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p í i n r a  i s  ■  a l t e r  legisla na Câiaara
te  Vereadores

Especial mente convo
cada acha-se em plena 
atividade na Câmar a Mu
nicio »1 a Dia. Wilnia 
Machado Carrilho, V e
readora suplente do Par 
tido Social Democrático, 
e humanitária médica de 
largos méritos.

Investida em suas fun
ções em nosso legislati
vo municipal. ,t Veiea- 
dora Dra. Wilm i Macha 
do Carrilho, é a primeira 
mulher lageana a ocupar 
uma cadeira naquela Ca
sa do povo.

Dotada de uma gran-

ida rústica T  M l. B r.”
No dia 4 de junho completará o 2 ‘ Batalhão 

Rodoviário 54 aiios de sua criação, devendo ser 
realizada, como parte d i programação das come
morações, uma corrida rústica, que obedecerá o 
seguinte esquema:

Data • 3 de Junho de 1962 
Hora  ̂ : 10,00 horas 
Percurso * : 7.200 m (seis vêzes o percur

so abaixo)
Local : SAIDA: Praça João Costa, di

rigindo se para o seguinte 
itinerário;

- Rua Presidente Nereu Ramos
- Praça Vidal Ramos
- Rua Quintino Bocaiuva
- Igreja da Santa Cruz
- Rua Marechal Deodoro 

CHEGADA: Praça João Costa
CONCORRENTES: Poderão inscrever represen

tações dos clubes locais e atletas avulsos. As ins
crições poderão ser feitas com o Sr. Osvaldo Hu- 
zadel e Ten. Ivo Schiochet.

Encerramento das inscrições dia 30 de maio.
PRÊMIOS: Serão distribuidos prêmios por e- 

quipe e individuais.
Os atletas vencedores além de receberem 

prêmios individuais, deverão ser convocados para 
integrarem a equipe de atletismo que representa
rá Lajes nos III Jogos Abertos de Santa Catarina, 
a realizar-se na cidade de Blumenau.

inteligência, e aliada 
" seu,-> grandes conhe 
im*ntos sôbre os vários 
dilemas que nos afli

gem, a Vereadora Dra 
Wilma Machado Carrilho 
saberá honrar fielmente 
o povo na edilidade ia 
geana, como um de -eus 
representantes mixirnos 
na resolução d suas 
reais reivindicações.

Noticiando êste acon 
tecimento,destas m Iu u s  
formulamos à Ve •>i lora 
Di . Wilma Macha i > Car 
rilho uma feliz atuação, 
na Câmara Municipal.

ros an
O Ministro da Justiça, 

Sr. Alfredo Nasser, aca
ba de dar ordens ao cel 
Carlos Cairoli, chefe do 
Departamento Federal de 
Segurança Pública, a fim 
de que o mesmo dirija a 
campanha de repressão 
aos sonegadores de gê j 
neros alimenticios iucur 
sos na lei de segurança 
nacional

É que o govêrno está 
informado de que gran
des estoques foram ar- 
nazenados para forçar

a alta dos prêços. Dêsse 
modo tratando-se de uma 
campanha de âmbito m  
cional, o Ministro da Jus
tiça deu ordens para qm* 
todos os esforços sejam 
mobilizados para apreen
der os estoques de mer
cadorias sonegadas e pu
nir os infratores.

Disse o Ministro Nasser 
que conta com a colabo
ração dos govêrnos es
taduais para a eficiên
cia da campanha que 
determinou.

Emigra para o interior 
de SâoPaulo siderúrgica 

blumenauense
Siderúrgica com sede 

ra Blumenau será traus- 
feiida para o município 
paulista de Mogi das 
Cruzes. Trata-se da em- 
prêsa Electro Aço Altona, 
instalada naquela cida 
de que adquiriu em Mo

gi das Cruzes, Estado de 
São Paulo, uma área 
de 3 0.000 metros qua- 

idrados, onde investirá, 
na nova unidade a ser 
ali instalada, cêrca de 1 
bilhão de cruzeiros ape
nas no equipamento.

Segundo fontes militares, o 
Comando Militar da Amazô
nia encaminhou relatório ao 
Ministro da Guerra sôbre a 
infiltração comunista na re
gião e as dificuldades no 
combate ao contrabando. De 
pois de lembrar que até bem 
pouco tempo o Partido Co
munista era inexpressivo e 
desconhecido no Amazonas, 
afirma-se que agora,especial
mente favorecido por acor-

Declaração à  Praça
Pela presente e pela melhor 

laramos que o sr. JOSE ELMAR - »
te nesta cidade de Lages, Da° ® a nrpJsaPsen. 
quadro de funcionários de nossa ^ r-e0sa ® 
que desta data em diante o m s  '_ Dratj_
1 autorizado a representamos, b vendas
qualquer ato de comercio qu 

*r em cobranças.

Lages, 8 de maio de 1962.

Abramo Bedin
. Piiifll de Caxias do oul 

gdTfTrm a S 1  WHITE MARTINS

A presente Declaração achadse Sr.
ihecida n o  2‘ T a b e l io n a to  de woias
lio Batista de Castro.

Dr. Milciades Sá 
Freire de Souza

Esteve em nossa cida
de, com trânsito para o 
Rio Grande do Sul, o 
Engenheiro Agrônomo 
Dr Milciades Sá Freire 
de Souza, diretor da Car
teira Agrícola da Matriz 
do Banco da Lavoura de 
Minas Gerais S/A, em 
Belo Horizonte, e que 
por alguns anos residiu 
em Lages, onde desfruta 
de um largo circulo de 
amizades.

Durante o periodo que 
residiu em nossa cidade, 
o Dr. Milciades Sá Frei
re de Souza, exerceu as 
funções de diretor da Es
cola Agricola Caetano 
Costa, além de outros 
importantes postos na 
Associação Rural de La 
ges e no Centro Agro 
Pecuário de Santa Cata
rina

dos políticos, tem crescido 
de significação Denuncia, 
ainda, a organização de um 
movimento mascarado de 
reivindicação de campone
ses, mas que é realmente di
rigido por comunistas e em 
proveito dêles.

Em outro trecho diz que o 
povo amazonense é explorado 
no mais alto sentido eleitorei- 
ro. em face de seu baixo pa
drão de vida e dos proble
mas decorrentes da falta de

recursos materiais, meios de 
transportes e alimentação. E
mais:

“ Corroído pela verminose, 
anemizado pela febre palus
tre. contaminado da filarioso 
insidiosa que depaupera e 
deforma fisicamente o povo 
amazônico p a r e c e
pronto a sair do estado a- 
búlico em que se encontra, 
pela mão dos comunistas, 
para guerrilhas e a revolu
ção” . ^  i* )

r<
Pagam ento dos dividendos relativos ao  

exercício de 1961.

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

a partir de 14 5-62 e até 30 de junho vindouro, 

efetuará, aos acionistas residentes nessa cidade, 

por intermédio do Banco Indústria e Comércio de 

Santa Catarina S/A, o pagamento dos dividendos 

do exercício de 1961, relativos às ações preferen

ciais, na base de 15% sôbre o valor nominal das 

mesmas.

LAG EAN O !
Lages necessita de mais escolas Co

labore com a Prefeitura Municipal, pa

gando os teus impostos na data exata.
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16 5 62 CORREIO L A G E  ANO

Prefe itu ra  M unicipal d e  *-a 9 e s
ESTADO DE SANTA CATARINA

Têrmo de alteração.de contrato celebrado entre a 
Prefeitura Municipal de Lages, e o Sr. Ivo Amarante 
Muniz, 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. Ivo Amarante Muniz, 
(registrado às fls. 3 do Livro de Regist os de Contratos n II), que 
passará a ter a seguinte redação: A Contratante obriga-se a pagar ao Con
tratado, como retribuição aos serviços, o salário de dez mil cruzeiros 
(Cr$ IÜ.000,00), a contar de )' de janeiro de 1962.

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

Wolny Delia Rocca Prefeito Municipal 
I vo Amarante Muniz — Contratado

Têrmo de alteração de Contrato celebrado entre a 
Prefeitura Municipal de Lages, e a Srta. Alice Rosa 
Ramos, para o fim que nêle se declara.

Fica para todos os efeitos, alterada a cláusula terceira do con
trato celebrado entre esta Prefeitura e a Srta. Alice Terezinha Rosa Ra
sa, (registrado a fls. 23 vs. do livro de registros de contrato número 
11), que passará a ter a seguinte reiição: Contratante obriga-se a
pagar a Contratada, como retribuição aos serviços o salário de onze 
mil cruzeiros (Cr$ 11.003,00), a contar de 1 de janeiro de 1962

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

Wolny Delia Rocca — Prefeito Municipal 
Alice Terezinha Ri 6a Ramos - Contratada

Têrmo de alteração de Contrato celebrado entre a 
Prefeitura Municipal de Lages e o Senhor Aris
tides Alves da Silva para o fim que nêle se declara.

Fica para todos os efeitos, alterada a cláusula terceira do 
contrato celebrado entre esta J,ef3 r i  a > S- V o i l e s  Alves daSilva 
(registrado às fls. 5 do livro de Registros de contratos n 11), que, 
passará a ter a seguinte redação: A Contratante obriga-se a pagar ao 
Contratado,como retribuição aos serviços,o salário de doze mil cruzeiros 
(Cr$ 12.000,09), a contar de P de janeiro de 1962

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

Aristides Alves da Silva — Contratado

Têrmo de alteração de contrato celebrado entre a 
Prefeitura Municipal de Lages e o -r Sebastião Acyr 
Ramos Vieira, 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. Sebastião Acyr Ramos 
Vieira registrado a fls. 18 vs.do livro número 11), que passará a ter a se 
guinte redação: A Contratante obriga-se a pagar ao C ontratado, como 
retribuição aos seus serviços o salário de doze mil cruzeiros (Cr$. 
12.000,00), a contar de l - de janeiro de 1962-

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

Wolny Delia Rocca — Prefeito Municipal 
Sebastião Acyr Ramos Vieira — Contratado

Têrmo de alteração de Contrato celebrado entre a 
Prefeitura Municipal de Lages, e o Sr. Tito Spíndola, 
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. Tito Spíndola (registra
do às fls. 33 do Livro de Registros de Contratos n- 11 /, que passará a 
ter a seguinte redação: A Contratante obriga-se a pagar ao Contratado 
como retribuição aos Serviços, o salário de oito mil cruzeiros (Cr$ . . ' 
8-000,00), a contar de r  de janeiro de 1962.

Prefeitura Municipal de Lages, em 28 de fevereiro de 1962

„  Rnoca — prefeito Municipal Wolny Delia Rocca r 1
Tito Spíndola — Contratadc

Têrmo de alteração de Contrato celebrado. entre ,
IT,.leitura Municipal ^ , . ; a=e„8,d* ara ' 
dinho, para o fim qu ‘ nele se declara.

j 1 pfpitoQ alterada a cláusula terceira do conFica para todos os efeitos, jK e™ nhor Irioeu GodÍQho {T̂
trato celebrado entre esta * de coatratos n 11), que passará a
trado às fls. 31 v do Livro de* registros a ^  & pagar &o Contm^

conto “ frlufçârõ »“cê aerviçoe. ò aalári. de doze mil cruzeiro» (Cr$ .

«  deS re,r„ de
Wolnv Delia Rocca — Prefeito Municipal 

" Irineu Godinho — Contratado

Têrmo de alteração de Contrato celebrado entre a 
Prefeitura Municipal de Lages, e a Sm. ZULMIKA 
AMARAL, para o fim que nêle se declara.

Fica para todos os efeitos, alterada a cláusula terceira do con
trato celebrado entre a Prefeitura e a Sra. Zulmira Amaral (registrado 
às fls. l2v do Livro de Registros de contratos nu 11), - que passará a 
ter a seguinte redação; - A Contratante obriga-se a pagar a Contratada 
como retribuição aos serviços, o salário de seis mil cruzeiros (CiJ 
6.000,00), a contar de L de janeiro de 1962.

Prefeitura Municipal de Lages, em 28 de fevereiro de 1962. 
Wolny Delia Rocca - Prefeito Municipal 
Zulmira Amaral - Contratada

Têrmo de alteração de contrato celebrado entre a 
Prefeitura Municipal de Lages, e o Sr. IVO REIS, pa
ra o fim que nêle se declara.

•

Fica para todos os efeitos, alterada a cláusula terceira do 
contrato celebrado entre esta Prefeitura e o Sr. IVO REIS (Registrado 
às fls. 24v. do livro de Registros de Contratos n- 11), que passará a ter 
a seguinte redação:- A Contratante obriga-se a pagar ao Contratado, co
mo retribuição aos serviços, o salário de doze mil cruzeiros (Cr$ . . . , 
12.060,00), a contar de 1- de janeiro de 1962.

Prefeitura Municipal de Lages, em 28 de fevereiro de 1962.
Wolny Delia Rocca - Prefeito Municipal 
Ivo Reis - Contratado

Têrmo de prorrogação e alteração de contrato ceie 
brado entre a Prefeitura Municipal de Lages, e t 
senhor Carmozino Camargo de Araújo Filho 
em nove de julho de hum mil novecentos e cincoen 
ta e sete, registrado às fls. 8v e 9 do livro compe 
tente n- 10.

de fevereirèca.para ^ d°u 08 eíf itop prorrogado até o dia vinte e oiti
o níazo nreviate n r â  hu,m novecentos p Assenta e três (28-2-1963)
Prefeitura e o Sr ra !m 8Ua Segunda do Contrato celebrado entre ests rreteitura e o Sr. Carmozino Carmargo de Araújo Filho.

passará a t è íV i e t m í f e ^ ,áU- UÍ V er,Ceira do reíerid<> Contrato, qu« 
zeiros (Cr$ 15 000 001 senri«4^ 0- °  a ugue  ̂ mensal é de quinze mil cru
Prefeitura Municipal ’ até o dTc f nc o 'T s T P6-a Tesouraria d8 vencido. aid clnco W  de cada mes posterior ac

r e fe ita  Municipal de Lages, em 28 de fevereiro de 1962.
Perm. í1 ^occa ~  defeito  Municipal 
Carmozino Camargo de Araújo Filho

Se você deseja ganhar

=  1 milhão de cruzeiros
Exija do seu fornecedor a N O T A  FISCAL correspondente às

ao sorteio de Junho de COI»Pras e concorra

Seu Talão Vale um Milhão
Troque as suas notas à rua Coronél Córdova n° Rn ^ * * * * % * f c ^ ^
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Campanha “criança calçada, crianca sadia”
Encontra-se etu pleno de-1 solnpsr» h»,.«

»envolvimento. em todo o de tôdas a9 m a n S " “  “ó

“ “  ‘  °
que visa ensinar as crianças 
a andarem calçadas, evitan
do. assim, mua série de pro 
blemas de saúde, que preju
dicam o seu desenvolviruea- 
to físico e mental. É sabido 
que, em nosso País, é 
grande o índice de meninos 
e meninas que ainda não 
têm o hábito de andarem cal
çados, uns por desleixo dos 
próprios pais, outros por in
capacidade financeira da fa
mília. De qualquer maneira, 
porém, uma campanha de tal 
natureza poderá trazer gran
des benefícios à coletivida
de, já que a estará alertan
do para um problema cuja

O Problem a Educação

Na capital paulista foi fei- 
to um levantamento nos Gru- 
pos Escolares, por jornalistas 
empenhados na campanha do 
número de alunos descalços 
que frequentam as aulas 
Apurou-se, então, que são as 
crianças do primeiro ano as 
menos acostumadas com o 
uso de calçados. Muitas de
las vêm a conhecer sapatos 
por obra e graça das caixas 
escolares, que se rnpre têm 
a preocupação de assistí las, 
nêsse sentido. E. além de 
lhes dar sapatos, as professo
ras cuidam, também, de en-

-  DE I
PEDRO VANONI

Gasolina - Oleos - Lubri
ficação e Lavaçòo

Mantém anexo uma oficina mecânica 
para melhor atender aos seus amaveis

clientes
Rua C orreia Pinto - Esquina Em iliano Ram os - F on e, 319 

; L ages  - Santa Catarina

siná-las a usá-los durante to-1 mais nada,
do o dia. Sim, porque, na 
maioria dos casos, meninos e 
meninas existem que só os 
calçam para irem à escola 
ou à missa, aos domiugos. O 
resto do tempo, anda de pés 
nús.

“Barrigudinhos'’

Todos os anos, no início das 
aulas, o Serviço Médico, de 
Saúde Escolar, tem um tra
balho, insano, com os exames

uma campanha 
de cunho educativo. Êste 
ano, a campanha lançou um 
coucurso, entre as professo
ras primárias de todo o País. 
O prêmio, para as vencedo
ras, será uma viagem à Bra
sília e a São Paulo, com di
reito a um acompanhante e 
com tôdas as despesas pa
gas. Para concorrer, as pro
fessoras deverão preparar 
seus alunos para escreverem 
trabalhos sob o tema “Crian
ça Calçada, Criança Sadia” . 
Estes trabalhos, uma vêz

dos alunos. É grande o nú- selecionados pelas próprias 
mm*« Hr. ‘•Horr.anHinhn»" professoras, deverão ser en-mero do “Barrigudinhos”, 
crianças que se apresentam 
c<>m tôdas as espécies possí
veis de verminoses (ancilos- 
tomos, Oxiuros, Tricocéfa- 
los e Ascaris). Nêstes casos, 
não basta apenas os trata
mentos É necessário ensinar 
as crianças a andarem cal
çadas, afim de possibilitar 
uma cura completa. Daí a 
necessidade de educar a cri 
ança nêsse sentido, além de 
lhe dar sapatos

' Criança Calçada, 
Criança Sad ia”

A campanha ‘Criança Cal
çada, Criança Sadia” abrange 
todo o território nacional. Seu 
objetivo principal é contri
buir para a educação da 
criança que anda descalça, 
despertando-a para os pro
blemas decorrentes do hábi
to de pés nús. É, antes de

viados à Caixa Postal ir 
8 0U1 São Paulo / Capital. Uma 
comissão, formada preliminar 
mente por professoras e di
retoras aposentadas julgarão

Brasil, que escolherão os 
vintes e um melhores, um de 
cada Estado da Federação.

Prêmios para os 
alunos

Os alunos que obtiverem o 
primeiro lugar, no julgamen
to dos trabalhos enviados, 
receberão, como prêmio, uma 
bicicleta. Os segundos e ter
ceiros premiados, receberão 
medalhas. Em outras pala
vras, haverá vinte e um “pri
meiros lugares” e o mesmo 
número de segundos e ter 
ceiros.

Regulamento

Os trabalhos deverão ser 
escritos por alunos dos ter-

os trabalhos e farão uma 6e- ï ceiros, quartos e quintos
gunda seleção.

Posteriormente, os melho
res trabalhos serão submeti
dos à uma comi&são de al-

anos, numa fôlha de papel co 
mum com aproximadamente 
vinte e cinco linhas.Cada pro
fessora deverá enviar à Cai-

tas personalidades do setor xa Postal 8.001, os três me- 
Educação e Literário do lhores de sua classe

Ferragem Mauá Ltda.
Completo sortimento de ferragens, 

tintas, graxas, oleos, mancais, rolamen
tos e ferramentas em geral-

Praça João Cosia, 4 - Fone, 489

LAGES

«

a

Assinatura de convênio para construção da  
casa rural

Aproveitando sua visita a Joinville, o Go 
vernador Celso Ramos assinou convênio com a 
Prefeitura de Joinville, para a construção da Ca 
sa Rural Regional daquele município.

A obra, que constitui parte do programa do 
PLAMEG para o corrente ano, virá atender a uma 
premente necessidade, terá uma área construída 
de 900 metros quadrados, em dois pavimentos, 
ali funcionando o BDE, a Associação Rural, a Aca- 
resc e órgãos da Secretaria da Agricultura.

Para a construção, que foi imediatamente ini
ciada, o Governo do Estado, através do PLAMEG, 
entrou com a importância de 10 milhões de cru
zeiros, sendo os trabalhos executados pela Prefei
tura Municipal, sob a fiscalização do PLAMEG.

De linhas sóbrias, arquitetura moderna e fun
cional, o projeto é da autoria do arquiteto Boris 
Tertchistch, do quadro de técnicos do Estado.

Essa obra é destinada a atender, no setor 
agricultura, a região norte do Estado de Santa 
Catarina._____________________________________________uatarma.

1 para aquisição dos famosos Tratores Massey-Ferguson e imple
mentos agricolos desta renomada marca, procurem a

/r
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Rua Coronel Córdova, 294 à 302 —  (Logo abaixo dos Correios e Telégrafos)

L A G E S  — Santa Catarina
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O Conselho Rodoviárh 
Nacional acaba de apro
var o projeto de 10 kn 
da Rodovia BR-3G, no 
suh-trecho! ages-Bom Re
tiro, trecho Florianópolis 
Lages.

Ponte sôbre o Rio Ita
jai-Açú

Retornou do Rio de Ja- 
nairo o Eng1 Luiz Carlos 
de òliveira Borges, Che 
fe do 16' DRF, que jun
to à Administração Cen
tral do DNER tratou do 
assunto relativo à ponte 
sôbre o Rio Itajai Açú.

Dasigaação da Ea 
ganheiro

O Chefe do 16' DRF 
acaba de designar o Dr. 
Milton Dervick para e

xorcer a função de En 
genheiro Auxiliar do i.s 
critório de Fiscalização 
Joaçaba (EF 16 3).

Hodovia BR S9

Continuem em anda

I

Sr. Lauro de 
Carvalho Cesar

Transcorreu gem data 
de ontem a passagem de 
mais um aniversário na
talício do Sr. Lauro de 
Carvalho Cesar, inspetor 
aposentado da Guarda 
Civil de São Paulo, na
tural de Lages e que 
atualmente encontra se 
na Princesa da Serra, 
em visita à seus inúme
ros parentes e amigos 
aqui residentes.

Filho de tradicional 
familia de nossa terra, o 
feliz nataliciante é ainda 
um ap.eeiado poeta, on 
de vem colaborando nes
te jornal desde há al 
guns dias.

Felicitamos o Sr. Lau
ro de Carvalho Cesar, 
augurando-lhe os nossos 
votos de inúmeras feli 
cidades, bem como uma 
feliz estada em sua ter 
ra natal.

te I t  t e  I1. t a t

mento os serviços de tei - 
raplanagem na Rodovia 
BR 59. ir cho Floriano- 
polis-L gu ia. sub-trecho 
Laguna Paulo Lopes, 
que conta com 63 km 
atacado-, do < quais 40 
Km se acham concluídos

res
Tenho saudades do meu passado,
Das verdes primav; ras de minha vida,
Tudo era certo, não via nada errado, 
Juventude, inicio da mocidade querida.

Pouco depois deixava o rói dos solteiro*
E vendo envolver me em realidades,
Ficando para tráz os dias fagueiros,
E comigo até hoje vive as saudades.

Não devemos magoar jovens corações, 
Deixem que por si só se desfaç im.
Ainda verdolengas é as suas paixões.

Quando seus cabelos começarem a pratear, 
Como eu de saudades também tenho agora, 
As dôces lembranças a êles vêm consolar.

Lages, 15 de Maio de 1962.

Lauro de Carvalho Cesar
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. I ÜC LfiyOS
v. Estado de Santa Catarina

lie

W n T B d y 'T T e r e z w J *  W a lT rlc k  - L io . R e fo rm «  fo

S â í s  i Ä r ä r * -
Fr l u v aTMa.a -dTrIóSede Terreno . Sn, 

Antimo C Vieira de Arruda - Transf. de Terreno .
Sim .. .
Alcides Pereira Oliveira. Abides Pereira Oliveira - Transf de Terreno - -n 

, lunato Amaral .Muniz _  l ransf de lerreno Si >.
- , ir»ro Oliveira Neto - Tranef. de lerreno -aim

- Vidinho Hasstentufull - Transf de Teneno - Sim
- I  iionio Gomes de Campos - Transf de Terreno - S m

-lliziario de Camargo Branco - frausi. de Tem a

.Fonas Wolff Furtado - Transf. de Terreno - Sim
- Juveaal Ribeiro Alves - Transf. de Terreno - Sim 

Wilmor Teixeira de Freitas - Transf. de Terreno

- r*d! e Com de Madeiras Battistella - Cert. de Lane.
Pretoria da Fazenda p/ informar

- ; td. e Com de Madeiras Bat .stella - Cert de Lane. 
i Diretoria da Fazenda p/ imormar

- Sebastiaua R.Bastos - Demissão de Cargo - Como Rí - 
ijuer

Lageano
O teu municipio necessita de mais estradas 

e mais pontes. E isto só será concretizado se  ̂
tú pagares os teus tributos pontualraente na 
T ’ -muraria da Fazenda Muniçipal.

Símbolo do sucesso

Sóbrio, elegante. resistente. O seu p S t  a X T e t '4

Om poluta la WtllYS-OHRUID
fabrlcame le  veículos l e  alia aualllade 
Sao Bernardo l o  Camoo 
Estalo I t  S lo  Paulo

CONHEÇA-O E PEÇA UMA DEMONSTRAÇÃO EM:

Agencia Planaltma de Vaimlnc q / a

LAGKS alUna « 4  - C. Postal, 333
Santa Catarina

Averif
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GUÄRANY venceu o clássico local
Perante un bom pú

blico que fez passar pe
las bi'h^terias do Está
dio Municipal Vidal Ra
mos Junior, uma iruoor 
tância superior à trezen 
tos mil cruzeiros, o Gua- 
rany derrotou o Interna-

cional por 3 a 2, man
tendo-se assim na lide
rança invicta da tabela.

Na primeira fase, o 
marcador assinalava dois 
tentos para cada bando.

Silvio 2 e Johan mar
caram os tentos do bu-

gre, ao passo que Osval
do e Jaime consignaram

-IMS DERROTOU 0 POPULAR
os tentos 
nal.

do Internado-

Na preliminar o Gua- 
rany derrotou ainda o 
Internacional por 1 a 0.

C la ssificaçã o  da Ia Divisão
Após o jogo de domingo, a classificação dos 

clubes concorrentes ao campeonato citadino pas
sou a ser a seguinte:

1* — Guarauy 

2' — Olinkraft 

3' Internacional 

4 — Pinheiros 

— Cruzeiro

O Serviço de Expansão do Trigo avisa que 
disoõe de sementes selecionadas de trigo das va
rie lades “ PRELÚDIO”  e “ FRONTANA” . Os inte
ressados deverão procurar o escritório do Serviço, 
sito á Rua Quintino Bocaiuva, n* 70, nesta cidade.

Cruzeiro e Olinkraft 
iniciam o returno
Domingo próximo será 

realizada a primeira ro
dada do segundo turno, 
reunindo as representa 
ções do Olinkraft e do 
Cruzeiro.

O primeiro ocupa a 
segunda colocação da 
tabela, enquanto que o 
último vem ostentando a 
incômoda posição de 
lanterninha.

Dando prosseguimento 
ao campeonato da se
gunda divisão, o Arco- 
íris derrotou o Popular 
por 5 a 0, conservando 
se assim |na liderança 
dessa categoria ao lado 
do Coral.

Izidoro 2, Roque ;, Se

te 1 e Supi 1 marcaram 
os gols que deram a v i
toria do quadro presidi
do pelo Sr. José Alves 
de Oliveira, que por si
nal cumpriu uma granoe 
performance, e candida
tando-se assim à ascen
der para a primeira di- 

I visão da LSD.

Classificação da Segunda Divisão

Cumprido o jogo de domingo entre o Arco 
íris 5 x Popular 0, a classificação dos clubes con
correntes ao certame da segunda divisão, ficou 
sendo a seguinte:

r  — Arco íris e Coral 0 pp.
2’ — Popular e Aliados

Quem não anun
cia se esconde

Para seus anúncios p ro
cure CO RREIO  L A G E A 
NO, Rua M arechal D eo- 
doro, n° 294

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 °,arros usados.

Tudo a  preços baixos

VOCE MESMO 
DIRIGINDO UM 
CHEVROLET 62 

-Ú LT IM O  T IP O - 
DE MIAMI 

NEW YORK !

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

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 VIDO 
n.°39.500 mensais
Saídas todos os domingos

de 4 de MARÇO o 26 de JUNHO de 1962
Consulte Seu Agente de Viogens ou as loios do

d *
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A política de convênios 
do Govêrno Celso Ra

mos e a criança
Expressiv« carta acaba de receber o Governador Cel

so Ramos, demonstrando cabalmente o acerto da política e- 
ducacional que vem sendo adotada pelo atual govêrno, que 
procura possibilitar a matrícula ao maior número possível 
de crianças em idade escolar.

Seja através do aproveita
mento de espaços vazios, da 
construção de salas de aula 
de emergência ou de convê
nios, um gigantesco esforço de 
resolver o problema está sen
do feito.

O reconhecimento, por parte 
de todas as camadas da popu
lação, deste esforço, é a me
lhor paga do governador e sua 
equipe.

A missiva desta aluna, diz 
bem o que isto representa, e 
por tal motivo, damo-la na ín
tegra:

Araranguá, 26 de abril de 1.962.

Excelentíssimo Senhor Governador:
Meu maior desejo é que esta vá encontrá-lo com saú

de em companhia de sua digníssima esposa e filhos.
Em nome do Ginásio que frequento, venho, com o co- j 

ração radiante de alegria, agradecer a V. Excia. o bene- j 
ficio que nos concedeu, dando-nos o estudo gratuito, pela 
assinatura do Convênio.

O Colégio Madre Regina, da cidade de Araranguá, 
bem como nossos pais sentem se agradecidos pelo seu ges 
to humanitário, proporcionando assim oportunidades a to
das as alunas que tenham tendências aos estudos a fre 
quentarem o ginásio.

Rogando ao Altíssimo que derrame em profusão as 
bênçãos do céu sôbre V. Excia. e sua Exma. Família,

Sou a aluna grata a V. Excia 

Ana Myriam de Lucca, - da 2a Série Ginásial.

bntre duas coisas, prefira a melhor

Consórcio 1 IIC  -  Cruzeiro u  Sol
às suas ordens =

Diàriamente V. Sa poderá se utilizar dos 

confortáveis aviões do CONSÓRCIO ‘ TACr 

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 passsgem 

em suaves mensalidades.

TAC-CRUZEIRO DO SUL, servindo cada  

▼ez melhor.

Para reservas e compras de passagens 

procurem a Agência nesta cidade, à rua Pre

sidente Nereu Ramcs, 84 ou pelo fone 214.

C O  RAMOS EM RIO 1 1 8 1
< * * *

Será instalado no dia 
de amanhã na cidade de 
Rio do Sul, mais um en
contro regional do Oo 
vernador Celso Ramos 
com os prefeitos de inú
meros municípios daque 
la região.

Nessa oportunidade o 
chefe do Executivo ca- 
tarinense atendera as 
reivindicações dos se 
(Tuintes municípios. Rio 
do Sul, Taió, Ibirama, 
Vidal Ramos, Ituporanga, 
Trombudo Central, Pou

so Redondo, Rio do Oeg 
te. Presidente Nereu, L0n. 
tras, Rio do Campo e 
Salete.

Ò retorno da comitiva 
governamental à capitai 
do Estado, dar-se á na 
próxima sexta feira.

320 biliões o deficit previsto para ?963
O “ prernier” Tancredo 

Neves assinou mensagem 
ao Congresso, acom 
panhada da proposta or
çamentária de 1963. Es
ta é apresentada em ba
ses inteiramente novas. 
Pela primeira vez, não 
especifica as verbas des 
tinadas aos ministérios e 
outros serviços, somente 
o fazendo de forma gic- 
bal. Segundo os técni
cos, obteve-se, dessa 
forma, maior flexibilida 
de. Os ministérios e ser
viços se encarregarão de

Deputado Governista 
rechaça criticas da 

oposição

Na sessão de sexta 
feira última, da Assem
bleia Legislativa o Depu 
tado lvo Silveira recha
çou criticas que a opo
sição vem fazendo sôbre 
aspectos da administra
ção estadual. Aludiu o 
fato de já haver trazido 
elementos comprobato- 
rios das atividades go
vernamentais pertinentes 
à solução do problema 
da energia em Lages.

Em relação à observação, 
no sentido de salas de 
aulas construídas recen
temente dentro do plano 
mil escolas em 1962, o 
orador mostrou documen
tário fotográfico, dando 
detalhes das salas de 
aulas já construídas. Ci 
tou também, o número 
de grupos escolares ter
minados nos mais dis
tantes rincões do Estado.

apresentar projetos de 
obras para posterior a 
provação.

Como nas propostas 
orçamentárias anteriores, 
a atual apresentará ‘dé
ficit” na ordem de, apro 
ximadamente, trezentos e 
vinte bilhões de cruzei
ros. Segundo o diretor 
geral do DASP, sr Fon
seca Pimentel, o déficit 
já assinalado édeduzen-

tos e dez bilhões e mais 
a despesa que será acar
retada com o aumento 
do funcionalismo.

A proposta orçamen- 
tária do próximo ano 
compõe se de cem pági
nas e sugere ainda, di
versas medidas de ca 
ráter financeiro para que 
o govêrno possa enfreir 
tar o pesado déficit pre 
visto.

CORREIO LAGEANO
Lages, 16 de Maio de 1062

Jânio Ë  p  já tem legtia parirá
Falando a um canal de televisão, o ex presidente Já 

nio Quadros, afirmou que já possui legenda partidária, uma 
vez que mais de um partido promoverá o seu registro.

Disse ainda, o Sr. Jânio - “ultrapassei êste obstáculo 
criado para impedir a minha presença na vida pública”.

Prefeito agradece Secretário 
de Educação e Cultura

Ferrari registrado no 
TRE gaucho

O Tribunal Regional Elei
toral do Rio Grande do Sul, 
deferiu o pedido e determi 
nou o registro da candidatu
ra do Deputado Fernado Fer
rari ao govêrno do vizinho 
Estado.

O Deputado Osni de 
Medeiros Régis, Secretá
rio de Educação e Cul 
tura, seguindo o “ slogan” 
“Nenhuma criança sem 
Escola” , e por determi
nação do Governador 
Celso Ramos, vem crian 
do inúmeros estabeleci
mentos escolares por to
do o interior de nosso 
Estado e nesse sentido 
tem recebido diàriamen 
te não só o reconheci
mento e o apoio por 
parte das autoridades 
como também do povo

em geral.
A seguir publicaremos 

na íntegra o telegram» 
recebido pelo titular da 
Pasta da Educação e 
Cultura com respeito aio 
da da instalação do 
Curso Normal Regional 
de Araquari.

Em nome população 
município felicitamos V. 
Excia instalação h°í̂  
curso Normal Regional 
pt Satisfação radiante 
agradeço sua honro*5® 
colaboração pt Higin" 
Aguiar prefeito.

O registro foi requerido 
pelo Movimento ̂ Trabalhista 
Renovador, e foi o primeiro 
a ser homologado pela justi
ça eleitoral rio-grandense.

W aldeck  A. Sam paio  

e Sra.
R aul Soares 

e Sra-

Participam com prazer, aos parentes e PeS 
soas de suas relações, o noivado 

de seus filhos

Maria Aparecida e Roberto

Lages, 12 de maio de 1962
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