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Anda as homenagens prestada« 90 sr- Vidal Ramos Júnior:

Seis oradores, de destacadas Dosirõa* D 
Júnior por intermédio do dr. '  Volnv n ’ » aUn aram  °  aniversariante — Custoso mimo oferecido

footiiXj j  ia aocca Agradecimento comovido do hom“” " ' -r®~' 
aaae Justo merecimento de um homem público

_____  _ ______  __________ao  sr. V íd á l Ram os
Agradecimento comovido do hom enageado — Prom otores da

«Ho

i Coafor ne noticiamos 
em nosst edição anterior 
o elevado número de a- 
iigos, correligionários e 
siinoatiza ites do sr. Vi
dal fiamos Júnior, ex- 
prefeito de Lages e che
fe político de vasto pres
tígio na região serrana e 
no Estado ofereceu-lhe na 
data do seu aniversá- 
rio natalício — 1. dote _ 
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homenagens - o bacha
rel Argen Furtado que, 
6m oel ts e substanciosas 
palavras, disse da impor
tância daquele aconteci
mento pelo respeito, aca
ta nento, estima e ele- 
V i lo conceito que o a- 
niversariante desfruta em 
n tssos meios políticos, 
S0 3ÍUS e econômicos. Em 
eguida fez uso da pala-
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mu-\íomento em que o dr. Wolny Delia Rocca, prefeito 
nicipal de Lages, pronunciava a sua substanciosa oração ofere
cendo ao aniversariante, sr. Vidal Ramos Júnior, um custoso 
mimo pela passagem de tão significativa efeméride.

mês corrente - -  um 
lauto churrasco na se le 
do Clube de Caça e Tiro 
“Luiz Ramos Borges*’ .

Contando com o cora- 
parecimento de aproxi
madamente 800 pessoas, 
o ágape deeorreu nu a 
clima de co riitlidade e 
entusiasmo, fazendo »ar
te do mesm » p e s s  tas 
destacadas na vida so
cial, política e econò ni
ca da “ Princesa da Ser
ra’*, além do grande nú
mero de simpatizantes

vra o dr. Wolny Delia 
 ̂ >eca, jovem e dinâmico 

prefeito municipal de La
ges, que após a sua breve 
mas significativa oração 
entregou um valioso mi
mo ao aniversariante o- 
ferecido por todos os 
seus amigos, simpati
zantes e correligionários.

Agradece o sr V ida l 
Ramos Júaior

Comovido com a pro
va de estima, respeito e 
apreço que lhe era tribu-

i í
« reo

li

Comovido e agradecido pe,a Vidal Ramos Junior
que lhe era tributada naquele momento, • 
abraça efusivamente o dr. Wolny De a

do acatado chefe do pes- 
«edismo serrano.
Diversos oradores sau
dam o aniversariante 

A sobre-mesa fez uso 
da palavra, inicialmente, 
para saudar o sr. Vidal 
Ramos Júnior - alvo das

guro condutor do povo
iageano para dias mais 
felizes e mais progres
sistas.

Outros oradoras
Após o agradecimento 

io  sr. Vidal Ramos Jú 
mor, que recebeu as mais 
carinhosas e smceras 
Trovas de amizade e a 
catamento, fez uso da 
palavra o dr. Emídio de 
Azevedo Trilha, promo
tor público da Comarca, 
elogiando a atuação do 
aniversariante no papel 
que desempenha nos 
destinos da comuna la 
geana. Em seguida, em 
nome do presidente da 
Câmara Municipal e dos 
motoristas de Lages, dis
cursou o vereador Nilton 
Rogério Neves, secunda
do pelo sr. Remy Gou 
lart, todos éles tecendo 
considerações a respeito 
do acontecimento bri
lhante e de alta signifi
cação que ora se desen
rolava.

A l Neto se congratula
Encerrando as soleni 

dades, fez uso de sua 
palavra o dr. Afonso Al 
berto Ribeiro Neto, mem
bro de tradicional fami 
ba lageana e que tem se 
oestacado- na imprensa 
nacional e internacional 
como comentarista de 
renome, tecendo consi
derações a respeito do 
acontecimento e enalte
cendo a figura do home
nageado.

Promotores da  
hom enagem

Idealizada pelo dr. Wol 
ny Delia Rocca, a home- 

tada no momento, o sr. nagem em apreço con
vidai Ramos Júnior a- tou com oÇmteiro e in- 
m£deceu o presente re condicional apoio dos srs. 
febfdo presente êsteque Pedro^Della Rocca, do

hn .at t àtSaçâo quer à Valdo Costa A-vila e ou 
testa da administração tras pessoas destacadas 
municipal, quer como se-

ciai, político e social. 
Transcorrida, como dis
semos inicialmente, em 
ambiente de alegria, cor-

ções do povo lageano - 
foi um preito de grati
dão e respeito à atuação 
do sr. Vidal Ramos Jú

O  flagrante fixa o momento em que o sr. Vidal Ramos 
Júnior agradece, em belas e significativas palavras, as homena
gens que lhe foram prestadas no Clube de Caça e Tiro "Luiz 
Ramos Borges” no dia do seu aniversário natalício.

dialidade e animação, a 
homenagem referida - e 
que polarizou as aten-

nior na terra que lhe 
serviu de berço e que

(Continua na 3a. página)

Cel. Arisliliano Ramos
Transcorre na data de boje 

o aniversario natalício do 
cel. Aristiliano Laureano Ra
mos, membro de uma das
tradicionais ïamilias de nossa 
terra e pessoa de larga pro
jeção na região serrana e 
em outras regiões do Estado 
de Santa Catarina.

Ligado à política lageana 
e barriga-verde, desde a sua 
mocidade, o distinto aniver
sariante desempenhou cargos 
de relevo tanto na “ Prince
sa da Serra’’ como na admi
nistração estadual e no le
gislativo federal.’ sendo que 
nos dois últimos foi interven
tor federal no Estado e su
plente de deputado.

Figura quasi lendária em 
nossos meios, o cel Aristi
liano Ramos desfruta do jus
to e merecido conceito en
tre os seus concidadãos pelas 
suas inúmeras qualidades 
cívicas e morais e pelo seu 
passado de lutas em pról da 
grandeza e da prosperidade 
da terra de Correia Pinto.

Registrando tão importan
te acontecimento para a his
tória lageana, destas colunas 
enviamos os nossos cumpri
mentos ao cel. Aristiliano 
Laureano Ramos, extensivos 
aos seus familiares, fazendo- 
lhe votos de uma existência 
longa coroada de felicidades 
junto aos que lhe são caros.

ra o Corpo Permanente 
da Escola Superior de 
Guerra.
Oficial de escol, que até 
a bem pouco tempo co

em no^so mundo comer- mandou o 2' Batalhão

Cel. Antínio Andrade de A n jo
Por decréto do Presi-1 Rodoviário, foi o ato pre- 

deote da República o|sidencial recebido com 
Cel Antônio Andrade de particular agrado pelos 
Araujo foi nomeado pa- amigos que deixou na

“ Princesa da Serra 
Ao Cel. Araújo formu

lamos os nossos melho
res votos de pleno êxito 
nesta i nova e honrosa 
Comissão
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NOTAS EM ARQUIVO (N* 136)

A falia d e  um
Por Danilo Thiago de Castro

carleiro
O crescente desenvoi- sido supprimidos cargos lugar de carteiro, indo,

algunsviin >0 to que, de 
annos para cà, vai tendo 
o serviço postal n’esta 
cidade que abrange uma 
area s u p e r f i c i a l  
superior, talvez, a 
um e meio milhões de 
metros quadrados e que 
tem uma população não 
inferior a 4.500 habitan
tes, fez com que fosse 
creado, na respectiva a- 
gencia ha quatro annos, 
mais ou menos, o lugar 
de carteiro ou distribui
dor da correspondência 
nos domicílios.

Com a mal entendida 
economia de palitos, que 
se vem fazendo nos or
çamentos da viação, têm

de pequena despeza, mas 
necessários, de utilidade 
publica, ao passo que 
são conservados cargos 
bem retribuídos e inúteis.

Para beneficio de cer
tos funccionarios, sacri
fica-se irapiedosamente 
outros, ou, por outra, 
para beneficiar certas 
localidades, algumas de 
somenos importância, 
deixa-se ao desamparo 
localidades importantes.

E' o caso da cidade de 
Lages, cujo desenvolvi
mento é notável.

o respectivo funcciona 
rio, sr. João Baplista de 
Góss, dar com os costa
dos em Blumenau, se 
não quiz perder o lugar 
que lhe dà uma ninharia, 
mas da qual precisa pa-

Chamamos a attençao 
do sr. dr. Marinho Lobo, 
digno administrador dos 
correios, no Estado, para 
a injustificável suppres- 
são a que alludimos.

Estamos certos de que

s. s. empregar • todos 
os seus esforço para o 
restabelecimento do re- 
ferido lugar tão necessá
rio aos interesses do com- 
mércio e população da 
cidade.
(De o Planalto de 14-1-1918)
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luizo de Direito ia  Primeira liara ia  Comarca de Lajes
c n i T A l  O D A P A  tida - Mencionada gleba foi pois de pagos o preçoEDITAL DE P R A Ç A  “Squirida pelo exeCUtado E- arrematação.jmpostos e

Ha quasi umanno, de 
vido as taes economias 
de palitos, foi supprimi- 
do, na agencia postal, o

Prefeitura Municipal de Lanes
ESTAOO DE SANTA CATARINA 

L K I N 298 V ;
de 28 de novembro de i960.

pro-Oficializa a grafia de Lages com G, e dá outras 
vidências:

Eu, Dorvalino Furtado, Presidente da Câmara Múnici- 
pal de Lages, de acordo com o § 4' do art. 66, da Lei Or
gânica dos Municípios, faço saber que a Câmara decreta, 
e eu sanciono e promulgo a seguinte

L E I
Art. r  — Através da presente Lei, fica oficializada e 

reconhecida como certa, a grafia do topônimo Lages com G.
Art. 2 — O Poder Executivo Municipal designará um 

ou mais funcionários, para fiscalizar e solicitar as devidas 
modificações em todos os anúncios, cartazes, emblemas 
ou quaisquer meios de publicidade ou propaganda, nos 
quais o topônimo Lages, esteja grafado erradamente.

Art. 3‘ — Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Reuniões da Câmara, em 
de i960.

Assinado - Dorvalino Furtado 
Presidente

28 de novembro

Publicado a presente Lei na Secretaria da Prefeitura, 
em 2 de dezembro de 1960.

Secretário.

valdo Machado de Souza por 
O dr. Osmundo Vieira Du- compra feita a Alvarino Ma- 
tra, Juiz de Direto da Pri- cliado de Souza, conforme 
meira Vara da Comarca de e8CrjtUra pública devidaraen- 
Lages, Estado de Santa te transcrita sob n. 4.248, no 
Catarina, na fôrma da lei, cartório do Segundo Ofício 
etc. do Registro de Imóveis desta

estando
Faz saber a todos quantos 

o presente edital de praça, 
com o prazo mínimo de vin
te dias, virem, dele conheci
mento tiverem ou interessar i 
possa, que no dia seis do 
mês de junho do corrente 
ano, às dez horas, no saguão 
do edifício do Forum desta 
cidade, o porteiro dos audi
tórios, ou quem suas vezes 
fizer, levará a público pre
gão de venda e arrematação 
por quem mais der sôbre a 
avaliação de cento e quaren
ta mil cruzeiros, feita neste 
Juizo, o seguinte imóvel 
penhorado a Evalüo Macha
do de Souza nos autos da 
ação executiva movida por 
Cesarina Vedana, • julgada 
procedente, por sentença que 
transitou em, julgado, a sa
ber: - Uma GLEBA DE TER 
RAS, de campos e matos, 
com a área superficial de 
duzentos e quarenta e dois 
mil metros quadrados 
(242.000,00 m2), própria para 
as indústrias pastoril e agrí
cola, contendo sangas, ba
nhados, vertentes, pedra-fer
ro, etc., situada no lugar de
nominado “Fazenda Nova” , 
no distrito de São José do 
Cerrito, desta Comarca de 
Lages,: confrontando, dita gle
ba, com terras de João Fran
cisco de Souza, com terras de 
José Mariano Junior, com 
terras de Pedro Mariano dos 
Anjos, até o ponto de par-

cidade e comarca 
a mesma hipotecada à exe- 
quente Cesarina Vedana, con
forme documento nos autos 
da referida ação. - E quem 
quizer arrematar a citada 
gléba, deverá comparecer no 
lugar, dia, mês e hora acima 
mencionados, sendo ela en
tregue a quem mais dér sô
bre a aludida avaliação, de-

da 
cus

tas legais. - E para que che
gue ao conhecimento de io
dos, passou-se o presente 
edital para publicação na 
forma da lei. - Dado e pas
sado nesta cidade de Lages, 
Estado de Santa Catarina, 
aos oito dias de maio de mil 
novecentos e sessenta e um. 
Eu, Luiz Carlos Silva, Escri
vão do Civel, o datilografei, 
subscrevi e também assino. 
Selos afinal.

Osmundo Vieira Dutra 
Juiz de Direito da í - Vara 

Luiz Carlos Silva 
Escrivão do Civel e Comércio

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 m ais
e Slía despesa lhe será recompensada,
multiplicada atravéz de um maior volume de 
vendas,

'*>* '♦>•*** * !/

Papelaria m geral
Procure a maior e mais completa Livraria e Tipografia da cidade

APEROLA DE LAGES
Completo sortimento de material escolar

Rua Cel Cordova 202 — fone 213 - .*> r-•»
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Ja Faute tende

Final.zan la as homenagens prestadas 
rista internacional dr. Afonso Alberto 
tacado fora de nossas fronteiras
também serviu de berço 
a tautcs homens ilustres 
e que desempenharam 
papel importante não sò 
mente de Lages, como 
também de Santa Catari 
na e do Brasil.

Justo merecimento
Conforme afirmamos, a 

hemenagera prestada ao 
sr. Vidal Ramos Júnior 
no dia do seu aniversá
rio natalício, dia l u do 
corrente mês, foi uma 
das mais importantes tri
butações de respeito, de 
acatamento e de amiza
de realizadas em nossa 
terra nêstes últimos tem
pos.

Novo ainda, afável, 
simples e de tempera
mento modesto, o sr. Vi- 
dal Ramos Júnior reune 
em sua pessoa, era sua 
personalidade, a prudên
cia dos velhos, o entu
siasmo e o dinamismo 
dos jovens na defesa dos 
interesses dos seus con
cidadãos e a simplicidade 
de quem, desfrutando de 
invejável posição políti
ca e social, prefere vo l
tar os seus olhos e o seu 
pensamento para os me
nos favorecidos pela sor
te.

Mais uma vez, e nesta 
oportunidade em maior 
escala, o povo lageano, 
através das aproximada
mente 800 pessoas que 
compareceram ao chur
rasco realizado naquela 
data, reconheceram o 
valor, a nobreza de cara- 
teL o largo tirocínio e 
outras qualidades que 
tornam o sr. Vidal Ra 
mos Júnior - o “ seu”  Vi- 
dalzinho como é íntima 
e carinhosamente trata
do - um dos homens que 
Por diversos ângulos se 
destacam na região ser
rana.

ao sr. Vidal Ramos Júnior fez uso da palavra o comenta- 
Ribeiro Neto (A l Neto), um dos lageanos que têm se des-

. r iniciativa do >r. Prefeito Municipal, que 
enviou à Câmara Municipal mensagem dando de- 
nomimição de Vidai Rumos Junior, para o Está
dio Municipal da Ponte Grande, aquela Casa do 
Povo aprovou na tarde de hoje a referida men
sagem oriunda do executivo municipal.

Com esta feliz iniciativa tomada pelo Prefei
to Municipal Dr. Wolny Delia Rocca, viu-se encer
rado algumas controvérsias havidas à respeito.

Cemitério fica em casa mesmo
Uma novidade “ de morte” se anuncia no 

tema de construções da Guanabara.
Um cemitério num edifício de 15 andares, iné

dito no mundo inteiro, faz parte do plano elabo
rado pelo professor Wladimir Alves de Souza.
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CONCESSIONÁRIO AUTORIZADO
nesta cidade.

aparelhado para prestar aos Proprietários de veículos

S C  A N I A - V A B I S
a mais completa e perfeita assistência técnica e 

já mantendo em estoque, PARA VENDA, os famosos 

CHASSI L 7 5 , para Caminhões, e B 75 , para 

ônibus de carrocerias de quaisquer tipos.

•» - 3

;v.\■ > - í

t ' 1

;> .\ 

’ 'NA

 ̂ \  •
V. r’ i-H %

- i

v r.
** «

ü

__oj

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



10-5 61 CORREIO  L A G E A N O
4a página

luizo de Direito do Primeira Vara da Comarca de lages
EDITAL DE PRAÇA

0 dr. Osmundo Vieira Du
tra. Juiz de Direito da Pri
meira Vara da Conarcade 
Laçe», Estado ' de Santa 
Catarina, na forma da lei, 
etc.
Faz saber a todos quantos

0 presente edital de praça, 
com o prazo mínimo de vin 
te dias, virem dele conheci
mento tiverem ou interessar 
possa, que no dia vinte e 
nove (29) do mês de maio 
do corrente ano, às dez (lo) 
horas, no saguão do edifício 
do Fórum desta cidade, o 
porteiro dos auditórios, ou 
quem suas vezes fizer, le
vará a púhliCO pregão de 
venda e arrematação por 
quem mais der sôbre as a- 
valiações abiixo, feitas nes
te Juizo, os seguintes bens 
penhorados a João da Silva 
Silveira e Joaquim Emilio 
da Silveira, nos autos da 
execução que lhes move 
Julio Iilinvemi, a saber: - 
UM \ GLEBA DE TERRAS 
com a área superficial de, 
mais ou menos, dois milhões 
de metros q u a d r a d o s  
(2.000. J >0,00 m2). localizada 
no distrito de Campo Belo 
do Sul desta comarca, sendo 
oitocentos e sessenta e oito 
m l e oitocentos e trinta e
01 o metros quadrados ad 
quiri ios oelo executado con 
forme documento devida
mente registrados sob nu
meros i.883, 6.864 e 6.865 no 
Segundo Ofício do Registro 
de Imóveis desta cidade, no 
livro número 3-D, e o res
tante, sôbre o qual o execu
tado tem direito de posse, 
requerido ao Estado, con- 
fro tando toda a gleba com 
a Fazenda Manoel Quartei
rão. :om terras de Sebastião 
Pires, de Ataliba Ferreira, de 
Cirilo Silvestre e de Moisés 
M raes dos Santos, fechando 
o círculo, gleba esta penho

rada a João da Silva Silvei
ra e avaliada pela quantia 
de CÍ rS 500.000,00 ,- UMA
GLEBA DE TERRAS com a 
área superficial de, mais ou 
menos, setecentos, e cinco- 
enta mil metros quadrados 
(750.000,00 m2), situada nesta 
Comarca, sendo uma parte 
de duzentos e cincoenta mil 
metros quadrados comprada 
de Ana Silveira, por escritu 
ra pública, e a outra parte 
de quinhentos mil metros 
quadrados requerida ao Estado 
de Santa Catarina, inclusive 
direitos e ações sôbre a re
ferida gleba, ooníroutaudo 
com a Fazenda de Mauoel 
Quarteirão, com terras de 
João Maria Oliveira, de Án- 
tonio Silvestre, de João Mi- 
ria Pires e de Pedro Correia, 
penhorada a Joaquim Emilio 
da S i l v e i r a  
e avaliada pela quantia 
de Cr$ 200.000.00. - Estão in 
cluidos nas glebas acim i 
descritas todos os pinheiros 
e madeiras nelas existentes, 
com exceção de oitocent >s 
e vinte oinúeiros de quaren
ta e cinco centímetros de diâ
metro a^jmi pertencentes à 
firma "irmãos Vedana & 
Cia.”, que devem ser res 
peitados. - E quem quizer 
arremttaros referidos bens, 
devera comparecer no lu 
gar, dia. mês e hora acima 
mencionados, sendo eles en
tregues a quem mais dér 
sôbre as aludidas avaliações, 
depois de pagos em moeda 
corrente o preço das arre
matações, impostos e custas 
devidos. - E para que che
gue ao conhecimento de to
dos, passou-se o presente 
edital para publicação na 
fôrma da lei. - Dado e pas
sado nesta cidade de Lages,
Estado de Santa Catarina» 
aos vinte e oito dias do mês 
de abril de mil novecentos e

sessenta e um. - Eu Luiz 
Carlos Silva, Escrivão do 
Civel, o datilografei, subs 
crevi e também assino. Se
los afinal.

O^nundo Vieira Dutra 

Juiz de Direito da ta Vara 

Luiz Carlos Silva 

Escrivão do Civel e Comércio

Comemorado 
o dia do Con

tabilista
I

Em regosijo à passa
gem d ) dia do Contabi
lista, que transcorreu no 
dia 28 de abril último, o 
Sindicato dos Contabilis
tas d i Lages, promoveu 
na noite do último sába
do, u n jantar de con
fraternização no Restau
rante Vapoli.

Estiveram presentes ao 
referido jantar inúmeros 
Contabilistas de nossa 
terra, tendo o mesmo 
transcorrido numa clima 
de ampla camaradagem 
e justa euforia.

Fez uso da palavra na 
ocasião, o Dr. Amelio 
Nercolini, que em belíssi
mo discurso saudou a 
todos os presentes em 
nome do Sindicato dos 
Contabilistas de Lages, 
concitando a todos no 
sentido de que os mes
mos honrem e batalhem 
em prol da carreira a 
que abraçaram.

Maio. mês de “Maria
Para minha querida Filha M aria

É êste o mês em que se rende 
em toda parte, grandes ho
menagens ao nome de »Ma
ria». „ •

É portanto o mes mais fes
tivo e alegre, que nos enche 
de esperanças e nos confor
ta, porque «Maria», é o no 
me Sagrado da excelsa, 
Mãe de Deus. Na velha Eu
ropa é êle o da estação flo
rida como manifestação da 
Natureza associando-se as 
festas comemorativas a «Ma
ria»

j Na Natureza e na humani
dade há como que um desa
brochar de sentimentos.

E tanto assim é, como dis
se alguém: de todas as cria
turas as terrenas, apenas 
duas podem subir até o infi
nito, até Deus, a Flor, pelo 
parfume, o Homem pelo pen
samento. É na Natureza que 
se revela o coração de Ma 
ria, que tudo proporciona 
para maior brilho das festas 
em 8eu louvor. Maria... Nome 
sempre novo, porque é belo 
e a humanidade o repete a 
toda hora, como lenitivo e 
um consolo aos seus dissa
bores.

É portanto um nome san
tíssimo o de Maria, penhor 
seguro de eterna salvação 
pira as que dignamente a 
pronunciarem.

É proteção na vida e na 
morte.

Nome bendito! «Maria». . • 
todos os lares cristãos do 
mundo estão em festa no vos 
so mês. Todos os jardins 
florescem em vosso louvor.

E todas as almas, como os 
jardins renascem nestes dias 
suavíssimos, para um destino 
mais belo, para uma espe
rança mais alta, para pm 
sonho mais puro. Há muito 
tempo os jornais anuncia
ram que o Papa exaltando a 
beleza da «Rosa» disse: que 
ela era o simbolo da alegria 
cristã e o emblema de «Ma-

ria» sob o signo da Rainha

uma

4 oorios. G rande espo ro  interno poro  seu con- 
iô rto  e de mais 5 passageiros Suspensão "Sto- 
b .m otic" M o .o r área de vidros poro v ls ib illdode  
panorâm ico •

SEGURO I
Cstruturo s u p e r-c o m p a c to  Chassis in te g ra d o  em 
'O bus ta  orm oçõo d e  oco. ò p ro v a  de  ru ídos  e 
choques Freios su p e r-p o te n te s  I

ELEGANTEI
Unho» de a ris tocrá tico  beleza Primoroso oco 
hamento Es*ofomento e plnturo em lindos côres 
r.-irmonlzantes ò  suo escolho '

’ ó rio t planos de Unonciamonto Oficinas próprias, 
ra ro  A ssistindo Técnica Pormanonto com Poças 
Simco Genuínos

das flores.
A igreja consagra 

festa especial na sua litur
gia para honrar o nome san
tíssimo da Mãe de Deus.

São Bernardo, nas suas re
comendações, disse: Nos pe
rigos, nos apuros, na duvida, 
pensa em «Maria», invoca 
«Maria» e nunca afaste dos 
teus lábios e no teu coração 
o nome sagrado de «Maria».

Lages. Maio de 1901.

Indalicio Pires

a
ra

Para tôda a região serrana:

Mercantil Delia Rocca, Broering S/A
Rua M anoel Thiago de' Castro. 253 — Lages — S- C.

O Chefe do Govêrno 
determinou, ao ministro 
das Relações Exteriores, 
intensificar nosso inter
câmbio com a Inglater
ra, tendo em vista a ob
tenção de créditos e fi
nanciamentos e o au
mento das importações e 
exportações.

Determinou, ainda, o 
'residente Jânio Qua
tros, que seja constituí

do, pelo ministro oas 
Relações Exteriores, um 
Grupo de Trabalbo c m 
esse propósito e integrá- 
la com representantes lo 
Ministério da Fazenda, 
Banco do Brasil e do 
Vlinistério da Indústria e 
Comércio. O novo em
baixador em Londres de
verá acompanhar as a- 
tividades do referido 
Grupo, que dedicará a- 
tenção especial para os 
itens da nossa exporta
ção. Elaborado o rela
tório, finaliza o despa
cho, a Administração Fe
deral deseja sugestões 
para entendimento com o 
govêrno inglês.

Nova m oeda brasileira

O Deputado Vascon
celos Torres P. S. D. Es- 
tado do Rio, apresenta
is  *  ~amara projeto ins
tituindo nova moeda pa
ra substituir o cruzeiro. 
Deseja o deputado flu
minense, com essa nova 
moeda resolver 0 pro
blema da situação difi- 
n 'i,P °r W  «travessa o 
K j' a,?01 a desvaloriza-

cmaçao.cruzelro em ci‘-
res L ? ,? 0? P im e n t a -  
simniti131̂ 1111 com muita
Q e p C d o a Pr” P° SÍ'
Torres.
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Espetacular vitória do Internacional
E-petacular sob todos gramado que se enoon 

0, motivos foi a vitoria trava onm nL,
8I inçada no domingo impraticável Dpletamente

S. C. Internacional 
ite ao Independente 

j. C. de Curitibanos pe- 
i escore de 4 a 3. O qua- 
o colorado perdia no 

primeiro tempo por 3 a 
1. e no periodo comple
mentar encetou uma sen-

mpratieavel.
O Internacional soube 

lutar como leão, e o 
simples olacard adverso 
na primeira etapa, não 
lüe retirou os ânimos de 
no periodo derradeiro 
realizar uma sensacional 
exibição de futebol, que
deixou boquiabertos asacional reação, e con

seguiu três gols que lhe tod 'orqu í ' l e “ ‘ encontra"1- 
garanuram a vitoria fi vam presentes no Esta- 
nal P °r 4 a á- • dio Municipal Vidal Ra-

Elogios merece a es mos Junior.

qua ira do Independente No periodo inicial co
co primeiro tempo, pela mo já relatamos vencia 
su i esplendida atuação, a equipe do Independen- 
fracassando no segundo te por 3 a 1, tentos de 
tempo, quando algumas Hai ditou para o Interna- 
de suas peças principais cional aos 9’, Ery aos 
falharam r e d o n d a  10’, Rom o aos 35’ e 
mente, isto talvez raoti Feio aos 39’ para os ca
vado pelo cansaço e p lo n irhhos de Curitibamos.

Na fase derradeira, Ni 
codemus aos 4’, Alemão 
aos 33’ e Marino aos 35’ 
assinalaram os contras
tes do Internacional.

As duas equipes joga
ram com as seguintes 
constituições: Internacio
nal -  Daniel, Tide, E- 
tevaldo e Boanerges 
(Zequinlia); Pedrinho e 
Gico; Plinio, Alemão, Ha
milton, Vicodemus e Ma
rino,

Independente — Lau- encontro esteve o sr. Ar- 
ro, Jair, Ery e Fauth; tenes Freitas, com uma
Lopes e Romeo; Galego, 
Walter, Feio, Toco e A- 
delar.

Merecem destaques es
peciais as atuações de 
Erevaldo, Pedrinho, Gi 
co, Alemão e Nicodemus 
no Internacional, e Ery, 
Lopes, Romeo e Walter 
no Independente.

Na arbitragem deste

primorosa atuação, sen
do bem auxiliado nas la
terais por Armando Ta 
ranto e Waldemar da 
Cunha Madureira.

Com êste resultado o 
Internacional manteve a 
sua honrosa posição de 
lider absoluto do atual 
certame, passando o In
dependente para o quarto 
posto da tabela.

Corrida Ciclistica Lages-Vacaria-Lages

O Arco íris goleou o 
Centenário

Prosseguiu domingo último no Campo do Gi
násio Diocesano, o torneio extra varzeano, com 
a realização de quatro partidas, que ofereceram 
os seguintes resultados: Olaria 1 x Congregação 
Mariana Esportiva 1, Coral 5 x Avenida 
0, Arco Íris 4 x  Centenário 0 no clássico varzea- 
no e o Diocesano venceu o Botafogo por w. o.

Classificação
Depois da realização destes jogos,a classifica

ção do torneio extra da varzea é a seguinte:
1* Arco íris e Diocesano 2 pp
2’ Coral, Olaria e Ester 3 pp
3 São Paulo, Centenário e Princesa 4 pp 
4‘ Avenida e Congregação Mariana 7 pp 
5’ Botafogo 9 PP

Novo diretor do departo 
mento de futebol de 

salão da LSD
Com a exoneração so

licitada pelo sr. Athos A- 
thayde da direção do de 
partamento de futebol 
de salão da Liga Serra
na de Desoortos, foi no
meado para aquelas fun

ções o sr. José Sidney 
Farias, um dos expoen
tes máximos do esporte 
menor de nossa terra.

Nossos felicitações ao 
novo titular do futebol 
de salão da LSD.

Novo presidente do DVF
Em reunião realizada há 
dias, os clubes filiados 
ao Departamento Varzea- 
no de Futebol, exonera
ram da presidência da
quela entidade, o sr. Jor 
ge Carstem, que desde 
Que assumiu aquele car
go não comparecia às 
reuniões da mesma.

Na mesma oportunida

de, assumiu a presiden 
cia do D. V. F., o sr. Jo 
sé Sidney Farias, que o 
cupava as funções de 
vice presidente do refe
rido órgão.

Enviamos ao novo 
presidente da entidade 
varzeana, os nossos vo
tos de muitas felicida
des.

Depois do extraordi
nário sucesso alcançado 
pela prova ciclistica La-

Espetacular vitoria do Ester 
em Anita Garibaldi

Jogando domingo último na localidade de A- 
nita Garibaldi, o Ester F. C. de nossa cidade c )- 
lheu um brilhante triunfo frente ao Juventus lp 
cal pelo escore de 1 a 0, quebrando assim uma 
invenc bilidade de três anos daquela equipe, pois 
a mesma não havia perdido anteriormente para 
as equipes amadoristas de Lages e de outros mu- 
nicipios. O único tento da partida foi anotado por 
intermédio de Helinho no primeiro tempo.

O quadro do Ester jogou com a seguinte cons
tituição: Nato, Celso e Julião; Gersino, Asteroide 
e João; Haroldo, Helinho, Chimbicão, Raimundo e 
Neno (Esquerdinha).

Na peleja preliminar disputada entre os as
pirantes das duas equipes houve um empate em 
2 gols.

ges-Curitibanos - Lages, combinação com a Ra- 
realizada há poucos dias, dio Clube de Lages, de- 
o Lages Moto Clube em verão levar a efeito nos
__________________________ próximos dias 27 e 28, a

grande prova ciclistica 
Lages-V acaria-Lages.

A saida de nossa ci
dade com destino a Va-; 
caria no vizinho Estado 
do Rio Grande do Sul, 
será no sábado, dia 27, 
coni retorno à nossa ci- 
dace no domingo, dia 28.

Deverão tomar parte na 
referida corrida, corre- 
lor s do Lages Moto 
C l u- e edo  Clube Ciclis-
tico 3 M.

Reune-se amanhã a JDD
Sob a presidência do 

sr. Névio Fernandes, de
verá reunir se amanhã 
às 20 horas na sede da 
Liga Serrana de Despor
tos, a Junta Disciplinar 
Desportiva daquela enti
dade, para apreciar os 
últimos casos da rodada 
de domingo, bem como 
alguns recursos no de
partamento de futebol de 
salão.

Assim, na reunião de 
amanhã deverão ser ou
vidos e julgados os a-

tletas Lauro e Toco per
tencentes ao Independeu 
te A. C. de Curitibanos, 
que foram citados em 
súmula pelo arbitro Ar- 
tenes Freitas.

Na mesma oportunida
de serão julgados pela 
JDD os recursos do G.A. 
Guarany contra a ULE 
e do G. E. Clovis Ri
beiro contra o G. E. Hé
lio Moritz, casos êstes 
pertencentes ao setor de 
futebol de salão.

0 Internacional lider do certame
Depois do resultado de domingo, em que o 

Internacional superou o Independente de Curitiba
nos por 4 a 3, a classificação atual do campeona
to de 1961, passou a ser a seguinte:

r  Internacional 0 PP-
2* Guarany 1 PP-
3’ Cruzeiro 2 pp.
4- Independente 3 pp.
5- Vasco da Gama 4 pp.

ï
Dando prosseguimento 

ao campeonato citadino, 
teremos no próximo do
mingo a realização da 
quinta rodada do turno, 
com o cotejo reunindo 
as equipes do Cruzeiro e 
do Vasco da Gama.

O estrelado ocupa a- 
tualmente a terceira po
sição na tabela, enquan
to que os cruzmaltinos 
estão situados no último 
posto, razão porque ês
te jogo não está entusias
mando muito o nosso 
público desportivo.
Êste será um jogo da rea
bilitação, pois ambos os 
contendores estão imbuí
dos dos mesmos propó
sitos, pois ainda não ven 
ceram nenhum jogo no 
atual campeonato da 
LSD.

O Cruzeiro perdeu um 
jogo contra o Guarany, 
e o Vasco da Gama foi 
derrotado ante o Inde- 
dependente e o Interna
cional.

Para este jogo não há 
favorito.
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O Governador Celso 
Kamos encaminhou à 
Assembléia Legislativa, 
o projéto autorizando a 
organização do Banco 
de Desenvolvimento do 
Estado de Santa Cata-

rina.
U referido Banco terá 

um capital de trezentos 
milhões de cruzeiros com 
um subvento do Estado 
de 153 milhões de cru
zeiros e o restante com

tiUIiüU

subvenção pública.
Ao encaminhar o pro

jéto, o Governador O lso  
Ramos enviou também 
mensagem à Assembléia 
Legislativa, com justifi 
cação oficial atentando

para a necessidade da 
criação do Banco de De- 
senvolvimento do Estado
de Santa Catarina.

Se aprovado este pio 
iéto de origem governa-

muito lucrará com 
ção do citac > b 
o sr Celso I  tr. o 
cumprido um d 
mais import. nt̂ t- 
messas para orr 
vo catarinens

CORREIO LAGEANO
Lages, 10 de M aio  de 1961

Volta à tona a rebelião 
de Aragarças

Com o regresso ao nos
so país, de todos os re
beldes da célebre inten
tona de Aragarças, a 
Justiça está tomando 
tôdas as providências, 
afim de que os seus or
ganizadores e participan
tes sejam julgados e pu
nidos de acordo com a 
lei.

Um dos principais ca
beças do movimento ao 
depôr perante o Juiz que 
está fazendo o inquérito, 
entre tantas alegações

fez referências e até 
mesmo citou os nomes 
do Governador Leonel 
Brizola do Rio Grande 
do Sul e do ex Coman
dante do 3* Exército, 
General Osvino Ferreira 
Alves, como personagens 
que estariam envolvidos 
nos movimentos subver
sivos.

Porém, com o decor
rer dêste rumoroso pro
cesso tudo ficará escla
recido.

Mensagem de Jânio a Gary Cooper
O presidente Jânio en

viou ao artista america
no Gary Cooper o se
guinte telegrama: — “Na 
passagem do seu 60- 
aniversário, muito me 
agrada em meu nome 
pessoal e, estou conven
cido, em nome de mi
lhões de admiradores que

tem no Brasil, transmitir 
ao grande ator cinema
tográfico, a nossa esti
ma, com os melhores 
votos para o restabele
cimento de sua saude, 
(a) Jânio Quadros, pre
sidente dos EE. UU. do 
Brasil” .

Volta ao turno único nas repartições federais
Noticias procedentes de 

Brasília informam que o 
presidente da República 
deverá, a qualquer mo-r 
mento, assinar decréto 
restabelecendo o turno

único no serviço público 
federal, com sete horas 
de trabalho, das dez às 
17 horas, das 11 ás 18 
horas e das 12 ás 19 
horas.

Mi nistério da Educação atend /q. 
rios reivindicações de nosso h ;k rio

O Ministro da Educação, 
sr. Brigido Tinoco, enviou 
correspondência ao Governa
dor Celso Ramos, dando con
ta das providências tomadas

I n  Ciirj n s - s e  
cm Portugal

LISBOA — O conhecido 
cantor brasileiro Ivon Cury 
contraiu núpcias 2a. feira, em 
cerimônia civil, com a se
nhorita Ivone de Freitas, jo
vem portuguesa de 25 anos 
de idade. Curi estava tão 
nervoso que esqueceu as a- 
liança8 de casamento em 
seu hotel e seu padrinho, o 
jornalista Fernando Teixeira, 
teve que sair apressadamen
te para buscá-las.

A cerimônia nupcial foi ín
tima e 8Òmente os amigos 
mais chegados dos noivos as
sistiram à mesma. Os recém- 
-casado8 partirão para o 
Brasil hoje, onde fixarão re
sidência.

Carro de 20 
milhões

por aquele ministério com re
lação às medidas aprovadas 
na reunião presidencial com 
os governadores do sul rea
lizada há poucas semanas 
em Florianopolis, sendo as 
seguintes: liberação de um 
crédito de 117 milhões e no
vecentos mil cruzeiros, para 
construção pela Diretoria In
dustrial e montagem de um 
ginásio industrial e possivel
mente outro a ser mantido 
pelo Estado, com uma verba 
de doze milhões de cruzei
ros; aprovação do estatuto 
da Universidade de Santa Ca 
tarina pelo Presidente da Re
publica, e instalação e fun
cionamento da mesma ainda 
no corrente exercício; con
vênio com o ministério da E- 
ducação, Senai, Sesi, Estrada 
de Ferro Tereza Cristina e 
RVPSC, visando o assunto de 
matriculas nas escolas de a- 
prendizagem industrial man
tidas pelas citadas entidades, 
concedendo o ministério bol
sas de estudos no valor de 
dois milhões duzentos e cin- 
coenta mil cruzeiros: con
clusão de perfeito equipa
mento da Escola Industrial da 
capital; construção pelo Ins
tituto Nacional de Estudos 
Pedagógicos de 282 salas de 
aulas, para cada 40 alunos 
para cada custo médio cem 
mil cruzeiros por unidade, 
atendendo a 22.400 alunos ca

da vinte e oito milhões de 
cruzeiros; concessão de 15(1 
bolsas de estudos para aper-i 
feiçoamento de professores 
primários; cursos inL osivoi 
e energicas providências pa
ra 0 aperfeiçoameot» de 
prédios das Escolas Normais 
Rurais de Criciúma e Joaça- 
ba, completando estas cons
truções com uma verba de 
dois milhões de cruzeiros; 
construção neste ano ie 600 
salas de aulas para 40 alunos 
cada custo médio 11 mil 
cruzeiros e construção em 
1962 de Escola Normal se
gundo ciclo dez milhões de 
cruzeiros e Centro Regional 
de Estudos Pedagógicos, seis 
milhões de cruzeiros; conces
são auxilio de um milhão e 
duzentos mil cruzeiros pela 
Diretoria do Ensino Secun
dário para equipamento de 
quatro grupos estadual; es
tabelecimento da campanha de 
radicação analfabetismo, com 
uma verba de seis milhões 
de cruzeiros, para distribui
ção de cadernos escolares, 
lapis, dicionários, atlas geo
gráficos e históricos por pre
ço de custo, afim de ser dis
tribuído aos filhos de operá
rios e estudantes pobres; e 
ampliação de merenda escolar

para duzentas mil unidades, 
efetuando-se sob convênio 
com os municípios.

O cantor Bobby Dario, no 
vo ídolo do publico norte-a
mericano, p 0 s s u e o 
carro mais caro e luxuoso do 
mundo. Custou 100 mil dóla
res (aproximadamente 28 mi 
lhõe8 de cruzeiros).

É uma viatura, com 500 
cavalos de fôrça, 1,20 de al
tura, cobertura de vidro, fa
róis escamoteáveis e pintura 
de lacre, cujo acabamento 
foi feito com escamas de 
peixe moidas e pó de dia
mante.

rt-nie-projeio ao salar 
movei quasi concluidi

m in iS r n  Sfi r S eKt^ aÍnda esta semana será enviado 
Quadros a ^abalho, sr. Castro Neves ao presidente J 

K “ en8aeem com os estudos devidamente fe 
para estabelecer em nosso país o regime de salário nu 

Segundo revelou 0 sr Jânio Quadros envidará t
ap rovaJ ir JUDt° &° C° Dgre880’ afim de que S mesmo

Com essa nova lei se aprovada os empresados a 
dida que subir o custo de vida, terão os s^Es salários 
tomaticamente reajustados. beus 8 14 8

Se você deseja ganharMilhão
C! - ■ ■ suas compras !... E concorra aos 
borieios em Junho e Dezembro de

Seu Talão Vale um Milhão;
diáriamen,e na In3petoria «egional de Fiscalização, sita à

N O T A  —  Você poderá trocar suas notas 
Rua Coronél Córdova n' 80.
Servem as notas de junho de 1960 até m aio deste ano. 
O  prazo para troca será encerrado dia 31 deste mês.
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