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Ginásio Estadual de Joinvile:Governador Celso Ramos presente ....... à aula inaugural
No dia 8, o Governa

dor Celso R «mos, acom
panhado do ( hefe da 
Casa Militar, Major Ayr
ton Spalding <ie Souza; 
do Secretário de Educa
ção e Cultura, Prof. Os
ni de Medeiros Regis; 
Secretário sem Pasta, 
Dr. Renato Ramo» da 
Silva, do Secretário da 
Viação, Eng. Celso Ra
mos Filho; e do deputa
do federal Lenoir Var
gas Ferreira, visitou Join
vile.

O principal propósito 
da ida do Chefe do Po-

der Executivo Catarinen
se àquele importante 
município, foi assistir a 
aula inaugural do Giná
sio Estadual Celso Ra
mos, tendo a referida 
aula do novo estabele
cimento de ensino secun

dário sido proferida pe
lo Prof. Osni Régis.

Com a instalação des
te ginásio, cumpre o Go
vernador Celso Ramos 
mais uma de suas pro
messas de candidato. 
Velha reivindicação dos 

joinvilenses, o ginásio 
virá atender a uma po

pulação em idade esco 
lar sempre crescente e 
que de há muito recla
mava um estabelecimen
to de ensino secundário 
estadual.

Em sua campanha, em

\ m  re
Numa sessão extraordiná

ria realizada domingo último, 
o Senado elegeu os novos 
membros da mesa diretora 
para o próximo período le 
gislativo a iniciar-se amanhã 

Assim, são os seguintes os 
senadores componentes da 
mesa da Câmara Alta: 

Presidente, Auro de Mou
ra Andrade, do PSD; vice 
vice presidente, Ruy Palmei 
ra, da UDN; primeiro secre
tário, Argemiro de Figueire 
do, do PTB; segundo secre
tário, Gilberto Marinho, do

PSD; terceiro secretário, 
Mourão Vieira, da UDN; 
quarto secretário, Novais Fi 
lho, do PL, e suplentes, Ma- 
tias Olindo, do PTB, Guido 
Mondin. do PRP, e Joaquim 
Parente, da UDN.

Também já foram escolhi 
dos os srs. Daniel Krieger 
para líder da União Demo
crática Nacional, Barros Car
valho, para líder do Partido 
Trabalhista Brasileiro, e Be
nedito Valadares, para líder 
do Partido Social Democrá
tico.

CONVITE-MISSA
A familia do sempre lembrado e saudo

so Vidal Ramos Júnior convida seus pa
rentes e amigos, para assistirem a missa de 
seis meses de seu passamento, que será re
zada no Altar Mór da Catedral, amanhã, às 
sete e meia hora da manhã.

Antecipam agradecimentos.

CONVITE-M ISSA
O Diretorio do Partido Social Democrati 

co de Lages, convida seus correligionáiios e 
amigos, para assistirem a missa de se£  me 
ses do falecimento do saudoso Vidal Ram os 
Júnior, que será celebrada amanha, as sete 
e meia hora da mauhã no Altar Mór da c a 
tedral.

plena praça pública, o 
atual governador afir
mou que daria o giná
sio a Joiovile, atenden
do não só à solicitação 
dos estudantes, como 
também o povo e por 
compreender ser o mes
mo uma necessidade ina
diável.

Enquanto se constróe 
o prédio (a concorrência 
para as fundações já foi 
aberta), o governador 
autorizou o funcionamen
to, já para êste ano, do 
novo estabelecimento de 
eusino, no Grupo Esco
lar Osvaldo Arauha.

Aproveitando a opor
tunidade de sua presen
ça em Joinvile, o Gover
nador realizou visitas a 
Créche “Conde Modesto 
Leal,# e aos locais onde 
serão construídos os pré
dios da Casa Rural e do 
Forum.

O Governador Celso 
Ramos e comitiva foram 
recepcionados, à chega 
da no klm. 4 da estrada 
Santa Catarina, pelo Pre
feito Sr. Helmutt Falgat- 
ten, demais autoridades 
e grande massa popular.

No mesmo dia o Go
vernador retornou a Flo
rianópolis.

M^zzili ret 1 to p-es: dente 
da Câmara dos Deputados

Por quasi unanimidade de votos, foi reeleito 
presidente da Câmara Federal, o Deputado 1 anie- 
ri Mazzili, conforme estava previsto nos entendi
mentos entre todos os partidos.

Porém, o que mais surpreendeu, foi a eleição 
do sr. Osvaldo Lima Filho para vice presidente 
da Câmara, eleição esta contra o candidato oficial 
à reeleição, que era o Deputado Sergio Magalhães.

Ao que parece, quem fez a operação no Sr. 
Sergio Magalhães foi o Deputado Menezes Cortes, 
da UDN, que na ocasião da votação, mandou a 
sua bancada fazer devidamente o trabalho de gui
lhotina do candidato à reeleição.

Também, o que mais surpreendeu,foi que a lu
ta foi travada entre dois trabalhistas, e cuja der
rota coube ao candidato oficial.

Com isso, a luta nas Comissões está se tra
vando com certa rigidez, pois com êste resultado 
foi quebrada aquela tradição que existia dentro 
de todas as eleições nas diversas Comissões da 
Câmara.

Os adeptos do Deputado Sergio Magalhães 
procurarão por todos os meios derrotar os elemen 
tos da UDN dos postos de importância dentro das 
principais Comissões da Câmara.

Vereador quer revogar a 
cidadania recifense 

sr. Janio Quadros
Afirmando que a lou

cura do sr. Jânio Qua
dros bem poderia ter 
conduzido o Brasil à 
guerra civil e que nunca 
um homem só eDganou 
a tantos em tão pouco 
tempo, o vereador Van 
denkolk Vanderlei enca 
miuhou à mesa da Câ
mara Municipal do Reci 
fe, projeto-de lei que re 
voga o título de cida 
dania recifense concedi
do ao ex-presidente da

República.
Em suas razões, o ve

reador pernambucano a- 
centuou que a municipa
lidade havia concedido 
o título ao sr. Jânio 
Quadros na persuasão 
de que s. exn. não dece
pcionaria, dt uma só 
vez, a todo povo brasi
leiro, como o íêz, ao re
nunciar, ex-abrupto e 
sem motivo, ao alto pôs- 
to de presidente da Re
pública.

0 morto recebeu os pêsames
Informam de Recife, que durante os dias d * 

carnaval circulou a noticia de que o Deputado 
Alcides Teixeira, o parlamentar mais votado d * 
Estado de Pernambuco,morrera por envenenamento.

Grande número de correligionários políticos 
compareceu às exéquias. Mais a noticia era falsa 
e o ‘ morto” de bom humor, recebeu oj pêsame; 
à porta de sua residência.

Usina de Tubarão
Deverá ser inaugurado em fins de 1963, u 

primeira unidade geradora com capacidade de õu 
mil kw., da usina termoeletrica situada no municí
pio de Tubarão e que faz parte da SOTELCA.

A capacidade finai da usina deverá ser de 
100 mil kw. e consumirá o carvão secundário que 
resulta do beneficiamento dos carvões de nosso 
Estado, que possue grande reservas deste mineral, 
cujos estoques são vultosos.

Quando pronta, a referida usina virá bene
ficiar várias cidades catarinenses, pois suas li
nhas de transmissão atingirão as cidades de Join
ville, Itajaí, e Ilhota, estando já iniciada a ligação 
ptra Lages.
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Estado de Santa Catarina
PORTARIA

de 30 de dezembro de 1961 
O Prefeito Municipal de Lages, resolve 
APROVAR:-

De acôrdo com o artigo 144, da Lei n° 71, de
7 de dezembro de 1949.

A Escala de Férias dos Funcionários desta Prefeitura, para o e- 
xercício de 1962, anexa a esta Portaria.

Prefeitura Municipal de Lages, em 30 de dezembro de 1961
Wolny Delia Rccca — Prefeito Municipal 

Registrada e Publicada a presente Portaria na Secretaria da Pre
feitura, em 30 de dezembro de 1961.

Felipe Afonso Simão - Secretário

Escala de Férias para o exercício de 1962

N O ME S C A R G O S MÊS

Alaide S. Godoy Auxiliar de Escrita Fevereiro
Aido da Costa Zequini Encar. da Estação de Recalque Junho
Alfredo Floriani Fiscal Geral Junho
Alfuu Rodolfo da Silva Motorista Maio
Antonio Rosalino Nogueira Fiscal Auxiliar Janeiro
Armando Mudíz Fiscal Auxiliar Janeiro
Artnur Floriani Motorista Novembro
Asdrubal Guedes de S. Pinto Inspetor Escolar Julho
Augustinho de 01 Cordova Fiscal de Estradas Agosto
Bruno Antonio da Silva Operador de Filtros Agósto
Celso O6mundo da Silva Motorista Junho
Cláudio Ramos Floriani Diretor da Fazenda Janeiro
Danilo Thiago de Castro Diretor do Museu e Biblioteca Maio

CostaDarcilio Amaral 
Edair Santana de Liz 
Eloi Amorim
Eustacio Odorico Padillia
Felipe Afonso Simâo
Fernando Von Lasperg
Fermino Ribeiro da Silva
Flavio Amado Cesário
Germano Magaldi
Gisela Senisé Brasclier
Hermes Andreani
Hamilton Rotta
Ivannyr Montenegro
Jacy da Silva Ramos
Jatir Ogib Varela
Jofto da Costa Neves
Joáo Rodrigues da Costa
jofto Rogério Floriani
Jofto de Lourdes B dos Santos
Jonas Vieira Ramos
José Antunes Ramos
José Manoel Cotta
José Eloi da Silva
José Krebs Filho
José Luiz Rosa
José Anaur Antunes
Jorge Backs da Luz
Jovelino de Liz
Lauro Wolff da Silva
Manoel de Freitas
Maria Nelza A. Guimarftes
Mário Luceoa
Maura Strugo Muniz
Max Pedro Beims
Mercedes de Oliveira
Mercia Borges
Vjlo Bunn
Nilva Ramo6 Floriani 
Oscar Ramos 
Paulo de Andrade Sousa 
Pedro Ruy Vieira 
Rogério J.C. Varella

Continuo 
Escriturário 
Tratorista 
Topógrafo
Secretário , ,
Enfermeiro da Assist. Munie 
Zelador do Cemitério 
Tratorista . . ,
Almoxarife Arquivista 
Escriturário 
Auxiliar de Escrita 
Auxiliar de Escrita 
Escriturário
Fiscal dos Serv. Abast.
Fiscal dos Serv Abast. 
Auxiliar de Tesoureiro 
Fiscal Auxiliar 
Motorista
Auxiliar de Mecânico 
Tesoureiro
Administrador do Mercado
Auxiliar de Topógrafo
Motorista .
Administrador do Cemitério
Motorista
Motorista
Tratorista
Zelador do Mercado 
Motorista 
Tratorista 
Auxiliar de Escrita 
Ene. dos Serv 
Escriturário 
Mecânico Chefe 
Auxiliar de Escrita 
Auxiliar de Escrita 
Auxiliar de Escrita 
Auxiliar de Escrita 
Guarda Livros
Encarregado do Exp. da D.O.V. 
Fiel de Tesoureiro 
Fiscal Auxiliar

Ê'vereiro
Março 
Março 
Novembro 
Julho 
Outubro 
Maio
Novembro 
Abril 
Fevereiro 
Junho 
Julho 
Fevereiro 

Agua Março 
Agua Fevereiro 

Junho 
Setembro 
Novembro
Março 
Janeiro 
Setembr > 
Feverein 
Abril 
Julho 
Junho 
Outubro 
Março 
Junho 
Junho 
Maio
Novembr» 

Fisc. Fazenda Maio 
Abril 
Agosto 
Maio 
Abril 
Janeiro 
Março 
Fevereiro 
Fevereiro 
Fevereiro 
Junho(Continua na 3a página)
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VOCE MESMO 
DIRIG IND O  UM 
C HEVR O LET 62 

•ÚLTIM O T IP O - 
D E MIAMI 
A NEW YORK !

VOCE MESMO EM 
M IAM I, D A YT O N A ,
SAVAN AH, F A Y E T T E V ILLE , 
RICHMOND, W ILLIAMSBURG, 
WASHINGTON E NEW  Y O R K ! 
18 DIAS IN ES Q U EC ÍV EIS !

asoo/  m ensais
Com pequena entrada e vinte quatro 
(20 + 4) pagamentos!

Custo sujeito às alterações do câmbio.

Inscreva-se já. Quanto antes, maiores 
serão as facilidades! TUDO INCLUÍDO!

EXCURSÃO 
DE SUA VIDA 
n.°3
Saídas todos os dorringos

de 4 de MARCO a 26 de JUNHO de 1962
Consulte Seit Agente de Viagens ou os loias da

■ ■ ■
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Prefeitura Municipal de Lages
(Continuação da 2a página)

Livros. Padr&o Q, do Quadro Único do Mun cipio, sem prejuízos dos di
reitos e vantagens que o cargo lhe a ĉ gura e a partir desta data. 

Prefeitura Municipal de Lagos, em 2 de janeiro de 1962

Romeu Lucena 
Sebastião Machado 
Tadeu Andrade 
Teresa Ramos Rosa 
Venancio Valentim de Souza 
Vivaldino Vieira de Cordova 
Wilson Vilmar Ramos 
Ylton Machado 
Zenaide da Costa Avila

Contador da D.O.V 
Bombeiro 
Agente Florestal 
Auxiliar de Escrita 
Motorista 
Porteiro 
Fiscal Auxiliar 
Fiscal de Fazenda 
Escriturário

Agosto
•Tulho
Maio
Março
Fevereiro
Setembro
Fevereiro
Fevereiro
Janeiro

Prefeitura Municipal de Liges, em 30 de dezembro de 1961

Wolny Delia Rocca — Prefeito Municipal

Wolny Delia Rocca — Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente Portaria, na Secretaria 1a 
Prefeitura em dois de janeiro de hum mil novecentos e sessenta e d s.

Felipe Afonso Simão — Secretário

PORTARIA

de 2 de janeiro de 1902
O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribui« ces re

solve:
PÔR À DISPOSIÇÃO POR NOVENTA DIAS:

PORTARIA

dc 2 de janeiro de 1962
O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribuições, re

solve:

POR À DISPOSIÇÃO POR NOVENTA DIAS:

Da Prefeitura Municipal de Campo Bélo do Sul, Oscar Amancio 
Ramos, ocupante do cargo isolado de provimento efetivo de Guarda

Da Prefeitura Municipal de São José do Cerrito Ivo Amara «te 
Muniz, Contratado para desempenhar nesta Prefeitura as funções de Ab- 
xiliar de Escrita, sem prejuízos dos direitos e vantagens que o contra
to lhe assegura e a partir desta data.

Prefeitura Municipal de Lages, em 2 de janeiro de 1T62

Wolny Delia Rocca — Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente Portaria, na Secretaria «a 
Prefeitura e:n dois de janeiro de hum mil novecentos e sessenta e 
dois.

Felipe Afonso Simóo Secretário

Curso de Auxiliares Técnicos

Comunicação
A Direção do Curso de Auxiliares Técnicos d i De

partamento de Estradas de Rodagem comunica aos interes 
sados, que estarão abertas as inscrições no referido curso 
até o dia 20 de março.

O curso destina-se à formação de auxiliares técnicos 
de campo, de laboratorio ou escritório, os quais, quando 
graduados, terão assegurado o seu ingresso no Departamen
to de Estradas de Rodagem, uma vez preenchidos os re
quisitos para admissão no serviço público estadual.

O curso tem a duração de um ano. Durante a reali
zação do mesmo, os alunos perceberão ajuda de custo.

Os candidatos deverão atender as seguintes exigências:
1) Ser brasileiro
2) Ser solteiro
3) Ter no máximo 30 anos de idade
4) Possuir certificado de conclusão do curso ginasial
ou equivalente.
No caso do candidato não possuir tal certificado será 

submetido a exame prévio nas disciplinas de Português 
Matematica e Desenho.

Os servidores do D. E. R. tem direito a inscrição in
dependente das exigências mencionadas desde que desem 
penhe no referido Departamento, funções compatíveis com 
o objetivo do curso.

Maiores esclarecimentos serão prestados na Divisão 
Técnica do Departamento de Estradas de Rodagem, 61' an
dar do Edifício das Diretorias, em Florio •""•olis, diaria
mente, de segunda à  sexta feira das 9 às l i  horas e das 
13 às 16 horas e aos sábados das 9 às 11 horas, e no inte
rior do Estado nas sedes das Residências do Departamento 
de Estradas de Rodagem.

A Direção

-  DE -  
PEDRO VANONI

Gasolina ■ Oleos _ Lubri
ficação e Lavcçòo

Mantém anexo uma oficina mecânica 
para melhor atender aos seus amaveis 

clientes
Rua Correia Pinto - Esquina Emiliano Ramos - Fone, 319 

Lages - Santa Catarina

TYRESOLES LAJEANA oferece

3 G R .O ES VANTAGENS
— estoque G O O D Y E A R  com pleto
— condições fa vo rá ve is

— serviço  rá p id o  e eficiente

Só a GOODYEAR 
garante tanto!

M A IO R  RESISTÊNCIA
Provada em terríveis testes 
de laboratório

3 VÊZES M A IS  RECAPAGENS
Provadas pela Frota de Provas 
da Goodyear

M A IO R  QUILOMETRAGEM
Provada em milhares de testemunhos 
de consumidores brasileiros

GIGANiis a  G O O D Y E A R
GQÔD/̂ f AR J L . .... ... ........

TYRESOLES L A J E A N A
Pronto pera servi-lo REGENERADORES DE PNEUS
Seu amigo de sempre Ejfr Federa| s/n< ao |ado do Hotel Pegorini - Caixa Postal, 376
Revendedor Goodyear End. Telegr.: ''TYRESOLES" -  Lajes - Sta. Catarina, , ,_
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S/A. Agência Marítima e 
Comercial "S AM ARCO"

Assembléia Geral Ordinária
Convidamos os senhores acionistas desta So 

ciedade, para a Assembléia (ieral Ordinana, a 
realizar se às 16 horas do dia 10 de Abril p° vindou 
ro, em sua séde social, à Av. Cel. Eugênio Müller, 
53’ nesta cidade, para deliberarem sôbre a seguin- 
te:

Ordem do dia
1) - Apresentação, discussão e aprovação do 

i.elatório da Diretoria, balanço geral, 
couta de “Lucros e Perdas” e parecer do 
Conselho Fiscal, referentes ao exercício 

de 1961;
2o) - Eleição da Diretoria;
3o) • Eleição dos membros efetivos e suplentes 

do Conselho Fiscal e,
4 ) - Outros assuntos de interêsse da Sociedade. 

Itajaí, 5 de Março de 1962.
Victoi Felix Deeke - Diretor Presidente 
Erick Kreuger - Diretor Superintendente 

Aldo Silva - Diretor Tesoureiro 
Gunter Deeke Diretor Adjunto 

Moacyr P. Bastos - Diretor Depart. Marítimo

Agência Pianaltina de Veículos S/A -
Assembléia Geral Ordinária 

Convidamos os senhores acionistas desta So
ciedade, para a Assembléia Geral Ordinária, a 
realizar-se às 10 horas do dia 12 de Abril p- vin
douro, em sua séde social, à Avenida Presidente 
Vargas. 1898, nesta cidade, para deliberarem sô
bre a seguinte:

Ordem do dia
1) - Apresentação, discussão e aprovação do

Relatório da Diretoria, balanço geral, ccn 
ta de “Lucros e Perdas” e parecer do Con 
selho Fiscal, referentes ao exercício de 
1961;

2) - Eleição da Diretoria;
3 ) - Eleição dos membros efetivos e suplentes

do Conselho Fiscal e.
4 ) - Outros assuntos de interêsse social.

Lajes, 5 de Março de 1962.
Victor Felix Deeke - Diretor Presidente 

Erik Kreuger - Diretor Superitendente 
Ivo Otto Lohmann - Diretor Gerente 

José Garcia - Diretor Sub gerente 
Aldo Silva - P Diretor Adjunto 

Gunter Deeke - 2- Diretor Adjunto

BRASÍL E O
O Brasil foi convidado 

outra vez para partici
par da nova. comissão, 
desta feita de sete pai 
ses, que será constituída 
pela ONU para estudar 
e tentar resolver 0 pro- 
brema do sudoeste afri
cano. Despacho recebi
do pelo Itamarati.de nossa 
delegação junto as na 
ções Unidas, informa 
que do novo comitê de- 
V' ião participar ainda o 
México, a Somália, o To 
go, a Birmânia, as Fili
pinas e a Noruega.

A repoitagem apurou 
no MKE que o presiden
te da Assembléia da

p r o b l e m a  a f r ic a n o
no so da África do Sul, queONU, ao formular o no- 

vo convite a 
justificou o indicand
'•‘im portante colaboração
prestada pelo pais no 
exame de assuntos co 
loniais, sobretudo no ca

so da África do Sul, qUe 
se recusa desde a trans 
formação da Liga das 
Nações, a aceitar a poli 
tica traçada pelo orga
nismo que a sucedeu, no 
caso a ONU.

Estudantes agrade
cem governador: Au
mento ao professo

rado.

O Governador Celso 
tíamos recebeu oficio da 
União Blumenauense de 
Estudantes, oude seu 
Presidente, Alfredo Scot- 
tini, em nome dos estu
dantes catarinenses a- 
gradece ao Chefe do E 
xecutivo o aumento da
do ao professorado. Diz 
o estudante Alfredo Scot- 
tini que “foi grande a 
satisfação de todos quan 
do foi concedido o alrae 
jado aumento para o 
nosso professorado. Por 
isso ficamos muito agra 
decidos a Sua Excelência 
que veio de encontro ao 
desejo de todos, e deu 
mais coragem aos que 
se preparam para tão di
fícil carreira”.

S/A. Moinho Cruzeiro, Indústria e Uomj.cio
AVISO

Comunicamos aos Srs. \clonisias que na sé lc social 
\  rua Cel Serafim de Moura, 1(6, em LAGLs - S^., estio
à sua disposição os documentos a que se reteve o artigo
99 do Decreto - Lei, n' 2.627, de 26-9-4U, reierenu^ ao e- 
xercicio social de 1961.

CONVOCAÇÃO 

Assembléia Geral Ordinária

Convidamos os Srs. Acionistas a se reunirem em as
sembléia geral ordinária, às 9 horas do dia 26 de abril de 
1962, em sua 6éde social, no endereço acima, a fim de 
deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA

aí Leitura, discussão e votação do relatório da Dire 
toria, balanço geral, demonstrativo da conta de lucros e 
perdas, parecer do Conselho Fiscal e contas da Diretor a, 
relativos ao exercício social, encerrado em 30 12 1961;

b) Eleição dos membros do Conselho Fiscal, seu< 
suplentes e fixação de sua remuneração;

c) Outros assuntos de interêsse social.

Lages (Sc.), 10 de março de 1962

Emílio L. Casarin, Idalina M. A T Casarin e Adolfo 
Gilberto Toschi - Diretores

A Geral Auto Peças
Rua Correia Pinto. 272 com  Fone 234

Dispõe de motores para caminhões e estacioná
rios, eixos para reboques e truck, reboques completos 
caixas de mudança, rolamentos, engrenagenp, cubos, 
rodas, cabines latarias. molas, diferenci is para guin
chos e outros fins, carcaças de diversos tipos Venda 
e Consignações de carros usados.

Tudo a preços baixos

VEM AG oferece agora a camioneta que você tanto desejou1
C A I Ç A R A

Para prestar grandes serviços... — Preço acessivel (muito monos do que você imagina)
EXTERNAMENTE, você vai admirar as linhas modernas e elegantes da CAIÇARA 
INTERNAMENTE, você encontrará aquêle conforto que caracteriza os veículos UKW V lM tP  a

são as mesmas que consagraram os veículos DKVV: tração dianteira Dron ,rnm naL ,?Ualldad.es ú n ic a s  
lidade. Motor de dois tempos — econômico, potente, de fácil iubrificacãnPp mo ex cePcl°nal tstabi- 
reforçado, cora tôdas as peças vitais colocadas a salvo das saliência« h„ manutenÇao- Chassi ultra 

Sr. proprietário de veiculo DKW -  VEMAG: encias do terreno.

se necessária 
DKW - VEMAG

Quando o seu motor tiver já prestado-lhes bons serviços nor um ™
uma reforma, escolha a SOLUÇÃO CERTA: procure oREVFNDFnnR mTP°À?„ íazendo 
mais próximo e troque-o por um «■e.vüNOEDOR OU OFICINA Dl

MOTOR GENUÍNO DKW — VEMAC
por Cr$ 33.000,00, serviço êste realizado em apenas duas h o ríí 0 ™ ^
Adquira a sua CAIÇARA por CrS 2.000,00 de mão de obra.
No Revendedor DKW-VEMAG nesta região'

SERRANA LTDA. —  VEÍCULOS E MAQUINAS
Rua Coronel Córdova, 294 à 302 —  (Logo abaixo dos

L A G E S  _  8  d° S O ™  6 TJ ^ r a f o s )—qnlq Catarina
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M 3
CORREIO LA GE ANO

Internacional derrotado em Itajaí
I? . \  í  *• \  «i 1 i nr »> . 1 d  r \  i 1 n / r  a  f n  rt iv t  n  ^  i

ba n o c  'i a

Foi realizado domingo [campo, depois de enfren 
último, na cidade de Itá-|t*'* '*»«•> ■ -en
jaí, o encontro amistoso
entre ms equipas <io Al 
mirante Barres L-cm! vm....... - ----------
do Intern-icior) ■ 
í- : cidade.

I t

A vitória pertenceu >o 
conjunto do Almirante 
Birroso por 6 a li, cujo 
cotejo não chegou <«< 
seu final

0  colorado teve quo 
trj atletas expulsos

— UCilu„  ue entren- 
|ta r  uma arbitragem fdc.
fl?*.® G,a Vl,‘il*dade d ,p atletas locais.

Também decepcionan- 
te ioi o comportamento 
da torcida de Itajaí, es
tourando foguetes contra
os atletas colorados, dan-
í ) uma péssima demons
tração de indisciplin i.

Vendo o - '-sbulhos em 
ju estavam sendo eu 
r Ividos, ,i direção colo-

rada houve por bem re
tirar se de campo, quan 
lo ainda faltavam p m 

co- minutos para o tér
mino da partida. O que 
aconteceu domingo últi 
mo em Itajaí, já é bas 
tante rotineiro, pois já e 
conhecido èm todo o Es 
tado o péssimo coi; por 

ítameuto dos esportistas 
'daquela cidade, tanto a 
: tletas, como torcida e
juizes.

«logo fraco trava 
rara domingo último no 
Estádio Municipal Vidal 
Ramos Junior. (rmirai.y 
local e \tletico de Flo
rianópolis ) escore' íi 

!nal de 2 a 2 foi dos mais 
justos, premiando a má 

1 performance de amboi o* 
; contendores dentro d<< 
cancha.

Com êste empate, o 
grêmio bugrino ainda não

Símbolo do sucesso

Ifí
e<tó devidamente entro
sado para os jogos do 
campeonato da cidade, 
oue por sinal estão pró
ximos.

Há necessidade de me
lhoria em seu p i.

EstfiW É
Participando de um 

torneio realizado domin
go último, na localidade 
de Ponte Alta do Sul, o 
Ester de nossa cidade 
foi derrotado ante o in
dependente de, Curitiba- 
nos por 4 a 1.*'

Embora tivesse atua
do muito bem uesse con- 
fron o, o Ester foi bas
tante infeliz nos quatro 
tentos do Independente 
pois em todos êles hou 
ve falha total do arquei 
ro Joel.

O gol de honra do Es 
ter F. C. foi marcado 
por intermédio de Aste 
roide numa bonita joga
da. 0  Ester foi também 
prejudicado pela péssira i 
arbitragem do juiz d i 
partida.

Novas côres, selecionadas cuidadosamente. Interior redesenha
do para maior conforto. Potência e desempenho superiores. 
Sóbrio, elegante, resistente. 0  seu padrão de automóvel.

I w m s)

Dm produto da WILIYS-OVERUID
fabricante de veículos de alta Qualidade 
Sio Bernardo do Caiuoo 
Estado de São Paulo

CONHEÇA-O E PEÇA UMA DEMONSTRAÇÃO EM :

Agência Planaltina de Veículos S /A
Avenida Pres. Vargas, 1898 - End. Tel. “Planaltina" - Fone, 444 -  C. Postal, 333 

LAGES Santa Catarina

Nj próximo domingo 
no Estádio Municipal Vi
dal Ramos Junior, ser 
realizado o Torneio ln 
cio, referente ao certam 
de 1952, cuja tabela . • 
jogos eliminatórios, ft ■ - 
neceremos na proxirt. 
edição.

Por outro lado o ean - 
peonato será iniciado no 
dia 25, com os jogos 
independente x Cruzeiro 
em Curitibauos e Guara- 
ny x Pinheiros em La
ges.

T r a n s p o r t a d o r a  o R c p r e s s n t a ç i ^ s  R O D d L A E E S  L I  B i .
Avenida Marechal Flonano, 383 -  Fone, 380 -  Caixa Postal, 73 • LAG cS - S. Catarina

Tm Sportes em qeral de cargas, lotações, mudanças, encomendas, bagagens etc., par i qualquer localidade do pais
A r  . .h Caxias do Sul Porto Alejjre, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitibauos, São Joaquim, P-lotas,
Agencias joaçab". Rio Grande e Londrina.Servindo ainda as seguintes localidades de Sania Catarina:
w  , „  „  m ~  - . i .  T naeadinho, Residência Fuck. Santa Cecilia. Ponte Alta do Norte, Ponte
Mafra, Canoinhas. Monte A9Xaxim, Xanxeré. Encruzilhada, Palmeiras, Bouqueirão. São José do Cer-
•4taá °  SuL Campos Novos, Chap «  ma# ßocoina do Sul, Bom Retiro, Capão Alto. Campo oelo do bui. ! 

rito. Rio Várzea, Painel. Urubici. P , c^icn R-rmo* Ro a»n Pelotas e Ri'-* »'/-•ar-», no Pa»rin•».
Lagoa da Estiva. Oe-ro Negro. Anita^ G a n ô a ia i^ ------------------------------------ . ----------------------------------------------------------
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~ “ c e n lra ç C T O  d o s  C o n c e s s i o n á r i o s

DKW-VEM A G do sul do pais
Tendo por local as ci 

dades dn Caxias do Sul, 
Canoas e Pôrto Alegre, 
no Estado do Rio Grande 
do Sul, será iniciada a- 
manhã, devendo prolon 
gar-se até o dia 17 do 
corrente, a concentração 
d o s  concessionários 
DKW-VEMAG do sul do 
país.

No referido conclave

serão proferidas pales
tras, trocas de ideias Q 
sugestões entre o* inú
meros concessionários 
sul brasileiros e a alia di 
reção da DKW VEMAG. 
num trabalho mutuo da 
queles que dirigem e re 
vendem os famosos pro 
dutos que levam aquel 
marca mundialmente ce 
nhecida. Com respeit

General José Pinto Som bi
Acompanhado de sua 

filha, srta Rosiris Arru
da Sombra, que cursa a 
Faculdade Nacional de 
Farmacia, do Rio de da 
neiro, e que enc intrava 
se em férias em nossa ci
dade, seguiu no último 
domingo para aquela ca

pitai, o General Jos' 
Pinto Sombra, pess< 
que goza de larga es? 
ma em nossos meios s< 
ci lis.

O Geneial José Pint 
Sombra, deverá demorn 
se por alguns dias 
Velhacap.

Oldsmobile,
50/51, 98, motor Rocket^ v/8. hidramático novo 
há dois anos, usando oleo 20, 130 HP, pneu.' 
novos, rádio original c/ esquema, 4 pneus re
serva. Motivo necessidade compra urgente 
apartamento, vendo melhor oferta. Avaliado 
670 mil. Ofertas: Dr. Osmard, Hospital Naval, 

Florianopolis, tel. 2222.

Entre duas coisas, prefira a melhor

Consórcio T A C - Cruzeiro do Sul
ás suas ordens

Diariamente V. Sa poderá se utilizar dos 
confortáveis aviões do CONSÓRCIO TAC- 
CRUZEIRO DO SUL, para Florianópolis, Ita- 
jaí, Joinvile, Curitiba, Paranaguá, Santos, Rio 
de Janeiro e Pôrto Alegre, com partidas des
ta cidade às 7,00 horas da manhã.

Para qualquer parte do País, V. Sa. pode
rá viajar pelos aviões da TAC-CRUZEIRO DO 
SUL, sem preocupação das passagens, utili
zando-se do C R U Z E I R O  A PRAZO, 
o mais revolucionário sistema de viagens aé
reas. Você viaja agora e paga a passagem 
em suaves mensalidades.

TAC CkUZEIRO DO SUL, servindo cada 

vez melhor-

Para reservas e compras de passagens 

procurem a Agência nesta cidade, à rua Pre

sidente Nereu Ramos, 84 ou pelo fone 214.

à esta concentração, 
deverá estar lH! 
«ente à mesnm e tomando
pur te ativa nos trabalhos
junta mente com os seus 
colegas e a direção ge 
ral, o sr. Dario Todeschi 
ui, diretor gerente da 
Serrana Ltda. - Veículos 
* Máquinas, concessions 
ria DKW VEMAG para 
t ida a região.

Também estai': or< 
ente à citada concen 
ração, o sr. Adolfo Gil 

berto Toschi. socio da 
juela importante firma

Conforme estava nro 
gramado, inaugurou-se 
ja última segenda feira 
i noite, o Curso Cientifi- 
o Noturno do Colégi 
Estadual Vidal Ramo*.

As 19 horas, com «, 
tresença de várias auto 
idades locais e estudan 

ies, foi realizada no sa 
áo nobre daquele esta- 
lelecimento, a aúla inau 
jurai do referido Curso.

Falaram na oca- 
ião, o Dr. Jorge Barro- 
o Filho, inspetor federal 
le Ensino e o Sr. Va Ido 
ia Costa Avila. repre- 
entante do Deputado 
)sny de Medeiros Regis, 

Secretario de Educação 
Cultura.
Assim estão de para

béns, os estudantes de 
íossa cidade com a inau 
guração do Curso Cienti 
fico Noturno, velha aspi- 
ação dos mesmos e que 

foi concretizada graças 
à patriótica e decidida 
ação do Governador Cel 
so Ramos.

E d ita l de  P ro te s to s
CÉLIO BATISTA D E  ^gfj^Ertado de Sarna™',“ “ :gpj j*}il dfl C/Oujd

na, ua fórma da lei tra.Be em seu Cartório para 8erFuz saber que enc t nto - Uma Nóta PromÍ8.
protestada por falta ae g 3o.0u0,00 vencida em 10 de 
sória S/N, no valor d l ^  gr 0enivaldo d. Bobco Heck 
Março de 1962, emiUda P Wei8heimer, e apresentada a a favor do Sr. Jany Obvio pilho Pe]o
este Cartório pelo D D Bosco Heck a cmpare-
sente intimo o Sr. ue coronel Cordova número
cer em meu Cartório, * d“ 'p 11Rnr o valor da reepectl,, 
375, nesta cidade a \ J J razões de recusa, notifican.Tô SStZ  protesto c.ao n«o camparcça dea,„ 
do prazo legal. l4 de Março de 1962

Célio Batista de Castro 
Oficial de Protesto

Exportação de Ma
deira para Argentina 

Conforme telegrama en 
viado pelo presidente do 
Instituto Nacional do Pi
nho, sr. Herminio Tis 
siani, ao Conselho de 
Ministros, o mesmo auto 
rizou a distribuição do 
□ovo contingente de quo
tas para a Argentina 
no_ volume de vinte mi 
lhões de pés quadrados.

Quem não anun
cia se esconde

Para seus anúncios pro-
C O R R E IO  LA G E A -  

NO, Rua Marechal Deo- 
doro, n° 294

F E S T I H LE S C O L A R
Ç jem pa cJcH

PARA  C O L A B O R A R  
C O M  O A N O  
E S C O L A R  1962...

da 1961
★  Compre qualquer jôgo

- Caneta - Lapiseira - 
-C ane ta  E s fe rog rá fica  - 
e receba GRATUITAMENTE 

um magnífico 
ESTOJO ESCOLAR!!

Compre uma caneta (^ » (p a c /c í1̂  
e receba GRATUITAMENTE 
uma linda RÉGUA!!

O ANO TODO 
VOCÊ ESCREVERÁ

meQm!

^JOMpacJor  ̂"
G t,> N T I*  E Q u a l id a d e
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