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Conform e noticias pro 
cedentes de Brasilia, o 
SeniJ >r Moura Andra
de, renunciou no dia de 
boje as funções de Pri- 
jjjeiro Ministro, para o 
qual havia sido apro 
vado pela Câmara dos 
Deputados há dois dias

■ le

atráz.
Coutroversia  ̂ . 

na escolha de um linjR 
tr.° teria „
Aur°ó t*“J!.'en?.ncla rt0 s r.

reu ir-se novamente pa 
ra e , íoluer sucessor 
do “ Pre-uier” demissio
nário. Os nomes do.- srs.

de Moura An* ~f.rb?sa Lima Sobrinho, 
mouia An- Oliveira Brito e Al

fredo Nasser stão coti- 
dos para - i ) futuro
I i iiüeu’0ei-

Ano xx j

-  _______itfHl
ORGAO INDEPENDENTF f  NOTICIOSO

Diiiitm / «hTTTF:T u ------------ —  ^

L
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JOSÉ P. BAGGIO
REDATOR

VEVIOFERNAXT s au« Mar*"?!
Cr$ 10,00

- _______“ UH Mar»- |;| '!• ■, . - ru

JLA G ^S  4 d» Tulho Bq 1962 —  M- r.to __

Fone

Campanha para restrin
gir o número ds acidentes

Com o “ s longin” , \ão 
Matar, extraído do quin 
to Mandamento, a Asso
ei ção Brasileira p ira  
P venção de Acidentes 
i diará uma campanha 
destinada a restringir o 
número de casos em to 
d" o país cujas cifras, 
subindo assustailoraraen 
te, já teusara n. só no 
Rio e S lo  Paulo em 1900, 
mais de 4 mil ocorre i- 
cias f it i is  o dôbro da 
mo tilidade por tuoer -u 
lose.

Cinquenta mil exem 
plares de um i cartilha 
que ensina, em lingua

gem fácil, como evitar 
! acid-*ntes, apontando os 
J principais perigos no lar, 
jno trânsito, e em todos 
os setores da atividade* 
humana, estão sendo im
pressos e sua distribuí 
çà » coincidirá cora um 
va-to plano de conferên
cias nas fabricas e em 
todos os locais de tra- 
baiho visando a criar no 
povo uma consciência de 
segurança, fruto da ob
servação t e ó r i c a ,  
dos perigos aos quais se 
•xpõe o homem ua com

plexidade da vida 
moderna.

Departamento de A ; iisieocis
Cursinho para Vasliouiares

(co m u n ica çã o !

Temos a grata satisfação d * comunicar ao> 
>studant'*s lageanos a criação do cursinho 
vestibular os de MEDICINA. AGKONüMIA, VEJTE 
ÜNÁttlA. FARMÁCIA, ODONTOLOGIA e ENGE
LHARIA QUÍMICA.

Êste cursinho já está funcionando a uma se 
nana e as aulas serão ministradas até o final des 
e ano, se necessário continuarão nas férias, i  > 
istudantes que se matricularem até o dia l -  es- 
e mês poderão pedir a repetição da matéria a 
igora lecionada. ,QO

Êste é mais ura empreendimento e uma ‘ 
landes realizações da ULE, e, como se™PJ.’ >•* 
-ontarnos cora muitos alunos. Os Hvjos .
5ão de grandes mestres e os professores 
especializados. , .

Não pergunte o que a ULE p
Dor você, mas o que voce pod P

Edson HI1fevés4 vfeirJaUlh0 * l i h A l ! r e d o  Ribeiro 
Assessor D « a  assuntos Dir. do Departamento

vestibulares , . de Assistenca
Jatir Varela Júnior,

Prpsirlf*nte da ULE.

Esteve durante alguns 
dias em nossa cidade, 
tendo já regressado à 
capital do Estad », o De 
putado Rubens Nazareno 
Neves, Secretário de 
Educação e Cultura do 
Estado.

Em nossa cidade, o 
titular daquela impor 
tante pasta do governo 
Celso Ramos, manteve 
inúmeros contactos de 
natureza administrativa 
junto ao ensino lageano.

Foi realizada domingo último na séde ia As
sociação Comercial de Lages, as eleições da i »va 
diretoria desta entidade, que regerá os seus !es- 
tinos no período de 19(52 à 19(54.

Para presidente da Associação Comercial dê 
Lages foi eleito o Dr. Oscar Schweitzer Filho, p, s- 
soa que g >sa de larga e-tim t em nossos meios so 
ciais, comerciais e jurídicos. Descendente de tra 
dicional família de nossa terra, o novo titular 
daquela entidade classista é filho do Vereador Os
car Schweitzer, industrialista dos mais renorn ;los 
deste município e de sua exma. esposa d. Maria 
Christina de Araújo Schweitzer.

O Dr Oscar Schweitzer Filho, cuja investi lu 
ra na presidência da Associação Comercial de La
ges. foi recebida com aplausos nos meios comer 
ciais, dada à sua inteligência moça, é formado 
pela Faculdade de Direito da Universidade do Pa
raná e formado também era Ciências Econômicas 
e Atuariais pela mesma Univer.-idade.

Desejamos ao Dr. Oscar Schweitzer Filho uma 
feliz gestão a frente daquela entidade.

Sábado a  Convenção 
Regional do PSD

Está mareada para o 
próximo sabado, dia 17, 
com inicio marcado para 
às 14 horas, era Floria 
nopolis, a grande con
venção regional do Par
tido Social Democrático.

Nêste conclave serão 
indicados os candidatos 
pessedistas ao Senado. 
Câmara Federal e As
sembléia Legi>lativa, pa
ra as eleições de 7 de 
Outubro.

“V A R IG
J J S

Para FLORIANÓPOLIS, ITAJAl, SAO PAULO e RIO

4as„ 6as., e domingos 11:20 hrs,

Para CAXIAS e PÔRTO LEGRE -

3as., 5as, e domingos, 12:40 hrs.
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Juizo de Direilo da Primeira Vara Civel da C om a ca d© Lages
. dia, rnes e hora acima mea

Edital de Praça Catarina, na forma da lei, 
etc.

jjA O dr. Osmundo Vieira Ou- Faz saber a todos quantos o 
tra, Juiz de Direito da Vri presente edital de praça, com 
meira VaraCival ti Conarr i o prazo mínimo de dez dias 
de Lages, Estad » K s > a virem, dele conhecimento ti

CASA - Vende-se
Vende-se ü m casa de moradia aa Rua Josefina Amo- 

rim * imediações n  Engarrafamento Santo Antônio - Ave
nida Presidente Vargas.

A casa tem to i is as instalações necessárias e está 
construída há 2 .nos
Tratar no lo al o i o snr. José Cardoso, ou com o mesmo 
senhor no prt tio ia Farmácia IARA.

verem Ou interessar po-'sa QUG 
no dia treze (13) do mi s dc 
julho do corrente ano, à» dez 
horas, no saguão do edifício do 
Fórum desta cidade o poiíeiro 
dos au litórios, ou quem "-'uas 
vezes fiz*T, levará a público 
pregão de vend.t e arremata- 
ção por quem mais der e me
lhor lance oferecer sôbre as 
respectivas avaliações feitas 
neste Juizo, os seguintes bens 
móveis penhorados a Julio A l
ves Bezerra nos autos da exe
cução que lhe move Dalbus 
Ali Mohamed, a saber> UM A  
M AQUINA DE CAFÉ, ou ca
feteira, com coador, nique-

f>  IVfc#IÉ

I .O . ,  ■ » »"» . ns ; avo? *u ;» d o ‘ h«
umap°arafusoRdo termômetro^a

z e t o f  (Crí qÍ5‘Í)00.00), - V »  
BALCAo 1>E Vl VD^IKA ado
vo, coberto d olha, usado- 
com três pedra de marmor. 
te, uma vitrine, com rod»P 
de madeira, sem por a e sem 
pia, tendo uma etiqu ta dizen 
do "Bacceli S.A. Ind Br.s.ta- 
ra de Refrigeração - Sao rau 
lo”, avaliado pela q «»ntia 
Cr$ 22.000,00 (vinte c dois mu 
cruzeiros). - È qu 'm quizer 
arrematar ditos be is mo\ eis 
deverá comparecer no lutar

Símbolo do sucesso

dia, mês e hora acima men 
Cionados, sendo êles entregueg 
a quem mais der e m-lh- e* 
lances oferecer sôbre as aludi
das avaliações, depois de p#. 
gos no ato, em moeda corren
te, o preço das arremataçõ«t,
custas e despesas legai». - (  
para que chegue ao conheci
mento de todos, passou-se o 
presente edital para publicação 
na forma da lei. Dado e 
sado nesta cidade de Lages, 
Estado de Santa Catarina, aos 
vinte e sete dias do mês de 
junho do ano de mil novecen
tos e sessenta e dois. Eu, Lui* 
Carlos Silva, Escrivão do Civel, 
o datilografei, subscreví tam
bém assino. Selos, a finaL

Osmundo Vieira Dutra 
Juiz de Direito da la  Vara 

Civel
Luiz Carlos Silva 

Escrivão do Civel e Comércio

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

Poli c ia  Rodoviária Fe
deral em Lages

Acaba de ser instalada nesta 
cidade.o 4 Núcleo de Policia 
Uodoviária Federal. Estive
ram presentes ao ato de ins- 
t.laçãn, o Eng. Sture Wer- 

ilund, da Divisão de Trân- 
to, Eng. Mário Bortholono 
ressan. Chefe do Serviço 

de Trânsito do 16. DRF e o 
I efe da Unidade da Policia 

j lt( doviaria do 91 Distrito Ro- 
oviario Federal.

j V cente Pascale
'om. e Repres.

OFERECE

I a t e :  7 o <
Transmaster
Aparelhos de intercomu- 
nicação com alimentação 

própria.
Para atender até 15 seções.

Altovox
Aparelho ampliador desom 
para telefone
Com alimentação própria

Rua Correia Pinto u° )22 
Fone-228 Cxa Posmi ~

End Telegráfico - INDU 

I<AGFS - Santa Cal-.r iü

Se você deseja ganhar

—  1 milhão de cruzeiros = —
Exija do seu fornecedor a NOTA FISCAL correspondente às suas compras con-n*

ao sorteio de Dezembro de n-o:rcr
_____ _

Seu Talão Vale um Milhão
Troque as suas notas à rua Coronél Córdova. n° 80
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Rí, para ser feliz
_^yrtrtt.lU  L A U E A N U 3a pag in a

Rí, da vida, rí de tudo 
rí, da terra, rí das aguas 
r í, do falante e do mudo 
Rí da alegria, rí das maguas

oj dos Reis e dos potentosos 
Dj da Paz e rí da guerra 
pj’ de amores extremosos 
Ui'das baixadas e serras

Rí, do Sol. ia Lua, des Astros 
Rí, dos navios e seus mastros 
Rí da desgraça e da sorte

Ui, dos réus, também do juiz 
Uí, sim, para ser feliz 
rí do viver, rí da morte

VILE

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

Dispõe de motores para camiDhões 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 earros usados.

Tudo a preços baixos

ter
rCOBDD-
ntaçfo

je ç õ fí

í

de «o® 

propn*

[Menino José A 
Roncaglío

Completou dois ano- 
00 idade, no dia de on 
em, o galante menino 

Jose Antonio Roncaglío 
tdhinho do casal Sr. .1 
sé Roncaglío e sua 
esposa d. ísieusa rtonc- 
glio, residentes em nos- 

cidade, onde mantem 
um vasto circulo de rela
ções e 1 n l \  le ,

Ao pequeno aniversa 
riante enviamos as nos
sas felicitações.

Designação 
de Servidor
O Sr. Eng°. Chefe do 

16° DRF designou 0 l,ng° 
Francisco Senotl para 
responder pela Kesidên 
cia de Lages, durante 0 
período de férias do 
seu atual titular, Eng°. 
Luciano Presta.

Circular N' I o

Pela presente ficam convocados os Senhores 
Inspetores Escolares, Diretores de Grupos Escola
res e Escolas Reunidas da ;Y Região com s<jde na 
cidade de Lages, para uma reunião a lealizar-se 
lia 1U do corrente mês às 10 horas, na Escola 
formal “ Vidal Ramos” desta cidade.

Adiantamos que 0 fira especial da reu 1 iin é 
a confecção do Almanaque da S. E. C. e é obri
gatório o comparecimento

Saudações
Wilson (Jesar Floriani 
Inspetor Regional

Um pouco de eslaiisiica
- A safra algodoeira de 1961 foi estimada em 

1 839.686 toneladas, representando 0 v,. lrr de
Cr$ 55.499.543 000,oo. A área cultivada elevou-se 

3.168.848 hectares. As maiores quantidades de 
algodão pertenceram a São Paulo, Paraná, Ceerá 
Paraiba e Rio Grande do Norte.

A produção -brasileira de óleo d f linhaça 
quase provém do Kio Grande do Sul. Em 1960, a 

'ntribuição dêste Estado elevou se a 9.3oo tone 
ladas, no valor de Cr8 535.921.000,00. Santa Cata 
rina vem em segundo lugar, com 48 toneladas.

Excursões “V A R IG j j

— DE -
PEDRO VANON!

Gasolina - Oleos - Lubri
ficação e Lavação

Mantém anexo uma oficina mecânica 
para m?lhor atender os seus amaveis 

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

Lages - Santa Catarina

Conforme publicamos em edições anteriores, a VARIG acaba 
de lançar mais uma ‘ Excursão de Sua Vida” , agora pela rota do Pa 
cífico.

A saída está marcada para o dia 5 de julho p.
vindouro, com o seguinte itinerário: São Paulo - Lima • Bo
gotá - México - Acapulco - Los Angeles - Las Vegas Monterey - Yo- 
semite Seattle - Vancouver - Toronto - Nova York e retorno ao Bra
sil.

Eatre as principais atrações podemos destacar: Visita a ‘‘Pérola do 
Pacifico’', ACAPULCO; Visita a Disneylândia; HollywmJ, Parque Na 
cional de Yosemite, Feira Internacional do Século em Seattle, etc.

São 27 dias maravilhosos que V.S. poderá desfrutar.
Aos interessados informamos que, quanto antes houverem as ins

crições maiores serão as facilidades de pigamento. E, como o preço to 
tal é calculado de acordo com o câmbio IATA em vigôrnadata da com
pra, Você ganhará inscrevendo se cêdo.

Para m üores detalhes a respeito, consulte a agência local da 
VARIG, a Galeria Dr. Accacio.

»DÜ i Senhores Motoristas: 8
m

m  os serviços ie lavacão, lubrificação e pulverização d t seus veículos procureru a f
Serrana I trla.-Ve ícu los  e Máqu inas  \

--- ----- _^

ipaoo e moderno serviço especializai anexo a
R Ú rcõrõnel Córdova. 294 à 302 -  (Logo aba,xo dos Correios e Telégrafos)

i L A G E S ”
L . r i n r ......................... . w w i m >
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à Prefeitura Municipal de Lage
ESTADO DE SANTA CATARINA

Requerimentos despachados em 30 3-62
571 - Belisario Cardoso - Transf. de terreno - Sim
572 - Fausto Beber - Transf de terreno - Sim
573 - Luiz Maganim - Idem Idem - Sim
574 - Antonio Jasper - Idem Idem - Sim
575 - Vicente Paula Alves Cordeiro - Transf. de terreno - Sim
576 - Antonio Borges de Ledo - Transf de casa e terreno - Sim
577 - João Moisés Furtado Idem Idem Sim
578 Jonas Sales de Almeida - Idem Idem - Sim
579 - João Batista Branco Idem Idem - Sim
580 - Eloe Inez Lopes - Idem Idem Sim
581 Osmar Correia - Lic. construir casa - Sim
582 - Antonio C. Vieira de Arrud i Lic demolir e construir casa - Sim
584 - Zenaide Vieira de Sousa - Transf. de terreno - Sim
585 - Celio Batista de Castro - Requer 2 Via de Alvará - Sim
59) Teimo Ranns Arruda - Transf. de terras - Sim

DECRETO
de 31 de março de 1962 

O Prefeito Municipal de Lages, resolve:
NOMEAR:

De acordo com o art. 16 alinea A, da Lei n- 71, de 7 de dezembro
de 1<'49 , . . . ..Ylton Machado, ocupante d > cargo isolado de provimento efetivo 
de Fiscal da Fazenda, Padrão M, constante do Quadro Único do Muni
cípio, para exercer em comissão, a Função Gratificada de Chefe dos 
Serviços de Fiscalização da Fazenda

i i  i ao t acrps em 2 dc abril de 1962. Preteitura MualcIpaMe U g ^ .

Prefeito Municipal

DECRETO N- 19 
de 3 de abril de 1961

Wolny Delia Rocca. Prefeito Municipal de Lage., no uao de eu»,

atribuições, DECRETA:
Art 1- Fica aberto por conta da arrecadação do corrente Art 1 - rica aoenu, p ntos e quarenta e seis iml e

exercício, um crédito especial Je " e *  J 346 648 no), para atender 
seiscentos e q u a r e n t a  e oito cruzeiro l terrenos destinndnq
r g t t T l . t t  CNempoVuqeUe r 5Co„a. nos termos d t , , ,  

"• 3Y r f  | 1.dEe.aeg Dè°erefo,e9b„!rard e .  vigor na data da eua publicação, 

revogada. «  d ^ i ç õ M  em 3 de abril de 1963
Wolny Delia Rocca

Prefeito Municipal , ^
Publicado e registrado o presente Decreto, na Secretaria da Pre

feitura em 3 de abril de 1962.
Felipe Afonso Simão 

Secretário

DECRETO N- 20 
de 3 de abril de 1962

Prefeitura Municipal de Lag s em 31 de março de 1962 
Wolny Delia Rocca 

Prefeito Municipal
Publicado e registrado o presente Decreto na Secretaria da Pre

feitura Municipal, em 31 de março de 1962.
Felipe Afonso Simão 

Secretário

DECRETO
de 31 de março de 1962

O Prefeito Municipal de Lages, resolve:
NOMEAR:

De acordo com o art. 16, alinea B, da Lei n- 71, de 7 de dezembro 
de 1949

Sebastião Acyr R. Vieira para exercer o cargo isolado de provimen
to efetivo de Fiscal da Fazenda. Padrão J, constante do Quadro Único 
do Município.

Prefeitura Municipal de Lages, em 31 de março de 1962.

Wolny Delia Rocca
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na Secretaria da Pre- 
eitnra em 31 de março de 1962.

Felipe Afonso Simão 
Secretário

Têrmo de alteração de Contrato celebrado entre a Prefeitu
ra Municipal de Lages e o Snr. Manoel Livinio de Godoy, pa
ra o fim que néle se declara.

Fica para todos os efeitos, alterada a cláusula terceira do Contra 
to celebrado entre a Prefeitura e o Snr. Manoel Livinio de 
Godoy (registrado a fls 10 vs. do livro número l i  e alteração registrada 
a fls 45 do mesmo livro), que passará a ter a seguinte redação: A 
Contratant ■ obriga-se a pagar ao Contratado, como retribuição aos ser
viços prestados a esta Municipalidade, o salário de doze mil cruzeiros 
(Cr$ 12 ooo,oc). a contar desta data.

Wolny Delia Rocca, Prefeito Municipal de Lages, 
no uso de suas atribuições,

DECRETA:
Art 1- - Fica aberto, por conta da arrecadação do corrente exer

cício, um Credito Especial na importância de sete milhões, cento e quin
ze mil e oitocentos e quarenta e sete cruzeiros (Cr$ 7 115.847,oo), para 
atender parte das despesas com a aquisição de um trator carregador 
novo marca Traxcavator “Caterpillar” , modelo 922, série A.

Art. 2‘ - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publica
ção. revogadas as disposições em contrário

Prefeitura Municipal de Lage9, em 3 de abril de 1962 
Wolny Delia Rocca 

Prefeito Municipal
Publicado e registrado o presente Decreto, na Secretaria da 

Prefeitura em 3 de abril de 1962
Felipe Afonso Simão 

Secretario

DECRETO N‘ 22 
de 4 de abril de 1962

woiny ueua ttocca, preieito Municipal ae Lages, 
atribuições,

DECRETA:
Art. 1 Fica aberto, por conta da arrecadação do corrente exer 

cicio, um Crédito Especial da importância de oitocentos e oitenta e cin 
co mil cruzeiros (Cr$ 885.ooo.oo), para aquisição de um Jeep Willys 
Overland, ano de fabricação 1962, equipado cora capota de aço.

Art. 2- - Este Decreto entrará em vigur na data da sua publica 
ção, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, em 4 de abril de 1962 
Wolny Delia Rocca

_ . Prefeito Municipal
emb4lde°abrn7éSir9a6d>0 ° pre8ente Decret0- na Secretaria da Prefeitura

Felipe Afonso Simão 
Secretário

FÁBRICA DE MÓVEIS E ESQUADRIAS

1 1 0 A 0  P E L L I Z Z O N I
L CIA. LTOA.

R u a  J e r o n lm o  C o a lh o , •/« 

Caiu Poatal. '20 • Talagr "LEAO*

LAGES - Sta. Catarina

— D E -

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

L A G E S  - Sta. Catarina

Agora com suas novas nst ilações, convida os para uim visita 
sem compromisso. Dispõe de móveis finos e coloniais para 

pronta entrega e executa qutlquer móvel sob encomenda

I Encontro Regional Sul 
de Juventude Democrata

Cristã
Juventude Democrata Crisi-, n tr° ,ieínon ll S"
gião sul íSfto P*ní« dC ,8t?’ Patrocirtado pela JDC da 
do sul ’ Paraná> Catarina e RioGr

Tara„° Deputado Pau
nas. no sabado e naleíiri H?,r COm,âá0es c ses,õis P 
earaui. Braga

Sr. Paulo Lacerda de *l'ln-ra (' °  veferido conclave, sei 
ciais ao Governador Nev^BraaT^n iaS ,lomena£en - 1 
Montoro,Deputado P a u l o  An DePutad<) Andre Fr
Indo Juòior U Ode Tarso e Jornalista Martinho
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Guarany Bi-Campeã
5a pagine

Foi efetuado domingo 
último, no Estádio Muni
cipal Vidal Kamos Ju
nior, a penúltima rodada 
do campeonato citadino 
do corrente ano, com o 
prólio reunindo as equi
pes do Guarany e do

Cruzeiro.
Realizando uma estu

cItnedaraatUUÇã° i  ditan' ' «
PonlP r  0 0 ,  forlira da ^onte Grande, 0 onze
bugrino derrotou fácil
mente o quadro estrela
do pelo escore de 5 a 0,

conquistando assim por 
antecipação pela segun
da vez consecutiva o ti- 

itulo máximo do futebol 
lageano.

Esta conquista do Gua 
rany foi merecidissima,

pois foi inegavelmente a 
equipe que melhor se 
portou dentro do cam 
peonato do corrente ano.

Noticiando êste acon
tecimento esportivo, des
tas colunas enviamos aos

seus dignos diretores, a- 
tletas e to cedores os 
nossos efusivos parabéns 
esperando que no próxi 
mo campeonato estadual, 
possa o Guarany honrar 
o bom nome do desporto 
lageano.

Domingo o clássico GUA-NAL
Com o título máximo 

definitivamente em favor 
do Guarany, teremos do
mingo próximo mais um 
clássico GUA-NAL.

Êste clássico terá uma 
característica toda espe 
ciai, pois é atravez dê 
le que possivelmente se
rá decidido o vice cam 
peonato da cidade,e con 
sequentemente será a 
pontado o segundo clu- 

que representará La
ges no campeonato es
tadual.

Em caso de uma vitó
ria do Guarany, o Olin 
kraft será o vice cam 
peão da cidade. Verifi 
cando se uma vitoria do 
Internacional, o colorado 
será o segundo colocado 
da cidade.

Finalmente, verifican
do se um empate no 
GUVNAL, Internacional 
e Olinkraft terminarão

empatados na tábua de 
pontos perdidos, sendo 
necessária uma partida 
decisiva entre o colora
do e o quadro de lgaras, 
para apontar qual o clu
be que ostentará o vice 
campeonato.

Por esta e por outias

razões, é que o clássico 
GUA-NAL deverá ser 
bastante sensacional, an
tevendo se o comparecí 
mento de uma grande 
assistência no próximo 
domingo, no Estádio Mu 
nicipal Vidal Ramos Ju
nior

I o Guarany (Campeão) 
:i' Internacional 
3o Olinkraft
4o Cruzeiro e Pinheiros

1 pp
4 pp
5 pp 

14 pp

Az de Ouro empatou 
Ponte Alta do Sul

em

Jogando domingo último em Ponte Alta do 
Sul, o quadro do Az de Ouro, pertencente ao fu 
tebol menor de nossa cidade, empatou em 1 gol 
com uma seleção local.

Ferragem Mauá Ltda.
Completo sortimento da ferragens, 

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

Praça João Cosia, 4 - Fone, 489

l l f i f S

Cruzeiro e Pinheiros de
cidirão o úliimc pôsío
Com a derrota do Cru

zeiro ante o Guarany | 
o estrelado ficou 
definitivamente situado 
no ultimo pôsto da tabe
la, juntamente com o Pi 
nheiros, com 14 pontos 
perdidos.

Como êste ano, a lei 
do descenso já entrou 
em vigor, Cruzeiro e Pi 
nheiros terão que dispu 
tar um jogo decisivo pa

ra apontar aquele que 
permanecerá na \ rimei- 
ra divisão. O pndedor 
dêste jogo terá que dis 
putar com o cimpeão 
da segunda divi&ào, a 
fira de verificar se o úl
timo colocado da primei 
ra divisão permanece na 
mesma ou se o campeão 
da segunda divisão as
cendei a à categoria prin
cipal do futebol lageano.

Indústria e Comércio de 
Madeiras Sattisíella S.Ã.

Assembléia Gerai Extraordinária
Convocação

São convidados os senhores acionistas desta 
Empresa a fim de se reunir m na séde social si
ta à Avenida Marechal Fioriano. 947, às quatorz^ 
horas do dia 7 (sete) de julho do corrente, em 
assembléia geral extraordinária, para atenderem 
à seguinte

Ordem do Dia
1.) - Apreciação do boletim de subsc ição a- 

provado pela assembléia geral de 30 de abril do 
corrente.

2 )  - Complementação da subscrição.

3 )  - Nomeação dos peritos que deverão ava
liar os bens que serão pelos subscritores e a d 
referendum da assembléia, incorporados à Empre 
sa.

4 )  • Outros assuntos de interêsse social.

Lajes, 25 de junho de 1962.

Enio Mario Marin - Diretor

t r a n s p o r t a d o r a  c R e p r e s e n t a ç õ e s  R 1 I I L A G E S  L T D A .
. -  Fone 380 - Caixa Postal, 73 - LAGES - Santa Catarina

Avenida Marechal Fioriano, 3oo .
T , , lotações mudanças, encomendas, bagagens etc., para qualquer localidade do pais
Transportes em  g e ra l  d e  c a r g a * !  porto ^  sã0 pau|0i Rio de Janeir0, Curitibanos, Sâo Joaquim, Pelotas

A g e i l C Í a S  ^ a ç a b a . ' R i o  Grande e Londrina. .

Servindo ainda as seguintes localidades de Santa Catarina:
o e r v i n a o  a i l i u u  ^  Residência Fuck. Santa Cecilia. Pcnle Alta do Norte. Fonte
Mafra, Canoinhas. Monte C<wtelo.Lo9YaxtatXanxerê. Encruzilhada. Palmeiras. Bouqueirão. São José do Ser- 
Alta do Su). Campos Novos. Chapeco. Xax ^ * ina do Sul, Bom Retiro. Capao Alto. Campo Belo do Sul. 
rito. Rio da Varzea. Painel. Uru^ , ' UG arfS.°di Celso Ramos, Ponte do Rio Pelotas e Rio Negro, no Parana 
Lagoa da Estiva, r^ n o  Negro- Aniia^f--------------------_ _ ------------------------------
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Eleita a nova diretoria da dssociaeão 
Comercial de Lages

Como foi amplamente divulgado, realizou-se 
domingo último, as eleições para escolha da nova 
diretoria da Associação Comercial de Lages, que 
regerá os seus destinos no periodo de 1962 à 
1964..

O referido pleito transcorreu num clima de 
franca harmonia, sendo ao final da apuração elei
ta a seguinte diretoria:
Presidente: Dr. Oscar Schweitzer Filho
Vice Presidente: Dr. Ernani Rosa 
r  Secretário: Francisco R. Martins 
2' Secretario: Mario Vargas 
1* Tesoureiro: Jairo Arruda 
2‘ Tesoureiro: Clelio Miola

Bibliotecário: Evaristo Duarte e Silva 
Orador: Tupinambá I i i i o  B n s l í i r )  1) Amaral 
Conselho Fiscal: Enio Mario Marin, Livio Baggio e 
Orival Batista.

Desejamos à nova diretoria da Associação 
Comercial de Lages uma feliz administração.

Campanha Contra o Casamento 
Bossa Nova

O presidente da Câmara Criminal do Tribuna' 
de Just<ça da Guanabara, desembargador Milton 
Barcelos, disse que vai iniciar uma campanha con 
tra o que êle mesmo qualifica de ‘ casamento 
Bossa Nova", que consiste na união apenas no 
religioso Entende o magistrado que tal prática 
c -n t̂itui verdadeira burla a cociedade. pois o ca
samento realmente válido é o sontraído perante 
as leis civis e não religiosas.

O plano do desembargador Milton Barcelos é 
reunir os magistrados, autoridades e imprensa pa
ra denunciar o fato, pois tem em seu poder esta 
tísticas alarmantes.

Entre duas coisas, prefira a melhor

C u r e i s  TAC -  Cruzeiro do Sul
____  ás suas ordens

Diariamente V. Sa poderá se utilizar dos 

confortáveis aviões do CONSÓRCIO TAC- 

CRUZEIRO DO SUL, para Florianópolis, Ita- 

jaí, Joinvile, Curitiba, Paranaguá, Santos, Rio

STF manteve decreto de lânio
Corridas de Cavalos so aos domingos e feriados

Òs meios turfisticos do 
país receberam decep
cionados a decisão do 
Supremo Tribunal Fede 
ral, mantendo o decreto 
executivo do ex Presi
dente .lânio Quadros, 
que limitou as corridas

de cavalos aos domingo 
e feriados nacionais e as 
apostas somente nos m 
pódromos.

Como as entidades tur-
íisticas tinham obtido h-
minares qu e  r-egunda íe
ra última, foram total-

mente cassadas, ta 
realizar programas r a 
daoueles dias, a decisão 
da Suprema Côi te iV 
país causou \rrdadu-o 
pânico no > io  de Jar i. 
ro. e acreditamos em < u 
tras capitais do Biasii.

Foi iniciado ontem às 
15 horas, no Rio de Ja 
neiro, o Supremo Con
cilio da Igreja Presbite
riana do Brasil.

A referida reunião
conciliar que tem como 
local a Catedral Presbi 
teriana do Rio de Janei 
ro, onde será oficiado
Culto solene, reune Mi 
nistros e presbíteros da
quela Igreja vindos de 
todos os Estados do Bra
sil.

CORREIO
Lages. 4 de Julho de 1962

Ferias primarias iniciarão sia !E
A V I S O

Atenção senhor, s Inspetores Escolares, d.retore* <te 
Estabelecimentos de Ensino Primários Estaduais e Particu
lares e senhore- professores áe Éscotas Isoladas Estaduais.

As férias de inverno terão seu inicio dia 1b e o encer
ramento dia 31 de julho, serão portanto de 15 dias, con 
forme determina o Decreto N SE - 26 - 04 - 62 1054 de 26 
de abril de 19R2, assinado por sua Excia. o Senhor Go
vernador do E6tado de Santa Citirina.

Wilson Cesar Floriani
T___ Dn/rmnol

De Lages viajou para 
tomar parte do tão im
portante reunião, o 
Revdo. Eny Luz de Mou 
ra, pastor da Igreja Pres 
biteriana de Lages, Ca
pelão do Colégio Evan 
gélico local e moderador 
do Presbitério de Santa 
Catarina.

Almejamos ao Revdo. 
Eny Luz de Moura uma 
feliz participação naque 
le conclave e um breve 
regresso à nossa terra.

(Edição de hoje 
6 páginas)

0 Senhor Inspetor Regional de Educação, da 5a. Re
gião, com sede na cidade de Lajes, transcreve abaixo o

DECRETO N. SE - 26 - 04 62 11 354

O Governador do Estado de Santa Catarina, no uso de 
9ua8 atribuições.

DECRETA
Art. 1‘ - Os §§ 1' e 2• do decreto n SE - 08 - 02 - 62-983 
ficam alterados, passando a vigorar com a seguinte redação.

§ 1 - São períodos de férias escolares os meses de 
aneiro e fevereiro, a segunda quinzena de julho e segunda 
de dezembro. *

Aos sábados as aulas não funcionarão. É obrigatório 
porem o comparecimento dos diretores e professores no 
segundo sábado de cada mês para a realização da 
reunião pedagógica mensal prevista em Regulamento.

Art. 2- - Revogam se as disposições em contrario.
Palácio do Governo, 26 de abril de 1962.

Ass. CELSO RAMOS
Osni de Medeiros Regis 
Wilson Cesar Floriani 

Inspetor Regional

Aprovado importante convênio que be
neficia o Município de Bom Retiro

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

Na sessão do dia 25 de 
juuho p.p. a Assembléia 
.egislativa aprovou o 

projeto do Deputado Je 
te de Oliveira, relativo 
io  convênio visando à

SUL, sem preocupação das passagens, utili

zando-se do C R U Z E I R O  A PRAZO, 

o mais revolucionário sistema de viagens aé

reas. Você viaja agora e paga a passagem 

em suaves mensalidades.

TAC-CRUZEIRO DO SUL, servindo cada 

vez melhor.

Para reservas e compras de passagens 

procurem a Agência nesta cidade, à rua Pre

sidente Nereu Ramcs, 84 ou peio fone 214.

construção da linha de 
distribuição de energia 
elétrica para o municí
pio de Bom Retiro, atra- 
vez da Comissão de E 
nergia Elétrica do Esta
do e a Prefeitura Muni
cipal daquela comuna. 
A lei observa que o ma 
terial necessário à con
clusão da rêde de dis 
tribuição, até o valor to 
tal de hum milhão e 
quinhentos mil cruzeiros 
serão fornecidos pela 
Comissão de Energia E 
létrica, correndo por 
conta da verba 1 6 62.

do programa de energia 
elétrica O convênio en
tre o Governador Celso

Ramos e a Prefeitura de 
Bom Retiro tem prazo in
determinado.

A Direção do

EXPRESSO CURITIBA LA JE S  1100.
avisa, aos senhores passageiros que inaugurou
n  ̂ d,a do corrente um novo horário uotur- 
no, que é o seguinte:

Partidas
prê^a agradece* C° laboraS~a°  *  S  •  Em-

I
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