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Simpático iniciativa da Radio Clube de Leges e da Legião Brasileira
de Assistência

Carlos Lac rda rompa 
com a U D N

“ Não há 
para mim

Iniciativa das mais sim 
páticas é a que acabam 
de tomar a Radio Clube 
de Lages e a Legião Bra
sileira de Assistência, 
por intermédio de sua 
presidente local, a exraa. 
sra. d. Dolores Delia 
Rocca, primeira dama do 
município, com o inicio 
de uma grande campa
nha que visa doar 2.000 
cobertores aos pobres de 
nossa terra.

Aquela simpática emis 
sora e a LBA, pelos seus 
altos sensos filantrópicos 
e que sempre estão la 
butando era pról dos me 
nos favorecidos da sorte,

prevendo a grande onda 
de frio que atualmente 
assola a nossa região e 
que durará por alguns

cesso, é necessário que 
a mesma conte com mais 
adesões, a fim de que 
a distribuição dos 2.U00

meses, iniciaram esta pa-cobertor ;s, bem como 
triotica campanha, que 
desde o seu inicio está 
encontrando amplo apoio 
dos corações generosos 
de nossa terra

Conforme conseguimos 
apurar, não somente co- 
bertoref poderão ser doa 
dos, mais também quan 
tias em dinheiros e rou
pas usadas, que possam 
também serem úteis ao 
pobres de nossa terra.

Embora a referida cara 
pauha venha desenvol 
vendo-se com grande su

dos demais agasalhos, 
seja efetuada o mais bre
ve possível para maior 
alegria dos pobres.

Desta maneira, os in
teressados em colab >rar 
com a referida campa
nha, devem enviar os 
seus donativos à Radio 
Clube de Lages ou ao 
núcleo local da Legião 
Brasileira de Assistência, 
sito à Rua Benjamim 
Constant, perto do Fo 
rum Nereu amos.

mais lugar 
dentro da 

UDN”, disse o sr. Carlos 
Lacerda, em telegrama 
enviado ao deputado 
Herbert Levy, presideute 
nacional da UDN atra 
vós do qual marisfesta 
sua discordância cora a 
posição udenista assumi 
da em relação ao dis 
curso proferido pelo pre 
sidente João Goulart em 
Volta Redonda. Embora 
seu ponto — de — vis 
ta seja contrário à atri
buição de poderes cons
tituintes ao Congresso a 
ser eleito em 7 de outu 
bro, o chefe do Executi 
vo da Guanabara não 
frisou essa circunstância 
■ i no r izlo essencial de 

su rutura. Disse que o 
sr. Herbert Levy, reve 
lando ser solidário cora 
os pronunciamentos do 
presidente da República 
e do primeiro ministro, 
além de não ter, sequer, 
formulado nenhuma con 
sulta aos governadores

udenistas, limitou sua a- 
titude ao atendimento 
das conveniências da i-u- 
cessão paulista, tendo 
como objetivo atrai: e 
modo mais efetivo, o a- 
poio do sr. João Goulart 
à candidatura do sr. - > 
sé Bonifácio.

Ü sr. Carlos Lac i. 
não f xprirnra n nhm ia 
preferência dei ur ;o 
quadro sucessório paulis
ta. Declarou que se o- 
põe à fórmula dos p<> >. 
ies constituintes, porque
0 país atravessa intenso 
período de inquietação 
política e que a altera
ção do texto da Carta 
de 4ü irá, inevitavelmen
te, concorrer para o seu 
agravamento.

O governador da Gua
nabara não disse se seu 
desligamento da UDN ê 
irreversível, nem anun 
ciou propósito de buscar 
outra legenda para 
nroteger se em suas 
futuras campanhas poii-

1 ticas.

JK seria candidato a governança paulista
O Senador Juscelino govêrno de São Paulo. 

Kubstcheck intensificou Segundo se informa, as 
esta semana os contac t conversações prosseguem 
tos com os politicos pau era ritmo acelerado den- 
listas que desejam lan- tro do seguinte esque 
çar a sua candidatura ao ma: Ao PTB caberia o

tleições para Prefeito 
de Rio do Sul

Com o falecimento do 
Sr. Raulino João Rosar, 
Prefeito do município de 
Rio do Sul o Tribunal 
Regional Eleitoral, deci
diu realizar eleições para 
preencher a sua vaga, no 
próximo dia 7 de outu

bro.
Como se sabe o cargo 

de Prefeito Municipal 
daquela comuna, está 
sendo exercido interina
mente pelo presidente da 
Câmara de Vereadores.

Discurso de Jango 
não agradou

O discurso proferido 
pelo Presidente João 
Goulart, no dia 1' de 
Maio, em Volta Redonda, 
não conseguiu agradar 
à determinados círculos 
políticos e outros setores.

Em seu discurso, o 
chefe da Nação preconi 
zava várias reformas ua

constituição, as quais não 
coincidem com os inte
resses do país, conforme 
manifestações expressa 
das pela Confederação 
Rural Brasileira, Gover
nador Carlos Lacerda, 
Marechal Teixeira Lott, 
e dos ex Ministros Ar
mando Falcão e Prado 
K llV.

candidato a vice gov r- 
nudor nu pessoa do Sr. 
Renato Costa Lim?. ex 
presidente di Instituto 
Brasileiro do Café; o Sr. 
Auro Moura Andiade, 
retiraria sua candidatura 
ao govêrno, e disputaria 
uma das vagas ao Sena 
do; finalmente caberia 
ao PSP a indicação do 
outro candidato ao Se 
nado. O Sr. Ademar de 
Barros seria candidato à 
Câmara Federal, a fim de 
aumentar a representa 
ção federal de seu par 
tido

‘ Jânio não é mais pro
blema nacional’'
Falando à imprensa de 

Recife, o dep. Herbert 
Levy. presidente da UDN 
e também presidente da 
seção regional de São 
Paulo, declarou acredi
tar na vitória de José 
Bonifácio, a 7 de outu 
bro. O deputado paulista 
acrescentou que, oo pla
no nacional, desapareceu 
praticamente o problema 
Jânio Quadros, de vez 
que o ex-presidente re
solveu concentrar suas

Ferragem Mauá Ltda. re
cebe granJe quantidade 

de mercadorias
Conforme constatamos nestes últimos dias, a nóvel 

firma Ferragem Mauà L.tda que brevemente franqueara as 
suas portas ao público lageano, esta recebendo um monu
mental estoque de ferragens, tintas, oleos, ferramentas em 
geral etc.

A referida firma que terá como diretor gerente o sr. 
Livio Baggio, e assessorada por outros elementos de gran
de destaque em nossos meios comerciais, estará situada à 
Praça João Costa, n' 4. em ótim > local do centro da cida
de, apto a oferecer aos seus novos clientes o mais com
pleto sortimento Je artigos referente ao seu ramo.

A Petrobrás desmentiu a notícia sòbre a possibilidade 
de alta nos preços dos pneus, informando que a fábrica de 
borracha sintética tem operado satisfatòriamente e está 
com mais de mil toneladas de material em estoque. Sua 
produção atual é de vinte e duas mil a vinte e cinco mil 
toneladas que corresponde à demanda prevista para o ano 
corrente, mas sua capacidade atinge a quarenta mil tone
ladas anuais, havendo margem para atender ao crescimen
to do mercado e até para a exportação de artefatos ou 

<■ borracha bruta.

Criados novos Municípios oo Estado
A Assembléia Legisla

tiva, em sua sessão do 
dia 3 do corrente, apro
vou o projeto do Depu
tado Raul Schaefer, cri
ando os municípios de 
Votuverá e Guabiruba, 
desmembrados de Brus 
que. O autor do projeto 
afirmou que o desmem
bramento náo afetará o 
desenvolvimento de Brus 

tividadaVeinSio ?aula. Lüe ni tocaate ao smi

progresso industrial, con
siderando que as suas 
emprêsas se situam na 
área urbana e periferia 
daquele município.

O novel município de 
Votuverá é conhecido 
como rica de grande 
concentração calcárea. e 
é fornecedora aos fa
bricantes nacionais de 
cimento.
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Garanta desde já 
o transporte de seu milho!

Reserve imediatamente seu

COMPRE SEU CHEVROLET ANTES DA COLHEITA... E VENOA SUA SAFRA ONDE E QUANDO QUISER'
Potente e robusto, Chevrolet transporta mais cargas com menos gastos... Chevrolet roda sem parar na estrada
fazenda, transportando pessoal, adubos, máquinas e a safra. O Concessionário Chevrolet de sua cidaHa t - ° a 6 tambem na
que o caminhão Chevrolet é o melhor investimento que V. pode fazer já para sua fazenda! Visite-o sem Ü™ m° strarociii aemora antas da colhGita!

« " » “ »»« .«n ic is  a u x i l i a r e s

AOVO CHEVROLET 3 PORIAS • VElCULO OE DUPLA-UIILIDAOE
2  veículos num só -  ao mesmo tempo, elegante carro 
e potente veículo u tilitário! Sua ampla caçamba, de 
grande superfície, transporta até 7 5 0  quilos de carga... 
e na cabina, de 3  portas, 6 pessoas viajam folgada
mente, com o máximo confôrto!

auxiliares Ê ideal *  ®conôm,co P "«  serviços
menies adubos T ô e s  ” , *  fWTamen,as' • -  
qualquer volume a t i  7SÒ *  «ncomendas d o

" * m  0 Î U n î 0  » « *  õ C O B C E S S I O B Í R I O  C H E V R O L E T  B E S T »  C I D A D E  E  C 0 N R E Ç 1  0 R D 1 Á V E L  C A M I N H A O  C H E V R O L E T
U M  P R O D U T O  D A

GENERAL MOTORS DO BRASIL S.A.

X-
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Estado de Ssnta Catarin
d e c r e t o

f'e 28 de fevereiro de 1962 
O Preíeito Municipal de Lages.

o, „  . . RESOLVE:
Eleva, para a Referencia X. da tabela de Extranu 

merinos Mensalistas e Contratados do Vlunicíoio 08 venci' 
mentos do Iratorsta. Senhor INI uoe] de Freitas’

Prcfenura M un .-i,,! d,- l . , gea. e „  „  de Ieverelro
de r-

Wolny Delia Rocca T*
Prefeito Municipal -> - : *x

Registrado e publicado o presente Decreto na Secre
taria da Prefeitura, e.n vinte e oito de fevereiro de hum 
mil novecentos e sessenta e dois.

Felipe Afonso Simão 
Secretário

M

DECRETO
de 28 de fevereiro de 1962

O Preíeito Municipal de Lages,
RESOLVE:

Hevar para a Referência X da Tabela de Extranu- 
meráiios Mensalistas e Contratados do Município os ven
cimentos d » Motorista, Senhor José Anaur Antunes.

Prefeitura Municipal de Lages, em 28 de fevereiro 
de 1562.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na Secre
taria da Prefeitura, em vinte e oito de fevereiro de hum 
mil novecentos e sessenta e dois.

Felip° Afonso Simão 
Secretário

DECRETO

de 28 de fevereiro de 1962 
O Prefedo Municipal de Lages,
_  RESOLVE:
Eleva1' para a Referência VIII da Tabela de Extranu- 

merários Me isali-tas e Contratados do Município, os ven
cimentos do Fise I de Euradas, Senhor Augustinho de Oli 
veira Córdova

Prefeitura Municipal de Lages, em 28 de fevereiro 
de 19G2

Wolny Delia Rocca — Prefeito Municipal 
Registrado e publicado o presente Decreto na Secreta

ria da Prefeitura, em vinte e oito de feve dro de hum 
mil novecentos e sessenta e dois

>■ Vf)ut> Simão — Secretário 
DECRETO

de 28 de fevereiro de 1962 
O Prefeito Municipal de Lages,

RESOLVE:
Elevar para a Referência X, da Tabela de"! Extranu- 

merários Mensalistas e Contratados do Município, os ven 
cimentos do Tratorista, Senhor Flávio Amado Cesário.

Prefeitura Municipal de Lages, em 28 de fevereiro 
de 1962
Woluy Delia Rocca Preíeito Municipal 
Registrado e Publ.cado o presente Decreto na Secretaria 
da Prefeitura aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do 
ano de hum mil novecentos e sessenta e dois.

Felipe Afonso Simão 
Secretário 

DECRETO
de 28 de fevereiro de 1962 

O Prefeito Municipal de Lages,
RESOLVE:

Elevar para a Referência X da Tabela de Extranume- 
rários Mensalistas e Contratados do Município, os venci 
mentos do Motorista Senhor, Ve âncio Valentim de Souza. 

Prefeitura Municipal de Lages, em 28 de fevereiro de
1962.

Wolny Delia Rocca — Prefeito Municipal 
Registrado e publicado o presente Deci o na Secre

taria da Prefeitura, em vinte e oito de feven iro de, hum 
mil novecentos e sessenta e dois

Felipe Afonso Simão Secretário

Casa Rural Regional 
de Joinville; 11 milhões 

de cruzeiros
Foi assinado dia 29, em 

Joinville, um convênio entre 
a Prefeitura daquele municí
pio e o Govêrno do Est i .o, 
para a construção de uma 
Casa Rural Regional uio a- 
tenderá as necessid; > t> a- 
quela rica na do Esta 1

O valor da obra, que está 
orçado em 11 milhões le 
cruzeiros terá como pai' ei 
nação do Uovêrno atra és 
do PLAMEG a importà Ma 
de 10 milhões de cruzeiros.

O prédio terá uma área 
construida de 900 metros 
quadrados, em terreno doado 
pela Prefeitura de Joinville, 
em arquitetura funcional < m 
dois pavimentos; com depen
dências para o Banco do 
Desenvolvimento do Estado, 
Associação Rural. Adminis
tração, Revenda e Exposn o 
para a Associação Rural e 
ainda dependências para a 
ACARESC.

O inicio uas obras e tá 
previsto para o próximo Pia 
30 dêste mês

Símbolo do sucesso

Novas côres, sslacionadas cuidadosamsnte. Interior redesenha
do para maior conforto. Potência e desempenho superiores. 
Sóbrio, elegante, resistente. O seu padrão de automóvel.

W
[WILLYS)

Um oroduto ill W ILLYS-0VÍR L1ID 
fabricante dt veículos de alta ouilldide 

Síd  Bernardo do Camoo 
Estado de Slo Paulo

L I I a j

C O N H E Ç A - O  E  P E Ç A  U M A  D E M O N S T R A Ç Ã O  E M :

■ anciã PLnattma de Veículos S/A
A ueM ,  Pr«. Á » .  ' * *  ™  ^  '

M i l l  ile W e s t e
Célio Batista de Castro, O- 

ficial de Protestos em Geral 
da comarca de Lages. Esta
do de Santa Catarina, na 
fôrma de lei etc.

Faz saber que encontra-se 
em seu Cartório para ser 
protestada Uma Duplicata n® 
53.477 vencida em 30 10 1960,
na importância dc Cr$ . . . 
3.255,60, emitida pela firma 
Cia. Fabio Bastos Comércio 
e Industria contra JOSÉ CAR
LOS GUIMARÃES, apresen
tada a este Cartório pelo via
jante da Firma Credora Sr. 
Àttilio Francisco da Silva 
Souto. Pelo presente intimo 
o Sr. José Carlos Guimarães 
a comparecer em meu Car
tório à Rua Coronel Cordova 
375 nesta cidade a fim d s 
pagar o valor da respectiva 
duplicata ou dar suas razões 
de recusa, notificando desde 
já do protesto caso não com
pareça dentro do prazo le
gal de setenta e duas horas.

Lages, 5 de Maio de 1962.
Celio Batista de Castro 

Oficial de Protestos

LAGES
Fone, 444 - C. P 

Santa Catarina
ií, 333

Anúncio
Afirma UR GEL CAMAR

GO, sediada em Lijes, Esia-
10 de Sta Catarina, para dar 
juaiprimjato a que estabe
lece o art. 202 do Regula
mento G -ral de Contabilidade 
Pública,anuncia, para fins ue 
cuucion imento, que o recibo 
n C 6i correspondente no 
tdicioual do art. s  da L î 
147-f/õl foi destruído pelo 
incêndio ocorrido cm seu 
estabelecimento em data do
11 de julho de 1959.

Lajes, 29 de abril de 19Í2. 

(URGEL CAMARGO)
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Lageano1
0  teu município necessita de mais estradas 

e mais pontes, ti isto só será concretizado se 
tú pagares os teus tributos pontualmente na 
Tesouraria da Fazenda Municipal.

Agora com iha iovas instalações, convida os para uma visita 
s e m  c o m p r o m is s o . Dispõe de móveis finos e coloniais para 

pronta enbega e executa qualquer móvel sob encomenda

5 5 6'& CORREIO LAGHA.
4a pagina

Juizo de Direito da Primeira Vara da Comarca de Lages

EDITAL DE LEILÃO caminhÖncte“  «ia
O dr Osmundo Vieira Du 
tra, Juiz de Direito da Pri
meira Vara da Comarca de 
Lages, Estado de santa Ca
tarina, na forma du lei,etc.
Faz saber a todos quantos 

o presente edital de leilão, 
com o prazo mínimo de dez 
dias, virem dele unnhecimen- 
to tiverem ou interessar pos 
só. que, no dia d >z ilOi do 
mês de maio do corrente ano, 
às dez horas, no saguão do 
edifício do Foruin desta cida
de de Lages, o porteiro dos 
auditórios, ou quem suas ve
zes fizer, levará a público 
pregão de vend; e arrema 
tação por quem roaii der e 
melhor lance oferecer inde
pendente da avaliação de 
cento e dez mil cruzeiros, 
feita neste Juizo, o seguinte 
veículo penhorado à firma 
“Stella Maris Ltda.”, desta 
cidade, nos autos da Ação 
Executiva movida pela firma

‘‘De -oto”, ano de fabricação 
1952. de côr amarelo-alaran
jada, carroceria de côr ver
de, estando em máu estado 
de conservação a lataria, os 
quuiro pneumáticos e o estu

çâo na forma da lei- l'ido e 
passado nesta cidade de La
ges, Estado de Santa Catari
na, aos vinte e seis dias do 
mês de abril de mil novecen
tos esessenta e dois (26-4-62 ). 
Eu, Luiz Carlos Silva, Escri
vão do Civel, o datilogratei,

lamento; não tem radiador. I subscrevi e também assino 
dínamo e nem bateria; sem | Selos afinal, 
vidros uns portas e foi ava-

PLAMEG em °  *

o  Plano dencorrLc?a(p0úVblíca, de número 3/62^ ^ 
instituir nova cone ^  Concreto armado sôbre 0Pr? 
a eonstruçâ ; d» PC 1 amirim.Jaraguá do Sul. o cu8to „a conairuy^- - -  -  irim-JaraRuti uu aui. u custo ü
Itapocu. no trectn ojto m lihoes de cruze,r0s. *

S S Æ t â de ‘

Osmundo Vieira Dutra liada pela quantia de cento iJ(ljz de 1)jrtíit0 da j a V 
e dez mil cruzeiros podendo -ivej
ser examinada, por quem se 
interessar, na firma “Pocai 
& Cia” , onde se encontra de
positada. - E quem quizer 
arrematar dito veículo, de
verá comparecer no lugar, 
dia, mês e hora acima men-

Luiz irlos Silva 
Escrivão do Civel e Comércio

P o r  o u t r o  . . d o ,  »  : S ? S T o “ ° Uo

í ê ÇUie»e eon .tm çí° du "Bôde Iene e n o .« /,,.Je Lajes, p . “prjncesa da Serra .
8,‘PV A co°nstribguiçao do P l a m e g  é da ordem de vinte mi.
lhões de cruzeiros.

cionados, sendo êle entre
gue a quem mais der e me
lhor lance oferecer indepen
dente da aludida avaliação, 
depois de pagos no ato o 
preço da arrematação, des
pesas e custas legais - E pa
ra que chegue ao conheci
mento de todos, passou se o 
presente edital para publica-

FÁBRICA DE MÓVEIS E ESQUADRIAS

J O Ã O  P E L L I Z Z O N I
& CIA. LTDA.

R u a Jeronimo Coelho, •/.
D » -4 .1 .  T «U lV  * I f  A O "

—  D E -

João Pelizzoni <£ Cia. Ltda.
Rua Gerônimo Coelho, s/n- C. Postal, 126

L A G E S  - S. Caíarina

LAGES - Sta. Catarina

VOCE M ESM O 
D IRIGINDO  UM 
C HEVR O LET 62 

■ULTIMO T IP O - 
DE MIAMI 
A NEW  YORK !

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

- mensais
Com pequenc entrada e vinte quatro 
(20 + 4) pagamentos!

Custo sujeito às alterações do câmbio.

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

E x c ra s  
de sm VIM
n . ° 3  ’
Scrdàs todos os domingos

de 4 de MARÇO a 26 de JUNHO de 1962
Consulte Seu Agente cc . agens ou as lo|as da
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»Ca- tvcma CBD-Volks wagen" vai 
desfilar nesla cidade

• Di

A caravana de veículos 
nacionais que servirá a de
legação brasileira de futebol 

uBj. Do Chile, passará por esta 
Qi.i? cidade no próximo dia 8, ter- 
v°Sh ça feira, a caminho daquele 

' jais irmão, seguindo direta- 
itt w nente para Vina Del Mar, 

"■-idade que dista apenas 6 
uilônaetros da Estância de 

l\ Retiro, onde ficarão alo- 
ados os craques brasileiros.
As Knmbis Volkswagen, ce 

didas pela direção dessa em
« % í  m  T~\ „  .. _? ■r - - -  r - _ ---- ■_----- C uui carro-escntorio

)rêsa à CBD, estão pintadas Este último, se destina às 
■us còres verde e amarelo, reuniões da cúpula di-igenu 

dênticas ao uniforme que a do “scratch” nacional

seleção do Brasil usará nos 
,log°s peio VII Campeonato 
Mundial de Futebol e ueve- 
râo desfilar pelas ru is prin
cipais desta cidade ipós se- 
iem apresentadas às autori
dades locais.

A “Caravana CBD-Volks- 
wagen’’ estará integrada por 7 
veículos, dotados de tõdas as 
comodidades para maior con
forto dos craques brasileir< s, 
entre os quais, uma ambu
lância e um carro-escritório

« ros»
Uma coisa já sabida:
Quem mais mente mais padece, 
Cada povo tem na vida 
“ 0  govêrno que merece.’’

Jânio Quadros por I ucura 
Fêz papel de cabo i o.
Comandou sem coni.t «stura. 
Desertou do seu df-iiuo.

Pela falta de um h»m cio 
Que lhe seja bem pr pício,
Onde passa se acoc i .

Inda vive atrás * gente 
Cabeludo e desc «-, ente,
Talvez pronto ,i <* enforcar.

RUF1NO DF FIGUEIREDO

A Geral Auío Peças
Rua Correia Pinto, 272 com Fone 284

Dispõe de motores oara caminhões e estacioná 
rios, eixos para reboques e truck, reboques completos 
caixas de mudança, rol nentos, engrenagens, cubos, 
rodas, cabines, lataria . uolas, diferenciais para guin
chos e outros fins, c <• ças de diversos tipos Venda 
e Consignações de tt ros usados.

Tudo a preços baixos

No dia 21, os veículos <!» 
“Caravana CBD-Volkswagen ’ 
estarão a postos no aeropôr | 
to Internacional de Santiago,! 
a fim de receber a delega
ção brasileira e transporta- 
la à estância de El Retiro 
em Quilpué As Kombis se
rão utilizadas para a locomo
ção da delegação durante 
tôda a sua p< rraanência no 
Chile.

De São Bernardo do Cam
po até Santiago, a caravana 
percorrerá 3.700 quilômetros, 
•̂‘guindo o roteiro traçado 

durante a viagem preliminar, 
realizada em fevereiro em 
uma Kombi, por represen
tantes da Volkswagen e jor
nalistas, que transpôs a Cor
dilheira dos Andes sem maio
res dificuldades.

leiro da Caravana
CBD VOLKSWAGEN  

para o Chile
DIA 7-5-62 - São Bernardo 

do Campo - SP; São Paulo - 
SP; Registro - SP; Curitiba - 
PR, Mafra - SC.

DIA 8-5 - Lajes - SC; Va 
caria - RS; - Caxias do Sul 
RS; São Leopoldo - Rs; Pôr- 
to Alegre - RS,

9- 5 - Pântano Grande - RS 
Caçapava do Sul - Rs; La 
vras do Sul - RS; Bagé 
RS; Aceguá - RS; Acegua - 
Uruguai; Melo -  ROU; Trein- 
ta y Tres - ROU.

10- 5 - Minas - ROU; Mon
tevidéu - ROU

11- 5 - Colônia dei Sacra
mento - ROU; Buenos Aires
- Argentina.

12 5 - Pilar - RA; Arreci
fes - RA; Colón - RA; Vena- 
do Tuerto - RA; La Carlota
- RA; Rio Cuarto - RA; Mer 
cedes - RA; San Luis - R\.

13- 5 - La Paz - RA; Men
doza - RA.

14- 5 - Las Cuevas - RA.
15 5 - Los Andes - Chile;

Santiago Chile e Vina Del 
Mar - Chile.

Líder e lanterna em c:ção
Cruzeiro e Guarany deverão realizar amanhã à tarde 

o penúltimo cotejo do primeiro turno do campeonato.
Neste jogo em que estarão em ação o lider e o lan

terna do atual ceitame o Guarany surge como franco fa
vorito da contenda.

Hoje Pinheiros e Olinkraít
Dando prosseguimento ao campeonato citadino esta

rão cotejando hoje à tarde no Estádio Municipal Viual Ka- 
mos Junior, as equipes do S C. Pinheiros e da S.E.R. Oiin- 
kraft.

Não há favorito para êste confronto estando o mesmo 
despertando grande interesse entra os seus torcedores.

-  SUBLIME A M O R -
Partiste, sem \deus. Não esperava,
Que o destino fatal nos separasse,
Pois, hoje é a lembrança que me afaga. 
Trazendo-me o perfil de tua face.

O mundo, é ingrato.. . quanto eu te amava . 
Como te amo depois do desenlace,
Mesmo atravéz do tempo não se apaga,
Êste amor que tu fez com que eu guardasse.

É o mês de Maio, o mês que mais se aviva 
A lembrança que fere e me cativa 
Transformando em angustia o dom da vida.

É Maio, em que as contas do rosário, 
Rebrilham qual celeste lampadário 
Por falarem de ti oh! mãe querida.

Lages, 5 de Maio de 1962.
LUMARI

— DE —
PEDRO VANONI

Gasolin - Oleos - Lubri
ficação e Lavaçco

Mantém anexo uma oficina mecânica 
para melhor atender aos seus amaveis 

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

Lages - Santa Catarina

VEMAG « i ~‘*ece aaora a c lioneta que você tante, desejou]

—  C A I Ç A R A  — ■
Para prestar grandes serviços . . .  Preço acessível (muito menos do que você imagina)

EXTERN A MENTE você vai admirar as linhas modernas e elegantes da CAIÇARA.
1NTERN AMENTE ' você encontrará aquêle conforto que caracteriza os veículos UKW-VEMAG. As qualidades técnicas 

’ são as mesmas que consagraram os veículos DKW: tração dianteira, proporcionando excepcional estabi
lidade. Motor de dois tempos — econômico, potente, de fácil lubrificação e manutenção. Chassi ultra 
reforçado com tôdas as peças vitais colocadas a salvo das saliências do terreno.

c r nronriptario de veiculo DKW  VEMAG.or. pro^neiui > 0 seu motor tiver já prestado-lhes bons serviços, por ura longo tempo, e fazendo se neeessana
uma reforma, escolha a SOLUÇÃO CERTA: procure o REVENDEDOR OU OFICINA DKW - VEMAG 
mais nróximò e troque-o por um
mais P MOTOR GENUÍNO D K W — VEMAG

CrS 33.000,00, serviço êste realizado em apenas duas horas e por Cr$ 2.000,00 de mão de obia.
Adquira a sua CAIÇARA

D«vendedor DKW-VEM AG nesta região: i
SERRANA LTDA. —  VEÍCULOS E MAQUINAS

p,,o Coronel Córdova, 294 à 302 — (Logo abaixo dos Correios e Telégrafos)
L A G E S  -  Santa Catarina
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Continua o Governa 
dor Celso Ramos na sua 
campanha de escolariza
ção. melhorando desta 
fnrrna, o ensino em San
ta Catarina. Ainda ago
ra, o Dr. Raul Schaefer, 
Sub-Chefe da Casa Civil, 
oficiou ao Deputado Os
ni de Medeiros Kegis, 
Secretário da Educação 
e Cultura, comunicando 
cs seguintes despachos 
rio Chef" do Executivo 
Catarinense:

Objetivando ministrar, 
gratuitamente, ensino fa

miliar agrícola, em Pa
lhoça.

Objetivando ministrar 
ensino á menores exce
pcionais, na cidade de 
Brusque.

Objetivando ministrar 
gratuitaraente, nas Es
colas Normal Cristo Hei, 
São João Batista e Ru.v 
Barbosa, ensino normal 
do 2o ciclo, nos municí
pios de Joaçaba, Cam
pos Novos e Timbó.

Objetivando ministrar 
ensino primário normal 
regional, no Grupo Esco-

Lages, 5 de Maio de 1962

nosso Estado
Como sabemos o nosso Estado como o nosso País es

tão em uma fase de sub-produção.
Para combater esta sub-produção, foi criado em nos 

so Estado um órgão: o PLAMEG (Plano de Metas do Go
verno) que tem por objetivos gerais a execução, aperfei
çoamento e atualização de óbras e servidos públicos ca 
pazes de promover o desenvolvimento economico e social 
do Estado.

Podemos dobrar, em cinco anos, muitos indices de 
produção por unidade de área, principalmente, nas cultu
ras de milho, mandioca, trigo, arroz, feijão, batatinha e 
frutas, sem prejuízo e, na maioria das vezes, com melho
res lucros para o agricultor, por meio de preparo correto 
do solo.

A renda bruta atual de uma familia da nossa melhor 
região agro pastoril, gira em torno de CrS 140.000,00 por 
ano. Isto corresponde a uma renda de Cr$ 28 000,00 “per 
capita” e por ano

Uma pessoa ativa na agricultura, em Santa Catarina, 
alimenta 4,2 outras ao passo que um norteamericano ali
menta mais de 18

Os índices apontados demonstram que nossas médias 
de produção por unidade de área ou por cabeça de ani 
mal, são inferiores às médias mundiais

O atrazo tecnológico é o principal responsável por 
êsses índices que evidenciam a baixa produção do traba
lho do nosso homem do campo.

Para que possamos tirar o produtor do atrazo em que 
vive precisamos elevar a sua capacidade de trabalho, en- 
sinando-lhe novas técnicas de plantio e criação, oferecen
do lhe sementes mais produtivas, animais de mais rendi
mento de carne, leite, ovos; provando-lhe a viabilidade 
econômica do emprego dos corretivos e dos fertilizantes, 
das máquinas, dos motores e dos aparelhos que se podem 
empregar em uma agricultura racionalizada.

É nos Centros de Pesquizas e Experimentação que 
os técnicos que assistem os agricultores vão buscar os 
modernos métodos de trabalho e de produção.

No próximo número estaremos aqui novamente Tem 
nome do Estudantado Catarinense, colaborando com o Go- 
vêrno em assuntos econômicos e sociais do Estado.

SÉRGIO REBÊLO RIBEIRO 
Presidente do Dep. Estudos 
JATHYR VARELLA JÚNIOR 

Presidente da ULE

gratuitas no Esl;
lar São Ludgero, no mu 
nicípio de São Ludgt

Objetivando ministrar 
ensino primário giai ! 11 
na cidade de Urus.-sirga.

Objetivando mini ’ ti 
ensino primário gratuito 
no Colégio Dehon e c io  
po Escolar Divina Pro
vidência, respectivuni *n 
te nas cidades de Tuba
rão e Jaraguá do Sul.

Campanha de aba 
timento nos prêçoi. 

dos remédios
Conforme noticias pro 

cedentes do Rio de Ja 
neiro, os presidentes dot 
Mndicatos da Industrh 
de Produtos Farmaceu 
ticos daquela capital e 
de São Paulo, fizeram 

ntrega na manhã da 
última quarta feira, dt 
um memorial ao Ministre 
da Saúde, assinado pe
los representantes das 
diversas indústrias far 
m iceuticas do país, n< 
qual se declaram pronto:- 
d colaborar com a cam 
panha do governo fede 
ral, no sentido da venda 
de remédios com até 
cinquenta por cento de 
tbatimento.

Èste mês encontro do 
Governador Celso Ra
mos com os Prefeitos 
do Vale do Itajaí
Segundo des índios pro

cedentes de Blumenau, 
no corrente mês de Maio, 
**erá realizad > naquela 
cidade, o encontro do 
Governador Celso Ra
mos com os prefeitos e 
vereadores do Vale do 
Itajaí.

Conforme as mesmas 
informações, estarão pre
sentes ao referido en 
contro, os edis de Gas 
par, Pomerode, Timbó. 
Indaial, Rodeio, Benedi
to Novo, Rio dos Cedros, 
e ainda de Blumenau.

Deverão formar a co 
mitiva governamental, os 
diversos secretários de 
Estado e assessores do 
Governador CeJso Ra
mos.

Conforme esta Pr - 
gramado, realiza-se a-
manhã em n° ssa/ ‘ d̂ da’ uma série de festivida
des tradicionalistas, 
trocinadas pelo Centro 
de Tradições Gaúchas do 
Planalto Lageano.

Durante o di de a 
manhã, será realizado 
na Escola Agrícola Cae
tano Costa, com inicio 
às 8.30 horas da manha.

uma variedade D 
vas gauchescas, qU(J J 0' 
tara com a participé 
dos quadres de 
res do Barbicacho Ci,i 
rado, Repontando Tr» 
dição, Querência do ‘ 
peiro e Rincão da Esï. 
rança, cujas festivinS 
culminarão com a n-J 
zação do Baile da Tra 
dição, no Clube 14 de 

j Junho, com inicio 
21,30 horas. as

Criada vacina que livra 
as crianças de sarampo

Um tipo de vacina de 
Enders, contra o sarampo 
foi inventada nos Esta
los Unidos, cuja expe 
•iência de dois anos, al- 
íançou resultados quasi 
jem por cento eficazes 
im 4.000 crianças.

As provas mostraram 
jue a vacina de vírus 
m o . refinado e debilita- 
lo, descoberta pelo Dr. 
John Enders, daquele

país, dá imunização igual 
à produzida pelo saram- 
po contraído natural- 
mente

Ainda segundo as mes
mas provas, uão há rea 
ção, tais como inflama
ção, dor ou vermelhidão. 
As crianças vacinadas 
com 0 virus não conta 
giam outras crianças. A 
vacina é aplicada so
mente uma vez.

Lagas participará dos III Jogos Abertos 
Santa Catarina

O Cine Marajoara HZ AraAdS h°!*uUM> «present.
4, 7 e 9 boras a grandiosa pelicula em Cinemascope e Technicolor

A Ponte do Rio Kwai
Premiado com 7 Oscars da Acodemia 

com: William Holden, Alec Guiness e Jack Hawkins

Entra duas coisas, prefira a melhor

Consórcio T A C -  Cruzeiro fo  So
às 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 D0 
SUL, sem preocupação das passagens, utili 
zando-se do C R U Z E I R O  A PRAZO, 
0 mais revolucionário sistema de viagens aé
reas. \ ocê viaja agora e paga a passagem 
em suaves mensalidades.

TAC CRUZEIRO DO SUL, servindo cada 
vez melhor.

Para ieservas e compras de passagens 

procurem a Agência nesta cidade, à rua Pw 
sidente Nereu Ramcs, 84 ou peio íone 214.
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