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Jânio sustentará sua candidatura

O Sr. Quintanilha Ribeiro, porta voz autorizado 
do Sr. Jânio Quadro», declarou não ter funda a- 
to as noticias segundo as quais o ex presidente 
da República desistiria de sua candidatura á go- 

ivernança paulista, em favor de uma nova fór
mula à sucessão estadual Com isso o Sr. Já o 
Quadros sustentará a sua candidatura aos C m 
pos Eliseos.

jojeto de Ferrari engavetado no Senado

O Deputado Fernando Ferrari, que viajou a-

Encontro dos Governadores em Sraxá será êste mês

o a rn ie ü o  do luncionalismo Federal
. A io?a está pendente o aumento do funcionalismo civil e militar da 

liuao pois que o refendo projeto já sofreu 120 emendas do Senado
As=:m e, que ate a próxima quarta ou quinta feira, a referida maté- . ------------------------- 4 -,---------

ria devera ser votada por esta Casa do Congresso, para pôster ormente ser ra °  Ri° Grande do Sul. onde foi tomar eo .t .cto
d-volvida à Câmara dos Deputados. _______ com os seus companheiros e iniciar praticam

a sua campanha ao governo daquele Estado Oís- 
se no Rio que tinha voltado muito decepciona :o 
de Rrasilia.

É que o seu projeto que aoresentou para ado
ção da cédula única nas próximas eleíçõe» de 7 
de Outubro e que a Câmara aprovara, encontra- 
se engavetado no Senado.

Disse o Deputado Fernando Ferrari, que era 
evidente que os grandes partidos políticos, onde 
se encontram os elementos de mais péso e poier 
económico e outros da mesma área que já -áo 
candidatos à Câmara e ao Senado, precisamente 
para dificultarem as reformas de base reclama
das pelo povo, não desejam a cédula única.

do corrente mês. 
dade de Araxá. no Esta

Está marcada para os res. convocada pel" Sr. o« «rrandes problemas da 
próximos dias 2*_» e 30 Magalhães Finto, chefe'atualidade nacional

na ci- do executivo mineiro.
Neste importante con -lá responderam o con

de* de Minas lierais a clave serão tratados a* ví»h do Governador mi- 
reunião dos Governado- soluções urgentes para neíro e deverão com na
________  ________________________________ “____________  recer ã citada reunião o-

mandatarios dos Estados 
de Amazonas. Pará. Pí- 
aui. Leará. Rio Grande 
do Norte. Pará, Paraiba. 
Pernambuco. Alagoas, 

j Sergipe, Bahia. Rio de

M t ã o  a o ; negros b aslleiros
Através de “A  Voz do Brasil'

nistro Tincredo Neves fará uma ------ -—  — ,.mJ
vinte e cinco milhões de negros brasileiros pelojá 
tran-cur- • do dia 13 de maio.

o pnmeiro-mi
saudação aoslJaneiro. Guanabaia. Goi

Inelegibilidade em fóco

S r .  M a u r o  N e r b a s s
R?gre seu de

res do Maranhão. Espi 
Perto comemorou no d:e 5 do ;>'aDÍO e d* " a0 P*11

Revela-se nos meios políticos que o Sr. Tao
credo Neves, depois de consultar todos os mf-m 
bros do Conselho de Ministros, chegou a conclu

as. Mato Grosso, Paraná são de que o problema da desíocompatíbilízação 
Santa Catarina e io dos Ministros que concorrerão ao pleito de outo- 
Grande do SuL Faltaram bro próximo, somente poderá ser resolvido me 
ainda manifestar as suas diante consulta ao Tribunal Superior Eleitoral.

r Decretado impeachment contra Prefeito do
interior pauusta

corrente.

A referida festividade do conclave por
Aiegre. para onde segui 
ra h í dias. o Sr. Mauro
K e i b ^ . ^ o d i r e t o r d a ,  Revende algtrn* dias
concituada firma desta Renüer de todo „ j " 8

Brasil, numa festa de 
confraternização. onde 

Na capital gancha, o foram também prestadas
tf_____v- i- „„ . »  i n n - n n ^ ;  hf.m 'THfitt íi

lo. tendo èste último sa Por % votos contra 3. a Câmara de Vereado-
gerido o retardamento res do município paulista de Indaíatuba. decretou

cidade HeLos 
Cesar ác Cia,

Moreira 1

Sr. Mauro Nerbass. re  inúmeras hom-nasrens a 
presentou a soa firma todo* aquele« qoc_epi>

ma.s 0 "impeachment’* do Prefeito Alberto Brisola. por 
se haver apropriado da rm*jo'*.áncía de 500 mil 
cruzeiros, doados para a construção de parque« 
infantis.

No entanto, o Prefeito impedido nega-se a 
entregar o seu pósto ao seu sucessor, recusan lo- 
se a abandonar a sede da Prefeitura e contícu t 
executando atos que não são reconhecidos r, * 

Realiza se hoje o en- edilidade, qne o considera suspenso de qualg ; rnas festividades alusivas duziram e conduzem os 
a rvasia^em do cioquente- destinos dessa industria, lace matrimonial do dis- atividade pública

* * — ------- tinto jovem Dr l arios
Roberto de Andrade Lo 

cirurgião dentista

nário de atividades da fazendo-a pr ,etar-se cg 
poderosa organização A. mo uma das mais iapor-
J. Renner S A -  Iodus- tantes da 
tria au Vtsuidno que tina.

América La
• «
% fi 7 f\
! C ! b

l it

Declaração à Prcça
Pris y w K i  e pela melhor forma é* 

w JO=E ELMAR REiß. r e toute

kpes.
aqui residente, filho do 
Sr. Periclrs Lopes, com 
a prendada srta. Miriam 
Biar.ctini A vila. dileta 
filha do Sr Valdo Co*-
ta A vila e de sua exma .

'esposa d. Ida Ranchínl a partir de 14 562 e até 30 de junho

Pcgom enio dos dividendes relatives z d 
exercício de 1961-

Petróleo Brasileiro A. - Petrobrás, avisa que.
vindouro.

•Je Lar?« -io -  perte do qni.ro d- Avila, pessoas aJtamente otoaré ao« aeíooístas Tf*“ * * ” **« n «s a  cídad*-,
T «  d, » « I - I »  q »  i a m t  - - - -
• KM-*' ííT k i.i ■&Zvãv.r» B i » « * “ '  “ V jjj™  ond/^ozam por intermédio do Banco Indústria e Comércio de

de geral estima. Santa Catarina S A. o pagamento dos dividendos

Ao nóvel casaL bem do exercício de 1961, r e l a t i v o s  as ações prefereo- 
como aos senhores pro- Cja jSj ca te 15’ » sôbre o valor nominal das

pnuà^ar qaalqaer de e ío w tw  .te r 
qaer e s  eobrasças

Lajes * d« sa-Aio de
Ab n m o  Bedia

z f - r e a z e  da Füial de Caxias do Sal 
'  ü  !:roa SJA WHITE MARTINS genitores enviamos nos-

D: lirsíâoaeisa- b reeo-teeida sas efusivas felicitações, mfemas
A p re f-a  e
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N o t a s  e m  A r q u i v o

Painel 8-8-1910
( N° 1 2 6 ) Por Danilo Thiago de Cast,

2a paging

ro

Foram unanimemente A 3 do corrente con- 
sufragados neste districto, sorciou se com a senho- 
os candidatos para os rita Aurora Andrade Bor 
cargos de Governador e ges, dilecta filha do ca- 
Vice-Governador do Es-jpitão Virgilio Rodrigues 
tado. Borges o apreciado mo-

. ço sr. João Luiz Vieira
O eleitorado painelen |Neto. Serviram de pa- 

se que snbe reconhecer iranynphos: por parte do
na pessoa do Exmo. Sr 
Cel. Vidal Jose de Oli 
veira Ramos, ura espiri
to ilustrado, zeloso e re
to no desempenho do 
seu sublime papel, com 
provado em toda a sua 
vida publica, cuja pas 
sagera têm esculpida em 
seu coração com iuex 
tmguivel gratidão, em 
harmonia com o nosso 
ilustre chefe local Sr. 
Tte. Cel. Caetano Vieira 
da Costa, cuja vontade 
é aqui geralmente obe 
decida, seus conselhos 
por todos acatados sem 
diferença de classe, poi» 
já, não tem adversarias; 
afluiu em massa às ur
nas, faltando apenas al 
guns eleitores que se a 
chavam auzentes

X X X

Casamentos

noivo o capitão José 
Doutel de Andrade e por 
parte da noiva o tenen
te Juvenal Heraclídes de 
Andrade.

A casa da fazenda do 
capitão Virgilio B »rges, 
onde foi celebrado o a- 
cto achava se a cunha de 
convidados, üas doze a- 
té as duas h ras ua tar- 
de, foram servidas diver 
sas mesas repletas de 
finíssimos manjares. 
As quatro horas, após 
t celebração do acto 
foi distribuído farta va- 
•iedade de doces e bebi
das. Em nome do sr. capi
tão Virgilio Borges, usou

da palavra agradecendo 
aos convidados, o sr. 
Gentil Vieira Borges 
Cumprimentamos o novel 
par desejando farta ints 
se de felicidades.

X X X

No sabadp (6) promo 
vido pelo sr. capitão 
ueandro «t * Arruda Viei
ra, foi cel brada a missa 
m honif igem ao . . B. 

Jesus, sendo sorteado 
festeiro p tra o ano pro
ximo vindouro o sr. An 
tonio da Rosa Madruga.

X X X

Pelo nascimento de 
sua primeira filhinha, 
tem o seu lar em festas 
o sr. José Vieira Brando.

Festejou o seu lar cora 
o nascimento de uma 
galante menina o sr. 
Quintino de Andrade de 
Lima.

X X X

Da capital regressou 
com a exma famí
lia o capitão Pedro Cae-

tano Machado.
Também regressou da 

capital o estimado moço 
sr. José Baptista de Cor- 
dova.

X X X
deTivemos o prazei 

abraçar nesta sede os 
nossos amigos Juventmo

lau José Spindola, estP residente em Camnr 
Bello e aquelle profe8' sor municipal do Cerrito

X X X

Para a sua fazenda n0 
lugar denominado Sepui 
tura seguiu hoje o no So 
prestigioso chefe Te (Al 

.loST d V i '.^ ' e ' Wences- Caetano Vieira d a ç ^

Modernismo perigoso
Ruíino de F igueiredo

No presente moderninho,
A donzela procurada,
Por um simples namorinho 
Já vai lá . . .  de mão pegada . .  .

Com, talvez, um perna fina 
Que de resto tenha o traje,
Arriscando-se à mofina,
A ’ desonra, ao vil ultraje.

Dos abraços e dos beijos 
É que nascem os desejos 
Naturais do coração;

Entre os moços mais sinceros 
Sempre existem “ quero-queros”
De bem falsa inclinação.

Símbolo do sucesso
Associação de Santa 
Izabel fez distribuição 
aos pobres de nossa 
terra

Como nos anos ante
riores, a Associação de 
Santa Izabel, a fim de 
atender os pobres de 
nossa cidade, fez a sua 
já tradicional distribui 
ção de inverno, no dia 
8 do corrente.

A referida Associação 
que, inestimáveis servi 
ços vera prestando à 
classe humilde de nossa 
terra atendeu mais de 
mil pobres, fazendo uma 
farta distribuição de a 
gasalho, leite em pó, fa
rinha de trigo, azeite e 
calçados.

Por intermédio dêste 
bi semanário, a diretoria 
da Associação de Santa 
Izabel agradece sobre
maneira ao generoso po
vo de Lages, nesta gran
de campanha, extenden- 
do os seus profundos a- 
gradecimentos ao gover
no dos Estados Unidos, 
que lhes enviou grande 
parte tíe auxúio.

W
[mm)

do para maior conforto. Potència^eT^6 lnterior redesenha- 
Sobrio. elegante, resistente. O seu p S t  a u T c n te t
U m  produto da WIUrS-OVERLJID
fa b ric a n te  de K l c u l o s  de a lia  q u a lid a d e  
S d o  Be rnardo  d o  Caitioo 
fs ia d o  de S áo  P a u lo

CONHEÇA-O E PEÇA U M . OEMONSTn.ÇAo EM;

Agência Planaltina de
Annián Près. V?r„a>, IS98-.VãlCuloS S/A

L A u l i s  ■ l tL  . F o  / n
W c a t l r t a T  POS' 3-  333
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Noticias do 16° Distrito Rodoviário Federal
Visitas
Estiveram na Séde do 

Distrito os Engenheiros 
Eny Alves Neves e Lu-

ciano Presta, respectiva
mente Chefesj dos Escri
tórios de Fiscalização 
de Itajaí e Lages, com

Sr. Alvaro Silva
Transcorreu domingo 

último, dia 6, a passagem 
de mais um aniversário 
natalício do Sr. Álvaro 
Silva, cidadão que por 
suas qualidades de hon
radez, goza de um lar
go circulo de relações 
em nossos meios.

Por ocasião do seu 
natalício, o Sr. Á lvaro 
Silva, realizou uma fes-

tiaha intima quando 
fo i muitíssimo cum 
primentado pelos seus 
familiares e amigos.

Noticiando êste acon- Fiscalização, 
tecimento, destas colu
nas enviamos ao Sr. Á l
varo Silva os nossos vo 
tos de muitíssimas fe li- 
cidades ao lado de to
dos os seus familiares e 
pessoas de suas relações

f o l c l o r e  i n t e n s i v o

o objetivo de resolverem 
assuntos ligados aos seus 
setores de trabalho.

Policia Rodoviária
Objetivando a fiscali

zação do trânsito atra
vés das Rodovias Fede
rais sob a jurisdição do 
16° DRF, vem a Polícia 
Rodoviária Federal sen
do estruturada na parte de 
Pessoal, e Núcleos de 

já instala
dos em Araranguá, F lo
rianópolis, Joinville, La 

ges e Joaçaba.

Rodovia BR 36
Marcará o início da 

pavimentação na BR-36, 
Rodovia Presidente Ne- 
rêu Ramos, considerada 
a Estrada do Trigo, a 
execução do sub trecho 
Joaçaba-Jacuntinga, com 
28 Km, pertencente ao 
trecho Joaçaba-Xanxe- 
rê, cujos estudos geoté- 
cnicos já estão sendo 
realizados.

Rodovia BR-90

Relativamente aos es
tudos que estão sendo 
realizados para a im
plantação da BR 90, a- 
cha-se concluído o pro
jeto para os trechos Tu- 
barão-Orleães e Lages- 
São Joaquim. Os traba
lhos de exploração es
tão sendo realizados, a- 
tualmente, no trecho Or- 
leães-São Joaquim, que 
constitue o mais difícil 
de transpor em face de 
tratar se da subida da 
serra.

Lino de Matos acusa poderes
econômicos

A Campanha de Defe 
sa do Folclore Brasileiro 
promoverá no corrente 
ano um curso intensivo 
para a formação de téc 
nicos especialistas em 
folclore no Estado da 
Uuanabara, aberto a bol
sistas de universidades 
brasileiras.

O curso terá a dura
ção de doze meses e 
será ministrado com a 
colaboração da Univer

sidade do Brasil em re 
gime de tempo integral. 
Os oito primeiros meses 
serão destinados a estu
dos, e os quatro restan
tes, a pesquisas. As uni 
versidades de Goiás e 
do Pará já comunicaram 
sua decisão de enviar 
bolsistas para o curso. 
Os interessados que pro
movam sua inscrição 
junto às universidades 
de seus Estados.

—  DE I
PEDRO VANONI

Gasolina - Oleos - Lubri
ficação e Lavação

Mantém anexo uma oficina mecânica 
para melhor atender aos seus amaveis

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

Lages -  Santa Catarina

O senador Lino de Ma
tos por ocasião do 1* de 
Maio acusou o poder 
econômico do responsá
vel pela renuncia do ex- 
presidente Jânio Qua
dros, como no passado 
foi responsável pela re
nuncia de Pedro 1, Mare
chal Deodoro, e também 
de Getulio Vargas. O re 
ferido parlamentar atra
vés de um programa de 
televisão apelou ao povo 
no sentido de não eleger 
os candidatos represen
tantes dos grupos eco
nômicos ao mesmo tem 
po que pregou a reno-

vação dos quadros poli
ticos. O senador Lino 
de Matos discorreu lon
gamente em favor de sua 
tese, e concluiu afirman
do que as representa

ções parlamentares não 
são autenticas pois ne
nhum candidato pobre 
pode fazer frente aos 
gastos eleitorais.

Deputado
A Emenda Constitucional n* 26/1961, que rees

trutura o Poder Judiciário, da autoria do Deputa
do baiano Hélio Ramos, está em andamento, ten
do sido escolhida, na câmara dos Deputados, a 
Comissão Especial para opinar a respeito.

Essa Comissão é integrada dos Deputados se
guintes: Nelson Carneiro, João Agripino, Tarso 
Dutra, Rui Ramos e Henrique La Roque.

Deliberou a Comissão ouvir todos os Tribu
nais de Justiça do País.

Novo fenômeno politico no 
hinterland paulista

tos à deputação federal, 
independente do proble
ma sucessório estadual.

FÁBRICA DE MÓVEIS E ESQUADRIAS

JOÃO PELLIZZONI
i  CIA LTDA.

P u a  J e ro n im o  C o e lh o , */•• 

Celie Poetei. »2«  - “tCAO"

‘."«o. LAGES * Sta. Catarina

— D E -

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

L A G E S S. Catarina

Agora com » a - p e T S t « 0:  
sem cop“ ^ r(7 ‘8“ êga e executa qualquer móvel sob encomenda

para uma visita 
coloniais para

O interior paulista es
tá experimentando um 
novo fenômeno: a maio
ria dos candidatos à Pre
feito (nos municípios on
de haverá eleição a 7 
de outubro) está sendo 
financiada por candida-

Afirma-se que o fenôme 
no se deve-se entie outros 
motivos, a falta do inte
resse do povo pelos can
didatos a Governador.

A rra is  p rocu ra  atrair cató licos
O prefeito Miguel Arrais, candidato potencial 

ao govêrno do Estado de Pernambuco, é homem 
de idéias reconhecidamente esquerdistas. As suas 
convicções ideológicas e suas filiações políticas, 
êle já não procura esconder. Assim, para tentar 
neutralizar a ação da Igreja, que certamente lan
çará tôda a sua força na derrota da candidatura 
Arrais, o atual prefeito do Recife, um dos mais 
importantes linha-auxiliar do país, acenou com a 
vice governança para o Padre Vanderlei Simões 
do município sertanejo de Arcoverde. O Padre, 
que é deputado há várias legislaturas, já começou 
a visitar seus colegas, procurando minorar o im
pacto da candidatura Miguel Arrais nos círculos 
católicos.
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Estado de Santa Catarina 
Tê”»!) de contrato que entre si f azem a  Prefei- 
t u n  lunicipal e a Firma R. Luaardi S/A Enge- 
n ' -  Industria e Comércio, para construção 
de i reservatório para os serviços de abus- 
tec im  nto de águ a  da cidade de Lages, obje 
to do Edital publicado no jornal “Correio La- 
ae t , ” desta cidade no dia 7 de abril de 
1S6 .

P ! > presente instrumento de contrato para a cons
trua io >or empreitada global, a Prefeitura de Lages, re 
pre eit la neste ato pelo Sr Dr. Wolny Delia Rocca, Pre 
feito '1 licipal, doravante chamado simplesmente Prefeitu
ra e i Firma R. Lunardi S.A. Engenharia Industria e Co- 
m(s, ,,n estabelecida em Caxias do Sul, à rua Garibaldi nJ 
1 o3\ i presentada neste ato pelo Eng- ^ivil Romano Lu- 
nardi. do-avante chamido simplesmente Construtor, tem 
just<* e contratado a execução das obras de Construção de 
um Reservatório para os Serviços de Abastecimento de 
Agua da cidade de Lages, nos têrmos do Edital de Con
corrência Pública, publicada no “ Correio Lageano” número 
de 7 de Abril de 1962, na forma das cláusulas seguintes:

CLAUSULA la.
'onstrutor executará os serviços obedecendo rigo- 

ros m iie a proposta apresentada, plantas, detalhes, espe- 
cifi< ões e memoriais descritivos adotados pela Prefeitu
ra. vid «mente assinados pelos Contratantes, documentos 
ess que ficam fazendo parte integrante do presente con
trai

C ÁUSULA 2a
’(»nstrução será feita pelo preço global de cinco 

milho,: luzentos e oitenta mil cruzeiros (Cr$ 5.280 000,00), 
cm te do orçamento apresentaJo pelo Construtor, de- 
clar vencedor da concorrência promovida pela Prefei
tura, rçamento êste devidamente visado pela Prefeitura e 
pelo Construtor e será parte integrante do presente con
trato

CLÁUSULA 3a
O custo total dos serviços objeto do presente contra

to, será pago de uma só vez, após trinta (30) dias da con
clusão das obras.

CLAU-ULA 4a
O prazo para a construção total da obra é de setenta 

(701 dias úteis de serviços, contados a partir da data em 
que a Prefeitura terminar o movimento de terra e entregar 
o terreno pronto para o inicio da mesma.

CLÁUSULA 5a
Entende-se por dia útil de serviço todos os dias à 

excepção de domingos, feriados, dias santos de guarda, 
dias de chuva, bem como dias perdidos em decorrência de 
greves, revoluções ou calamidade pública, êstes últimos a 
critério do Prefeito.

CLÁUSULA 6a
O não cumprimento de qualquer das Cláusulas dêste 

contrato, bem como a paraliz tção injustificada da obra, 
implicará em multa de cem mil cruzeiros (CrS 100.000,00) 
pagos pela parte infratora. - No caso de reincidência, im
plicará em nova multa e na rescisão dêste contrato, além 
das penalidades e responsabilidades previstas na Legislação 
vigente.

CLÁUSULA 7a
Fica eleito o fôro da cidade de Lages, para dirimir 

as dúvidas que porventura forem suscitadas, decorrentes 
do presente contrato.

E, para firmeza e validade do que ficou acima estipu
lado, lavrou-se o presente têrmo, o qual, depois de lido e 
achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes e 
por duas testemunhas.

, Prefeitura Municipal de Lages, em 5 de maio de 1962.
Wolny Delia Rocca
Prefeito Municipal
Romano Lunardi 

Construtor
la testemunha: Mario Vargas 
2a testemunha. Aldory Gallais

aprova mensagem do govêrno
'  ■ •- pespondente à quarenta

por cento dos vencimen 
tos do cargo do pessoal 
acima e se sujeitará ao 
regime de quarenta e 
três horas por semana.

trial ou engeoheiro 
químico, e técnico agri 
cola.

aA nova lei preve 
remuneração aditiva cor-

Ginásio para Palhoça

Assembleia
Em sua sessão de ter

ça feira última, a Assem
bleia Legislativa, apro
vou mensagem do gover
no reestrutura ndo car
reira de engenheiro a- 
giônomo, médico veteri
nário, e criando carreira 
de q u í m i c o  indus- 
___________________________ -pfiRa0 da Assembléia Legislativa de 7 do

-  , ■ Icorrente foi aprovado projeto do Deputado jv0
fl n lí 11 P I 0 Silveira autorizando a Prefeitura Municipal d, Pa.H II 11 II l I U MhÒça a doar ao Estado um terreno para a cons.

trução de um ginásio naquele município.
A firma URGEL CAMAR- ----  —

GO, sediada em Lijes, Esta
do de Sta. Catarina, para dar 
cumprimento a que estabe
lece o art. 202 do Regula
mento Geral de Contabilidade 
Pública,anuncia, para fins de 
caucionamento que o recibo 
n. C-66 correspondente ao 
adicional do art. 3- da Lei 
1474/51 foi destruído pelo 
incêndio ocorrido em seu 
estabelecimento em data de 
11 de julho de 1959

Lajes, 29 de abril de 1962.

(URGEL CAMARGO)

I ,

Juramento a Bandeira pelos Soldados do t

turno de 1962 no 2. Batalhao Rodoviário

No dia 3 do corrente, no aquartelamento do 2 Bata
lhão Rodoviário, prestaram o sagrado juramento à Bandei
ra os soldados do 1- Turno do corrente ano, daquela Uni
dade de Engenharia de Construção do nosso Exército.

O Comandante do Batalhão, Cel Floriano Möller, a 
certa altura de sua brilhante oração, assim se expressou: 
“Jamais vos deixeis dominar por descrença ou desânimo. 
Segui o vosso rumo de cabeça erguida, ufanos da Pátria, 
pois o nosso passado é uuu lição eternamente sublime 
para as atuais gerações. O futuro é auspicioso para as 
gerações que se formam e que, com maior impeto, leva
rão o Brasil à culminância que todos desejamos".

CASA VENDE-SE
Vende-se uma cas i de ma

deira beneficiada, recém cons
truída, sem pintura, com to
das as instalações, sita à Rua 
Cruz e Souza, atraz da Dele
gacia de Policia.

Tratar na Construtora Co
mercial Ltda., com o Lotar.

Leia e assine
este Jornal

A Geral Auto Peças
Rua Correia Pinto, 272 com Fone 264

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

Tudo a  preços baixos

Ferragem Mauá Ltda.
Completo sortimento de ferragem 

tintas, graxas, oleos, mancais, rolamer 
tos e ferramentas em geral.

Praça João Costa, 4 - Fone, 489

I ®  -  S A D IA  C A I A i
T r a n s p a r t a f l n r a  e R e p r e s e n t a ç õ e s  R O D O L A G E S  E T D A ?

Avenida Marechal Floriano, 388 -  Fone, 380 - Caixa Postal, 73 LAG E^
Tronsportesem geral de cargas, lotações, mudanças, encomendas, bagagens et ^ CatarÍna'
A n p n r i a ç  em Curitiba> Caxias do Sul, Porto Alegre, São Paulo Rio rif* ‘' para  qualquer localidade do pcris
Agencias Joaçaba. Rio Grande e Londrina. ° ’ Kl°  de Janeir<>. Curitibanos, São Joaquim, P elo tas,

Servindo ainda as seguintes localidades de Srmt„ n  *
Mafra, Canoinhas. Monte Castelo, Lageadinho. Residência Fuck Srm*„ r- V - f C I I C i r i n a »
Alta do SuL Cam pos Novos. Chapecó, Xaxim, Xanxerê. EncrurilhmE, *2 Ç ecüla' Ponte A lt «  m  * Pnnte 
rito, Rio d aV a rze a . Painél. Urubici. Urupema. Bocaina do Sul Bom  i  ^ ' “ « ra s , B o u a u e ir^  I ?  Norte. Pont« 
Lagoa da  Estiva. Cerro Negro, Anita Garibaldi. Celso Ramos Ponte do ft te p e ? ?  A1<^ do° S“>

___ --------^ l ^ R i o J ^ e g r o ,  n o  P a ra n á
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Prefeitura Municipal de Lages
e s t a d o  d e  s a n t a  c a t a r i n a

E 5 8 S 5 * ?  v “
viMra iregistrado as fls. 6v do Livro de R eg idos d í C o S S o s  n- ?i ' 
Que p issirá a ter a seguinte redação: A Contrata rh n I1)’
ao Coitntado, com) retribuição dos serviços o salário ,pagar
ze , Jr$ 10.000,OD) a coutar de f  d í  jâSJiro 01,1 oru"

Prefeitura Municipal de Lages, em 28 de fevereiro de 1932. 
Wolay Delia Rocca — Prefeito Municipal 

Laert Rath de Oliveira — Contratado

Termo de alteração de Contrato celebrado entre a 
Prefeitura Municipal de Lages, e o Sr. Manoel Livino 
de Godoy, para o fim que nêle se declara

_ . , k paira todo8 08 e ê|tos, alterada a cláusula terceira do
Contrato celebrado entre a Prefeitura e o Sr. Manoel Livino de Godoy 
(registrado às fls. iOvs. Lyro  n i l  de registro de Contratos), que pasY 
8a a j  1 seguint} rediç&o: A Contratante obriga-se a pagar ao Con- 
£ al.aÍ M ? £  retribuição aos serviços, o salário de dez mil cruzeiros 
(Cr$ 10.01)0,00), a contar de r  de janeiro de 1962.

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

Wolny Delia Rocca - Prefeito Municipal 
Manoel Livino de Godoy — Contratado

Têrmo de alteração de Contrato celebrado entre a 
Prefeitura Municipal de Lages e o Senhor Ivo Dias 
dos Santos, para o fim que nêle se declara.

Fica para todos os efeitos, alterada a cláusula terceira do 
contrato celebrado entre esta Prefeitura e o Senhor Ivo Dias dos Santos 
(registrado a fls 36 vs. do livro número 11), que passará a ter a se
guinte redação: O Contratante obriga-se a pagar ao Contratado, como 
retribuição aos serviços o salário de doze mil cruzeiros (Cr$. 
12.000,00), a contar de 1‘ de janeiro de 1962.

Prefeitura Municipal de Lages, em 28 de fevereiro de 1'j62.
Wolny Delia Rocca — Preíeito Municipal 

Ivo Dias dos Santos — Contratado

Termo de alteração de Contrato celebrado entre a 
Prefeitura Municipal de Liges e a Senhora Nilza 
Waldrigues Rosa, para o fim que nêle se declara.

, Fica para todos os efeitos, alterada a cláusula quarta do con
trato celebrado entre esta Prefeitura e a Senhora Nilza Waldrigues Ro
sa, (registrado a fls. 39 vs. do livro de registros de contrato número 
11), que passará a ter a seguinte redação: D Contratante obriga-se a 
pagar ao Contratado, como retribuição aos serviços o salário de oito 
mil cruzeiros (Cr$ 8.000,00), a contar de 1 de janeiro de 1962.

Prefeitura Municipal de Lage», em 28 de fevereiro de 1962.

Wolny Delia Rocca — Prefeito Municipal 
Nilza Waldrigues Ro8a - Contratada

Têrmo de alteração de contrato celebrado entre a 
Prefeitura Municipal de Lages e o Sr Pedro Rodri
gues Bastos, para o fim que nêle se declara.

Fica para todos os efeitos, alterada a cláusula terceira do 
contrato celebrado entre a Prefeitura e o Snr. Pedro Rodrigues Bastos, 
(registrado às fls. 8 do livro de Registros de contratos n li», que 
passará a ter a seguinte redação: A Contratante obriga-se a pagar ao 
Contratado, como retribuição aos serviços, salário de dez mil cruzeiros 
(Cr$ 10.000,00). a contar de T de janeiro de 1962

Prefeitura Municipal de Lages, em 28 de fevereiro de 1962.
Wolny Delia Rocca — Prefeito Municipal 

Pedro Rodrigues Bastos — Contratado

Têrmo de alteração de contrato celebrado entre a 
Prefeitura Muuicipal de Lages, e o Sr. Aquiles Flo- 

] riani, para o fim que nêle se declara.
Fica para todos os efeitos, alterada a cláusula terceira do 

contrato celebrado entre esta Prefeitura e o Sr. Aquiles Floriani Re 
gistrado às fls. 3 iv do Livro de Registro de contratos n- 11), que passa
rá a ter a seguinte redação: A Contratante obriga-se a pagar ao Con 
tratado, como retribuição aos serviços, o salário de doze mil cruzeiros 
(Cr$ 12.000 00), a contar de 1 de janeiro de 1962

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

Wolny Delia Rocca — Prefeito Municipal 
Aquiles Floriani — Contratado

S e r  M ã e
Ser Mãe é santificar a maternidade 
dentro de sí mesma, e mostrar ao mundo 
a semelhança do Creador em toda a eternidade.
Ser Mãe é saber lapidar, sorrindo e chorando, 
na moldagem da vida, o amor dentro da fé e religiosidade.
Si mais garimpando os encontrar, só a Deus lhes o ofertando.

Ser Mãe é desdobrar-se em virtudes na existência, 
trilhar pela estrada pedregulhada espalhada em seu caminho, 
amamentando seu filho, e vê-lo crescer em caridade e clemência. 
Ser Mãe é desfiar fibra por fibra, sem perder um nada,
É levar ao fuzo, tecendo pacientemente com todo o carinho 
Para no amanhã ouvires no infinito a grande clarinada.

Ser Mãe é derramar lágrimas e transformá-las em luz, 
carregar em seu cólo o ente querido gerado no amor carnal.
E quando êle chora, acalenta-o, invocando-lhe o nome de Jesus 
para que nada na terra trilhe êle as veredas contra todo o mal.
Mais tarde, em orações, êle pedirá, seja mais leve a pesada Cruz, 
aquela que êle sem querer, contigo afastava o inesperado vendaval.

Lages, 10 de Maio de 1962.

Lauro de Carvalho Cesar

VEMAG oferece agora a camioneta que você tanto desejou!

Ç
Para prestar grandes serviços...  -  Preço acessível (muito menos do que você imagina)

p y t f r n a m i n̂ t r  vncê vai admirar as linhas modernas e elegantes da CAIÇARA.
m F R N  AMF V T e ’ vo cêen co n tra rá  aquêle conforto que caracteriza os veículos DKW-VEMAG. As qualidades técnicas 

ntvi\A.vitvN iEi, 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.

Sr. proprietário de ̂ ^ ^ ^ m ^ ^ t i v e M á '̂ rts?ido-lhes bons serviços, por um longo tempo, e fazendo-se necessária 
uma íeform a “ colha a SOLUÇÃO CERTA: procure o REVENDEDOR OU OFICINA DKW - VEMAG 
mais próximo e troque-o^por^um G E N m N O  D K W  _  V E M A G

>ur Cr$ 33.000,00, serviço êste realizado em apenas duas horas e por Cr$ 2.000,00 de mão de obra

Adquira a sua CAIÇARA

N° SERRANA1LTDA. — VEÍCULOS E MAQUINAS
Rua Coronel Córdova, 294 à  302 -  (Logo abaixo dos Correios e Telégrafos)

L A G E S  — Santa Catarina___
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Jogos Aberlos de Sanla Catarina
Viajou o prof. Husadel Prof. Husadel que na ci-1

Idade industrial tratará de I
Com a finalidade de 

entender-se junto a Co
missão Central Organi
zadora dos III Jogos A- 
bertos de Santa Catarina, 
em Blumenau, viajou o

diversos assuntos que di 
zem respeito ao melhor 
preparo de nossos atle 
tas. Em Blumenau, auto
rizado pela nossa Prefei 
t u r a ,  e n t r a r á

M ã e
Mãe, ó palavra sublime,
Encanta, fascina e é luz,
Quando toda bem contrita. 
Ensina o sinal da cruz.

Ó Mãe, assim praticando,
Nos ensina a fazer jús, 
Seguindo seus bons conselhos, 
Chegaremos a Jesus.

ó  Mãe, ó flor aromática.
Cujo odôr nos embriaga,
Quando a sós nos acalenta 
E o berço inocente afaga.

Mãe é tudo neste m mdo 
Para o filho bem am do,
Nas horas tristes e legres 
Ela está sempre ao seu lado

Somente Deus a suplanta 
Na bondade que é infinita,
E dá-lhe força e consolo 
Na hora dificil e aflita.

Mãe, és tudo para mim.
No mundo tudo é ilusão. 
Estarás sempre comigo 
Bem dentro do coração!

LIVINIO GODOI

Inspetoria Reg onalde Edu
cação com novo enderêço

Inspetoria Kegional de Educação da  
5a Região LAJES

Lajes, 9 de maio de 1962
Of. n° 175-62-D

limo Sr. Diretor do Jornal Correio Lajeano
Tenho o prazer de comunicar a êsse con

ceituado orgão de Imprensa escrita, qu e Ins
petoria de Educação da 5a Região, com sede 
nesta cidade, mudou se para a rua Marechal Deo- 
doro s/n, Edifício Jorge Barroso, Altos das Lojas 
Paul.

Aproveito a oportunidade para por-nos a 
disposição deste eficiente orgão de divulgação, 
que muito e inestimáveis serviços presta à Edu
cação em nossa Terra.

Saudações
Wilson César Floriani - Inspetor Regional

em entendimentos com a 
Cia. Têxtil Hering, en 
comendando os unifor
mes.
Coordenador de

Imprensa
Convidado pela Comissão 
Organizadora da Repre
sentação de Lages e ten
do aceito o convite, en
contra-se a testa dos ser 
viços de imprensa, o 
Prof. Wilson Cesar Flo
riani.

Exames Médicos e 
Radiológicos

Os atletas convocados 
que já se entrevistaram 
com o dr. Cláudio Ra 
mos Floriani e do m_es 
mo receberam os cartões 
de encaminhamento, po 
lerão a partir desta da 
ta submeter-se a exames 
médico e radiológico.

N a  Câm ara Municipal

Encontra se ém trami 
tação na Câmara Muni 
cipal, o projitt de Lei 
de autoria do Prefeito 
Municipal, qu concede a 
Comissão Organizadora de 
Lages, a importância de 
Cr$ duzentos mil, para 
fazer face as des 
pesas da embaix a.

Num gesto louvável, 
o vereador Maooel An 
tunes Ramos. Presidente 
da Camara Mun uipal, a 
pôs emenda a - P r o j e t o  
do Sr. Prefeito I » v a n d o  
a dotação para Y$ 
250.000,00.

Convocação d >
Atletas

Em data de 9 5 62, fo 
ram encaminh ias as 
convocações aos atletas 
que representarão Lages 
nos III Jogos Abertos.

Cabe aqui, elogios a 
Liga Serrana de Despor 
tos, em especial ao Sr. 
Presidente, por haver per 
mitido que a comissão 
convocasse os atletas sem 
a interferência da Mater 
Lageana dos Desportos.

Provamos que o ^ rijcu(|[ge 

desconhecimentos0 técnicos 

d^ r ^ a r ^ ° ‘ unar no

parodquUvidaederindo8 n088ü8
campos e dos nossos re

baOhmeio mais efetivo de se 
elevar a capacidade produ- 
Uva do homem do campo 
tirá-lo do atrazo e ensiná lo 
a trabalhar, racionaimente, 
atravéz da transmissão de 
técnicas modernas

Uma técnica moderna so 
pode ser ensinada por um 
técnico atualizado

Para se ter técnicos é 
necessário que se tenha 
escolas

Se o técnico é para o cam
po de agricultura, a Escola 
deve ser a de AGRONOMIA.

Para que o técnico seja 
itualizado é preciso que èle 
,enha conheciuunto dos úl
timos avauços científicos

E as últimas conquistas da 
ciência são obtidas nos Cen
tros de Pesquisas e Expe
rimentação.

Hoje queremos deixar bem

claro a todos os homens qu„ 
se interessam pelo desenvolvi 
mento agro pecuário de 
eo Estado, especialmente ao 
governo a quem cabe a maior 
parcela de responsabiim |e 
para com o bem estar ^  
populações, que nenhum pf0. 
grama efetivo se poderá rea 
lizar em favor da elevaVà0 
da produtividade dos cum-

Serviços de Ensino e Pej. 
quisa Agronômicas.

E por isso que os estudan. 
tes de Lages, cônscios dg 
responsabilidade que cabe 
a juventude para com o íg. 
turo de nossa Pátria, se Lo- 
çam numa campanha de eg. 
clareciment06 à* autoridades, 
visando a implantação doí 
Serviços de Pesquisa de umg 
Escola de Agronomia par» 
Santa Catarina.

Sérgio Rebello Ribeiro 
Presidente Depart0 Estudos 

Jatir Varela Júnior 
Presidente U. L.E.

M F. - Delegacia Fiscal do Tesouro Nacio
nal Florianópolis —  S.C.

A  Coletoria das Rendas Federais em Lajea 
pede o comparecimento àq u e la  repartição, 

; para tratar de assunto de seus interesses, das 
1 seguintes pessoas ou firmas:

João Bragnolo 
Alfredo Bruneta 
Genesio do Carmo 
Zulmiro Castanha 
Antonio Hugo Castilhos 
Angelo Cercena 
Aquilino de Cesaro 
Hildebrando Pereira Chaves 
Genésio Chaves 
Orlando Sassi Comin 
Lauro de Liz Córdova 
Oride8 Alves de Cordova 
Pedro Walter Cordova

Célio Costa 
Afonso Cunha 
Ivo da Cunha 
Edmundo Franciosi 
Vitor Franciosi 
João Freire 
Antônio Gamba 
Francisco Ivo Gamba 
João Mendes
Arlindo Pereira de Oliveira 
Dorvalino Carlon 
Pedro Casanova 
Newton Borges da Costa.

Avelino Bento Corrêa
Coletoria das Rendas Federais em Lajes, 9 de maio 

de 1962.
Ormaoo Fraga Col. Subst. — Felipe Joaquim Si mão Aux

Lageano!
Colabora para  o m aior progreí 
de teu municipio, p agan d o  em c 
os teus impostos, n a  Tesouraria 
Fazenda Municipal.

Se você deseja ganhar

==—  1 milhão de cruzeiros - ___
d .  . . .  . „ „ . „ d . ,  . » O T A r g C E L „  . . . .

Seu Talão Vale um MilbAn
Troque as suas notas à rua Coronél Córdova n« sn *
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C a m p e ã o  o B a r b i c a c h o  C o l o r a d o
Confirmando a espetacular 

vitoria obtida noTorneio Ini
cio da jTemporada de Laço 
promovida pelo Centro de 
Tradição Gaúcha do Planalto 
Lageano, o Quadro de Laça- 
dores do Barbicacho Colora
do acaba de vencer também 
o Torneio de Encerramento, 
consagrando-se assim como 
O CAMPEÃO do municipio 
de Lages.

O domingo da grande Fes
ta Gaúcha de Lages se ini
ciou com missa na catedral, 
a que compareceram os qua- 
tro quadros que integram o 
CTG do Planalto Lageano. A 
seguir, dalí saiu o desfile, no 
qual se destacou o Barbica
cho Colorado pois além dos 
laçadoresà cavalo, desfilaram 
os nossos tradicionais carros 
de mola, ocupados pelos pe

Dliveml

le

ão A®|

esso 
, dia 
3 dû '

b r a s i l
0 Brasil é um cativo 
Mandado por dois senhores,
E ambos estão no ativo 
Sem sofrerem dissabores.

Não se sabe como andam 
Nêate mundo enganador,
Pois um manda, outro desmanda 
cada um ao seu sabor.

Apelamos para a sorte 
E para os nossos costumes,
Para resistir o corte 
Dessa faca de dois gumes.

ZÉMARIA

ões e prendas Colorados que 
formam a Invernada Artísti
ca do quadro unico, aliás, 
que o possue.

O torneio de laço teve lu
gar na cancha da Estação Fi- 
totecnica que se achava li- 
ter&lmente lotada pelo publi
co numa demonstração de 
que o esporte do laço é ex
traordinariamente popular 
em Lages A competição se 
iniciou com os quadros do 
Barbicacho Colorado e Re
pontando a Tradição. Laçan 
do maravilhosamente, os Co
lorados derrotaram os adver
sários pelo elevada conta
gem de 12x6. A torcida Co
lorada delirava ao grito de

“0 primeiro colocado,
Barbicacho Colorado”.
À tarde laçaram os qua- 

d." í Querencia do Campeiro 
r Rincão da Esperança. Ven- 
( . n o Hincão da Esperança 
por 9x6. Logo depois, porem, 
trinfava novamente o Barbi 
cacho Colorado, derrotando o 
Rincão da Esperança por 
ll x 9. Convem notar que o 
score dos Colorados teria si
do ainda mais alto si não 
fo6se o caso que a Comissão 

, 'u  ̂u!ora invalidou duas ar 
■nadas acertadas do Barbica
cho Colorado sob a alegação

> • “ os laçadores hrviam

retido rodilhas na mão. Por 
outro lado, a Comissão acei
tou uma armada do peão Co
lorado Abdon Waltrick, mas 
êste compareceu perante 06 
juizes e declarou espontanea
mente que a armada não de
via ser valida pois havia fi 
cado numa só guampa, gesto 
altamente significativo pois 
mostra que o Barbicacho Co
lorado só quer vencer na 
bôa lei.

Os integrantes do Barbica
cho Colorado são os seguin
tes: Patrão, Affon80 Alberto 
Ribeiro Neto; Capataz, Deus- 
deth Velho Ramos; Agrega
do Julio Ramos Neto; Peões, 
João Daboit, Abdon Waltri- 
ch, João de Araújo Vieira, 
Abdon Waltrich Filho, Anto
nio Quadros, Clovis Co6ta, 
Rogério Leite, Gracilio Phil
lip, Mario Bianchini e Heitor 
Arruda; Piá, Walmor Ribeiro 
Neto; Patrão de Honra, Co
ronel Floriano Möller.

A noite, o Barbicacho Co
lorado apresentou, no Baile 
da Tradição, sua magnifica 
invernada artística, que fez vi
brar a assistência presente 
no Club 14 de Junho com 
danças e poesias folclóricas. 
Alem do Pezinho e do Man- 
za iíco, os Colorados apre
sentaram a famosa dança EL

PERICON, que mesmo no 
Rio Grande do Sul o nos 
países planaltinos é pouco 
dançada devido às dificulda
des coreograficas que ofe
rece.

Os integrantes da inverna
da artística do Barbicach< Co
lorado são os seguintes Pri
meira Prenda, Mariza Ribei
ro Ramos; Posteros K >an 
Cesar Salgado e Hilário Bor- 
toluzzi; Prendas.Elusa V. Qua
dros; Shirley Vieira Quu . s, 
Selma Aparecida Waltucb, 
Julieta Waltrich Ramos, Can
dida Lemos, Tania Margaret 
Lemos, Vera Mareia Sá Liito 
Branco, Yara Ramos, Leila 
Ribeiro, Yete R a m o s ;  
Peões, Eliziario de Camargo 
Branco Filho Walmor Rib i- 
ro Neto, Elson Arruda Gib n 
Arruda, Sergio Arruda, Julto 
Cesar Ribeiro Ramos, Milton 
Mello, Aujor Andrade, Alfeu 
Schilichting, Luiz Carlos Wal
trich e Alaor Vieira; Gaiteuo, 
Célio Garcia

Durante o Baile da Tradi
ção, o Patrão do CTG do pla
nalto Lageano, Pedro Paulo 
Lisboa, entregou ao Pairlo 
do Barbicacho Colorado. Af- 
fonso Alberto Ribeiro Neto, 
e seus Peões, as Medalhas 
da Vitoria e o Troféu An
tonio Lisboa.

VOCÊ MESMO 
DIRIGINDO UM 
CHEVROLET 62 

-Ú LT IM O  T IP O - 
DE MIAMI 
A NEW Y O R K !

í VGCÊ MESMO EM 
MIAMI, DAYTONA,
SAVANAH, FAYETTEVILLE, 
RICHMOND, WILLIAMSBURG, 
WASHINGTON E NEW Y O R K ! 
18 DIAS INESQUECÍVEIS!

cr$0.50011  mensais
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 SUB VIDfl 
n.° 3
Saídas todos os domingos

de 4 de MARÇO a 26 de JUNHO de 1962
Consulte Seu Agente de Viogens ou os lo|as daVARIG

s
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Grsüiles festividades a s s in a la «  a passagem da 7I li
■ f ■

£
Como é do conhecimento geral, no próximo dia 20 dô  rA° comemorando

Vidal Ramos, tradicional estabelecimento escolar de nossa cidade, est.

° *“  S ü u f i t  Vidal José de 01ive„a Ramo,, que P j r - g j - J “
ocupo,, » governança de n„M„  u E ^ a f t ^ e c i . e n . o

de ensino, conserva a nomenclatura d e  s e u  patrono

Sàbiamente dirigido pela insigne Professora d- 
Iolita Luz Ribeiro, e assessorada por um corpo ae - 
cientissimas professoras e funcionários, o Grupo ^scoiai 
Vidal Ramos c nserva a fama de uma das maiores i - 
benquistas casas de ensino de nosso Estado, cuja a™a 
ve-se exclusivamente à sua ilustre diretora e às laD° ri° 
sas professoras que têm imprimido toda atençáo e cannno
aos seus dignos estudantes.

Afim de dar um cunho todo especial às comemo
rações do cinquentenário de fundação do Grupo Escolar 
Vidal Ramos, foi eiaborado um extenso programa come 
morativo, cuja ordem é a seguinte:

Dia 20 - Domingo - às 9 horas: Missa campal no pá- 
teo do estabelecimento.

Às 10 horas: Festa escolar, com números variados 
contando com a colaboração especial da Sociedade Musical Lageana.

Às lõ horas: Inauguração do retrato do Exmo. r. Governador do Estado.
Às 15,30 horas: Inauguração da galeria de retratos dos Diretores.
Às 16 horas: Coquetel oferecido ao Exmo Sr. Governador do Estado e as autori-

dades.
Às 19 horas: Marche - aux - Flambeaux, com a participação de diversos estab 

lecimentos escolares
Dia 21 - 2a. Feira - às 9 horas: Distribuição de doces e refi igerantes aos alunos 

do estabelecimento.
As 12 horas: Banquete de confraternização dos professores do e iucandário.

1 3  d e  M a i o

Di a  das Mã e s
Um dia de gralidãc
por uma vida de ternura

CORREIO LAGEAR9
Lages, 12 de M aio  de 1962

ca 
ati 
nu 
Mí 
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tid 
e 1 
lai

Continua em franco entusiasmo a cam
panha de cobertores patrocinada pela 

Ra^io Clube de Lages e pela LBA
Continua recebendo 

grande receptividade por 
parte de nossa população, 
a campanha dos coberto

res e agasalhos aos po
bres de, nessa cidade, 
desenvolvida pela Radio 
Clube de Lages e pela

Quadrilha roubava carros no sul do país
Telegrama procedente 

de Belo Horizonte infor 
ma que vários veículos 
furtados em São Paulo 
por uma quadrilha com 
ramificação nos Estados 
do Paraná, Santa Cata

rina e Rio Grande do 
Sul, foram apreendidos 
em Minas Gerais.

A quadrilha utilizava 
menores para os furtos, 
e era chefiada por um 
paulista.

Conforme despachos da capital do Estado, foi 
desbaratada uma quadrilha de falsificadores de 
cédulas de mil cruzeiros, depois de diligências 
policiais contínuas nos municípios de Joinville, 
Corupá, Guaramirim, Jaraguá do Sul, Blumenau e 
Rio Negro no Paraná.

Quarenta milhões de cruzeiros foram impres
sos, mas entraram em circulação naqueles muni
cípios apenas 5 milhões, o restante ainda se acha 
em poder dos intermediários.

Lrgião Brasileira de As-
Jstência.

Iniciada há dias, pou
c o  a pouco a referida 
c mpanha vem rece 
b^odo o integral apoiu 
dos c rações generosos 
de nossa população, que 
Hxp mtan» amente estão 
enviando os seus dona 
tivos aos patrocinadores 
da mesma.

A fim de que as con
tribuições sejam entre
gues aos pobres de nos
sa cidade, o mais breve 
possível, a Radio Clube 
de Lages e a diretoria 
da LBA estão aceleran
do a referida campanha 
solicitando a todos aque
les que ainda não con
tribuiram para a mesma, 
para que efetuem as suas 
ajudas à citada emisso
ra ou à séde daquele nú
cleo, à rua Benjamim 
Constant, perto do Fó
rum Nereu Ramos.

DK PLÍNIO MOREIRA
Assumiu as funções de Promotor ( úblico da 

3a. Vara da Comarca de Lages, o Dr. Plinio Mo
reira, pessoa bastante conhecida nos setores judi
ciários de todo o Estado.

O novo titular da Vara Criminal exercia an- 
teriormente as funções de Promotor Público, na 
Comarca de í^ão Bento do Sul.

Almejamos ao Dr. Plinio Moreira, uma feliz 
atividade naquele importante pôsto do judiciário 
local.

Ro
rei
no

O Cine Marajoara, apres|“'ea“̂ hhora8omlngo)
a monumental pelicula da M.G.M. em Dyaliscope

Ass i m Deus Mandou
com Jeanne Moreau Alida Valli, Madeleine Renaud e Pascale Audebret

Entre duas coisas, prefira a melhor

Consórcio T A C -  Cruzeiro io  Si
a s  s u a s  o r d e n s

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 Porto 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, utiü 

zando-se do C R U Z E I R O  A PRAZ°< 

0 mais revolucionário sistema de viagens aé 

reas. Você viaja agora e paga a 

em suaves mensalidades.

TAC CRUZEIRO DO SUL. servindo cô
vez melhor.

Para reservas e compras de passai 

procurem a Agência nesta cidade, à rua Prt” 

Sldea^  Nereu Rames, 84 ou peio fone 21*

ta<;
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