sempre com as mãos calejadas, de tanto colocar ja
carés, nos velhos pneus arrebentados; suarento e preo
cupado com a saúde do filhinho doente que ficara tão dis
tante ia logo dizendo: Procedência, Recife Destino. Pôrto 
Alegre, carga duzentas sacas de açúcar.

Ordenaria o Fiscal: Bomba numero um, gasolina ver
melha, oito cruzeiros o litro O motorista reabastecería 
seu veículo e continuaria a viagem longa e penosa, no 
desempenho de sua árdua profissão.

Em seguida aproximar-se-ía um soberbo Cadillac, cujo 
proprietário, ia logo declarando: Procedência Copacabana, 
destino Quitandinha, levo dois litros de whiky escocês e 
uma odalisca do outro planêta.

Bomba numero dois, bradaria o Sr. Fiscal, gasolina 
verde, cincoenta cruzeiros o litro.

O milionário, calmamente enchería o tanque de seu 
luxuoso Cadillac, possivelmente deixaria nas mãos trêmulas 
do encarregado da bomba, uma cédula de mil cruzeiros, 
sem estampa, a titulo de gorgeta continuando seu passeio 
em busca do prazer, trauteando um trecho da Traviata.. .

Vejo agora dois pontos vulneráveis, na minha pobre 
sugestão. O primeiro, onde iriamos encontrar tantos cida
dãos com os predicados indispensáveis para o cargo de 
Fiscal? O segundo: Que a Rússia fornecer-nos-ia, de bom 
grado e pelo custo, toda a gasolina vermelha que necessi
tássemos, não tenho duvidas. Será que a America do Nor
te consentiría? Dolorosa interrogação.

O melhor mesmo é deixar como está para ver como 
é que fica.

Lage6, Março de 961

MARIO RAMOS

Idênticas nomeações estão 
sendo feitas em todas as c 
pitais, de vez que isso ser,, 
feito conforme determinação 
do sr. Jânio Quadros, de t< i 
em todos os Estados seu h 
gitimo representante tani 
eivei como militar.

A nomeação do Dr. Augu 
to Wolff, foi muito bem re< 
bida pois trata-se de u, 
elemento de real valor, co 
uma cultura e capacidad, 
digna de respeito por todo-

Quanto â sua ideologia p< 
lítiea sabemos que na ultim 
eleição foi um dos organiz, 
dores em nossa capital ê 
movimento pró Jânio Qu< 
dros.

Êsse cargo a nosso ver 
o mais importante nos Esta 
dos, pois êle representa 
pensamento exato do Presi 
dente da República em todo- 
os momentos, e será tamben 
um verdadeiro fiscalizado 
dos problen. is que digan 
respeito ao governo feder, 
nos Estados ;uer na verifi 
cação dos tr oalhos nas re 
partições feo ais, quer nas 
reivindic. çõt s que tenham 
que sere , i tadas junto ao 
govêrno da 'mão.

Pode-se sumir-se que a 
turma da noleza deve ter 
um cuidado i special no a- 
(.endimenl ao povo no seus 
direitos, poi poderá aconte
cer que o demento vendo 
se prejudicado por falta de 
atenção com uma reclama 
ção justa ao Dr. Augusto 
Wolff e êste sem perda de 
tempo envia uma comunica 
ção ao sr. Jânio Quadros e 
aquele com sua vassoura 
sempre pronta e já bem 
conhecida pelos desonestos 
e aproveitadores determine 
que a mesma funcione sem dó 
e nem piedade contra êstes 
que não tem noção exata d06 
deveres para com o povo 
que é o alicerce de uma nação

General José Pinto 
Sombra

Encontra-se nesta cidade 
desde há vários dias, o„ Ge
neral José Pinto Sombra, que 
recentemente foi promovido 
a àquele posto por decreto 
do presidente da Republica, 
e que em nossos meios go
za de grande estima.

O General José Pinto Som
bra, deverá permanecer por 
mais alguns dias em nossa 
urbe em companhia de seus 
familiares, motivo porque a- 
proveitamos o ensejo para 
desejar-lhes uma feliz estada 
na Princesa da Serra.

if:

í i

O CINE M ARAJOARA, apresenta am anhã (domingo)
às 7 e 9 horas

A  espetacular produção da Filmex S/A em Mexiscope e Eastmancolor
CREPÚ SCU LO  DE UM  AM O R

com os consagrados astros Libertad Lamarque, Arturo de 

Cordova e a  grande coqueluche da atualidade Marta Mijares

Eleição parã a Presidência ^
—  Assembléia

deverá realizar se ni próxima segunda feira, a eleiç5n
para o cáaígo de presidente e demais membros da m, *  
Assembléia Legislativa estadual

Apesar do govêrno contar com maioria, está h« „„„ 
alguma dificuldade em virtude do nomea ser e.c,„. g
entrV p S D ,rpda0rtkioCmajoritari0 no bloco governista * ,

„ p.f.rreliírionario no governo, o sr. Celso Han'
e até m °®,mesmotem o seu -^ r^ lru m a  °grande interesse tem sem duvida alguma g

ouasi o direito de fazer o presidente.
Como se sabe, o nosso Estado apesar de possuir um 

vice governador, mas que é deputado federal, não tem jD 
ter esse algum em assumir o governo em caso de lícenÇi 
do atual governador, pois tena que renunciar o 86j

mandNe°8sas condições caberia ao presidente da Assembléia 
assumir o govêrno no impedimento que por ventura sur
girem, em caso dc viagens ou mesmo por qualquer outro
motivo do seu titular. »

Daí o grande interesse do PSD em fazer o presidente do 
legislativo, levando-se em conta que podei ia com isso ha 
ver mais entrosamento entre o poder executivo e o ie.
gislativo .

Mas ontem houve uma reunião e nao chegaram a um
icôrdo, de vez que o PTB insiste que êste cargo deve ibe 
caber, tendo mesmo apresentado dois nomes de sua ban
cada para o pôsto que são os dos deputados Evilasio Caon 
e Agostinho Mignoni, enquanto que o PSD deseja fazer 
presidente o deputado Estivalet Pires.

Hoje haverá nova reunião para tratar do caso, ruas 
jegundo noticias que nos chegam, possivelmente amanhã 
ficará resolvido em definitivo, quem será o candidato oíic al 
da maioria.

Segundo ao que parece a UDN, em virtude de sua mi
noria, teria se desinteressado pela marcha dos aconteci
mentos, pois desta vez diz que vai olhar de camarote.

Assumiu ü novo Comandante do 2' BS
Em solenidade realizada ontem no 2‘ Batalhão 

Rodoviário, assumiu o comando daquela unidade 
militar o Cel. Floriano Moller, em substituição a 
Cel. Antonio Andrade Araújo que íoi nomeado pa
ra uma nova comissão no Rio de -Janeiro.

Indústria e Comércio de
Madeiras Battistella S./A.

Convocação

São convidados os senhores acionistas desta 
Emprêsa a se reunirem na séde social sita à 
Avenida Marechal Floriano, 947, na cidade de La
ges, Estado de Santa Catarina, às 15 (quinze) ho
ras do dia 15 (quinze) de abril do corrente ano, 
afim de atenderem à seguinte

Ordem  do  D ia

I o) - Estudo e aprovação da propasti di 
diretoria para o aumento do capital social.

2o) - Outros assuutos de iuterêsse social.

Lages, 29 de Março de 1.961.

Emilio F. Battistella —  Diretor 
Enio Mario Marin — Diretor

‘ Ant ó r  ° »  depositário dos f
mont p f  ’ ^ ePsi Ç °la, Agua da Imperatri 
maf1 J nzano’ Vinho Salton e outros d<
à sua HiJprC+aS ?acionai* e estrangeiras, c( 
Rua OtaV f n r  fl;eguesia mudou-se 
telo Pm n lli^08 a’ no- 247, esquina Mon 
car oTone é97fi proprio’ bastando entretar 
dos com a os iuteressados serão

ComuniLentl!eza e a Presteza de semp 
Ihor e alnda’ que com o intuito d
guesia manL?mp ameDte servir sua distim 
vareio „anexo um eompleto serv
pre ’ p aQdo merecer a preferencia d
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