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Governador Cek , Imos d 
ao povo Catarinense 3

por ocasião ;da crise 
nacional, o Governador
£ejS0 R a in is  l i w tn ih m iii 
a o  p n v o

I
n-ev *
■ articu
■ aduaíi 
J encer- 
s, con 
54 de a  
»r Go-

5a. Re
ixo o

distribuiu 
catarineuse a se

guinte nota: “ O G >ver- 
naJor do Estado ateuto 
js acontecimentos ooli- 

que se desenvol 
centro feder tl, e

ao
ticos 
vtíJi no
elQ permineute couticto 
coa as autoridades com- 
pe^utes. cumpre o de
ver de informar ao povo 
qua rein i absoluta calma 
eu) todo o país.

Xo sentido de que sob 
êsse ain >iente Je p z g

5

confiança n t , institui :~)es 
emocradcd-,. oontniii un 

n processar- s » os ent *n- 
dimentos para a .irgini- 
zação do novo Conselho 
de Ministros o Gov r ia- 
dpr solicita a colabura- 
Çao do nobre povo cata
rinense, certo que êle 
mais uma vez, coocorre
rá com o seu civismo 
que, em nossa terra, se
jam mantidas a ordem e 
a tranquilidade pública” . 
Palacio do Governo, Fio 
rianópolis, 6 de julho de 
1962.
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Pr
O Prefeito Municipal 

Dr. Wolay Delia Rocca 
convocou todos os com 
ponentes da COMISSÃO 
MUNICIPAL DE A B A S 
TECIMENTO E PREÇ )S 
(COMAP), dêste Municí

pio, para participtrem 
d j uma reunião, a rea 
lizar-se no p óxun >
11, às 20 hor < 1 1
feitura M u ic .p .l 
si l . em que serã 
ti ' »s problemas »• ■

dia
>re 
c i 
ba 

ci

n idos com o aba a ̂ ci
mento e preços gê
neros de pri neiríi u s 
sidade destina.'i*s -jo 
consumo ) i p pula ao 
desta cidao

Convênio: Governo Alem ão  
— Estado de St o. Catarina
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Com a finalidado de 
tratarem do convênio a 
r r realizado entre o Go í 
vêrno Alemão e o Esta
do de Santa 1 Catarina, 
para a instalação de 
Uua rêde de experimen
tação ag;'o pecuária e de 
unia escola de Agrono- 
^ !a, 'estiveram em Flo
ri nópolis os Srs. Drs. 
6 hrard Lieber e Hans 
joachin i;Scharmer, res- 
Pílctivamente Adido de 
Agricultura do Govêrno 
Alemão e representante 
d’1 Ministério de Agricul

tura Alemão junto à Mis 
são Graraow

No demorado contacto 
mantido com o Governa 
dor Celso Ramos, ao qua 
se encontravam presen
tes também o Prof. Al 
cides Abreu, Presidente 
do BDE, e o Eng. Agro- 
nomo Glauco Olinger, di
retor da ACAKESC, inú 
meros aspectos ligados 
aos problemas foram es
tudados, no sentido de 
uma colaboração efetiva 
com o setor agrícola do 
Estado.

“V A R IG
Para FLORIANÓPOLIS, ITAJAÍ, SÂO P A U LO  e RIO

4as., 6as„ e domingos 11:20 hrs.

Para C A X IA S  e P Ô R TO  A LE G R E  -  

3as„ 5as, e domingos, 12:40 hrs.

l i e  a t e S e  C a n e a p  Ig ia r w  
do Partido Social D e im t ic o

Pessedistas locais presentes
Sob a presidência do 

Dr. Aderbal Ramos da 
Silva, realiza se hoje em 
Florianópolis, uma gran
de convenção regional 
do Partido Social Demo 
cratico, com a íinalida 
de de homologar as can 
didaturas ao Senado, 
Câmara Federal e Depu 
tação Estadual, para as 
próximas eleições de 7 
de Outubro.

Para esta convenção 
reina grande entusiasmo 
aas hostes majoritarias, 
e a "escolha dos seus 
candidatos aos vários 
postos eletivos deverá 
decorrer num clima al 
tamente democrático, 
sem qualquer discordân 
cia em seus 6eios.

Com vistas à esta con
venção, seguiram de nos 
sa cidade, e com a fi
nalidade de assistirem à

mesma, os srs. Valdo 
Costa Avila, presidenta 
do diretório municipal 
do PSD, o Prefeito Dr. 
Wolny Delia Rocca, Ve
reador Manoel A. Ra
mos. pres. da Camara Mu
nicipal, Aureo Vidal Ra
mos, candidato a Depu
tado Estadual, e outros 
altos proveres do pesse- 
dismo lageauo.

O Sr. Euclides Gran- 
zoto, presidente do dire
tório municipal do PoD 
de Anita Garibaldi. e ou
tros altos próceres p<di 
ticos daquele município, 
de Campo Belo do Sul e 
São José do Cer ito. 
também se encont, m 
na capital do Estaco, 
cora a finalidade de in
sistirem à esta impor
tante convenção pesse- 
dista.

Novo Secretário da Agricultura
Tomou posse dia 3 do corrente, perante o Go

vernador Celso Ramos, o novo Secretario da A- 
gricultura, Dr. Luiz Gabriel. O novo titular da pas
ta da Agricultura, natural de Araranguá formou- 
se pela Universidade do Paraná. Compareceram ao 
ato de posse, o Presidente do Tribunal de Justi
ça, Secretários de Estado, o presidente do PSD, 
Dr. Aderbal Ramos da Silva, e pessoas ligadas 1  
atual administração. Em rápidas palavras, afirmou 
o Dr. Luiz Gabriel, s *r sua íntensão na sua ges
tão “ fazer o govêrno chegar ao campo” atravez 
de sua Secretaria.

Em Fpolis o festival do 
novo cinema brasileiro

Durante a segunda semana de agosto, estarão 
ivuuíüos em Florianópolis, artistas, criticos, jorna- 
li ;tas e diretores brasileiros, a fim de participa
rem do r  Festival do Cinema Nôvo Brasileiro, a 
.s-r promovido pelo Gabinete de Relações Públicas 
do Estado de Santa Catarina.

V
Serão exibidos filmes de longa e curta metra 

g im, estando já selecionadas as películas, que 
s i i as seguintes: Pagador de Promessas, Três 
Cabras de Lampião, Cinco Vêzes Favela, Os 
Cafajestes, Barravento, A Ilha, Assalto ao Trem 
Pagador, Calça Branca, Arraial do Cabo,Ma
nuel Bandeira, Arruda, Cajueiro Nordestino, 
Festival Arraia e Grande Rio.

Além da apresentação de filmes, serão feitos 
debates em tôrno de problemas do cinema no 
Brasil, bem como sôbre diretrizes e perspectivas 
da nova linha cinematográfica, que já obteve su
cesso, haja visto vitórias do “ Pagador de Promes 
sas” e “ Couro de Gato” , no Festival Internacional 
de Cannes.

Já foi elaborado, pelos promotores do Festival, 
um amplo programa social turístico para os con
vidados.
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Juízo de Direito da Primeira Vara 
Civel da Comarca de Lages

Edital de Praça
O dr. Osrnundo Vieira Du
tra, Juiz de Direito da Pri
meira Vara Civel da Co
marca de Lages, listado de 
Santa Catarina, na lornn 
da lei, etc.

Faz saber a todos qu nt«>s 
o presente edital de praça,

com o prazo mínimo, de dez 
dias, virem, dele conhecí 
mento tiverem ou interessai 
possa que, no dia dezenove 
(19) do corrente mês de 
julho, às dez (10) horas, no 
saguão do edifício do Forurr 
desta cidade de Lages, < 
porteiro dos auditórios, ou 
quem suas vêzes fizer, leva 
rá a público pregão de ven 
da e arrematação por quem

Partido Democrata Cristão 
Secção de Santa Catarina

Edital de Convocação
Na qualidade de Delegado Regional do Par

tido Democrata Cristão, e d^ conformidade com 
os Artigos n s 32,33 e 34 e parágrafo V dos Esta
tutos, convoco todos os membros dêste Partido, 
para a Convenção Municipal do PD.C. de Lajes, a 
realizar-se no dia 13 do corrente, às 20 horas, na 
sede provisória do Partido, sita à Rua Emiliano 
Ramos, n- 240. nesta cidade de Lajes obedecendo 
a seguinte ordem üo dia:

1) - Eleição do Diretório Manicipal e do Con 
selho Municipal do Partido Democrata Cristão.

2 ) Eleição dos Delegados à Convenção 
Regional.

3 ) - Assuntos Diversos.
Lajes, 4 de Julho de 1962.

JOSÉ PINTO SOMBRA 
Delegado do P.D.C.

E d i t a i
A Associação Comercial de Lages, têm a honra de 

levar ao conhecimento do Comércio e do Povo em Geral, 
que em Assembléia Geral Ordiníria de9ta Associação, rea
lizada a 1’ de Julho do corrente ano, elegeu e empossou 
os seguintes senhores para omoonentes da Nova Diretoria 
e Conselho Fiscal, com mandato duraate o periodo de r  
de Julho a 30 de Junho de 1964

DIRETO -IIA
Oscar Schweitzer Filho 
Ernani Rosa
Francisco Ramos Martins 
Mario Vargas 
Jairo Arruda 
Clelio Miola 
Evaristo Duarte e Silva 
Tupinambá índio Brasileiro do Amaral

Presidente 
Vice Presidente 
1' Secretário 
2’ Secretário
1 Tesoureiro
2 Tesoureiro 
Bibliotecário 
Orador

CONSELHO FISCAL
Enio M. Marin 
Livio Bagio 
Orival Batista 

Lages, 3 de Julho de 1962.
Oscar Schweitzer Filho — Presidente 
Francisco R. Martins — 1* Secretário

mais der e melhor lance ofe 
recer sôbre a avaliação de 
setenta e seis mil cruzeiros, 
feita neste Juízo, parte do 
seguinte bem móvel penho 
rada nos autos da Ação Exe
cutiva proposta por Miguel 
Scheurer contra Adolfo M. 
Martins julgada por senten 
ça que transitou em julgado e 
ora na fase de execução, a sa
ber: METADE de uma SER 
HA FITA e do seu respecti
vo MOTOR marca "FORD” 
metade esta pertencente ao 
executado Adolfo M Martins. 
- Mencionada serra fita en
contra-se na firma ‘ Serraria 
Ponte Grande Ltda„ desta 
praça, sendo a outra meta
de pertencente ao sr. Olegá* 
rio Stefano Koerich sócio da 
referida firma. - E quem qui 
zcr arrematar a metade do 
referido bem (serra-fita com 
motor), deverá comparecer no 
local, dia, mês e hora acimi 
mencionados, sendo entrague 
a quem mais der e melhor 
lance oferecer sôbre a aludida 
avaliação, depoi? de pagos 
no ato. em moeda corrente, 
o preço da arrematação, cus
tas e despesas legais E 
para que chegue ao conhe 
cimento de todos, passou-se 
o presente edital para publi 
cação na forma da lei.-Dado 
e passado nesta cidade de 
Lages, Estado de Santa Ca 
tarina. aos cinco dias do mês 
de julho do ano de mil no
vecentos e sessenta e dois. 
Eu, Luiz Carl 9 Silva, Escri 
vão do Civel, o datilografei 
subscreví e também assino 
Selos a final.

Osrnundo Vieira Dutra 
Juiz de Direito da la Vara 

Civel
Luiz Carlos Silva 

Escrivão do Civel eComércio

Banco do Brasil faz 

exposição do papel 

moeda

Uma exposição perió
dica apresentando aspe
ctos interessantes da e- 
volução do papel-moeda 
no Brasil e no mundo foi 
inaugurada no Museu do 
Banco do Brasil.

Durante anos, os cien 
istíts de todo o inundo 

têm buscado uma droga 
que restitua a norraali 
dade e sem produzir pe 
rigosos efeitos colaterais
- ao sangue carregado de
colesterol, causador das 
doenças do coração. Ago 
ra, um laboratório bri 
tânico acredita haver 
descoberto uma droga 
que além disso, corrige 
a formação de coágulos 
na corrente sanguínea.

A Imperial Chemical 
Industries comunicou que 
a nova drog^. ainda não 
se acha pronta para dis
tribuição mundial. Pro

vas clínicas int-nsiv,. s 
estão sendo levadas a e- 
feito nos Estados Unid s, 
Itália, Suíça, Bélgica, 
Holanda, Escandináv 
África do Sul, Austrá’ i,
Nova Zelândia e Cai, - 
dá, assim como na G i- 
Bretanha.

O laboratório de pes
quisas farmacêutica da 
1CI tem-se <*unc«ntíi o 
na b<’sca de novos »> * 
todos de combate aos 
distúrbios cardiovasi i- 
íares e crê que as ex
periências com nova dro 
jfa são suficientes para 
atestar seu êxito.

Práticos de Fárm acia
O Sr. Paiva Muniz, do 

PTB do Estado d » Rio 
de Janeiro, apresentou 
projeto assegurando aos 
práticos de farmacia, es
tabelecidos em qualquer 
parte do território na
cional e possuidores de 
certificados pelo Serviço

Nacional de Fiscalizaç; d 
da Medicina e FarmáUa 
ou por órgão estadual 
competente, o direito < e 
assumir responsabilidai e 
técnica nas farmacias 
de que sejam proprie
tários.

CASA - Vende-se
Vende-se boa e;.'- d moradia na Rua Josefina Amo- 

rim - imediações do Eng, afimento Samo Antônio - Ave
nida Presidente Varg ,i

A casa tem tod' ts instalações necessárias e es Á 
construída há 2 anot-
Tralar no local cora >> snr. Jo>é ardoso, ou com o mesmj> 
senhor no prédio d Farmácia IARA

A Gemí Au;o Peças
Rua Corre.a Pinto, 272 com Fone 264

Dispõe de motores para caminhões e estaciona 
rios, eixos para reboques e truck, reboques completos. / 
caixas de mudança, rolamentos, engrenagens, cubos, 
rodas, cabines, latarias. molas, diferenciais para guim 
chos e outros fius, carcaças de diversos tipos. Venda . 
e Consignações de aarros usados.

Tudo a preços baixos

Se você deseja ganhar

—  1 milhão de cruzeiros
Exija do seu fornecedor a N O T A  F ISCAL correspondente às suas comnrrr*

ao sorteio de Dezembro de P S

Seu Talão Vale u m  Milhão
Troque as suas notas à rua Coronél Córdova n° 80

e concorra
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População Brasileira em 1970
A população brasileira no ano de 

1970 já deverá ultrapassar a quota dos 
95 milhões, admitindo-se a hipót6se dt1 
manter-se constante o incremento demo 
«rráfico verificado no periodo de 1 9 5 0  
19 6 0 . O numero de brasileiros qUe ' se
gundo 0  último recensearaento geral gi" 
ra em tôrno dos 7i milhões, deverá àtiri 
gir 82.2 milhões dentro de três anos, al
cançando os 95,3 milhões no final da* dé 
cada.

Ressalvando se que os critérios usa
dos pelo órgão próprio do Conselho Na
cional de Estatística (IBGE), nas estima
tivas adotadas separadamente para 0  
conjunto do País e para as regiões Fi- 
siográficas impedem a concordância exa 
ta entre as duas totalizações, pode ad-

destP ! „ qUeu H° ,nici0 dos anos 70, o Nor- 
bit«níocUf 1(>Je tem lr)'~ milhões de ha 
milhk • tera’ pelas P,ev isões feitas 19,4 
miih V S; pa?sara de 2,0 milhões para 3,4 
E  «S o0 Lest-e’ de ^ ual m°do. o Nor 
Kni a P^dhões paia 32,1 milhões; o 
p n r 6 74,8 ‘^dhões, para 35,7 milhões, 
e o Centro-Oeste, de 3,0 para 5,1 milhões. 
u»ies índices permitem vereficar que, pa 
ia 0  proximo decênio as tendências de 
crescimento das populações regionais 
sao, de modo geral, conservadoras. As- 
Sllp e pue 0  Centro Oeste será, ainda 
a 5rep ao de população mais rarefeita; 
o bul continuara a parte do País mais 
densamente povoada, com a particulari 
de de, até 1970, aumentar a diferença 
relativa que o separa da Região Leste;

êste valor, que não atingia 20 mil habi
tantes em 1960, crescerá até pouco mais 
de 3,5 milhões.

No decorrer desta década, as po. i- 
ções relativas das Unidades da Fede j- 
ção no quadro demográfico do País não 
sofrerão, também, alterações de rnonia. 
São Paulo continuará o Estado mais po
puloso, com 18.1 milhões de habitamt ; 
Minas Gerais virá era seguida com 2,2 
milhões. Entre os 5 e os 10 milhões, a 
presentar se á a única transformação: 0 
Paraná, de acordo com as previsõe-s, de
verá ultrapassar o Rio Grande do Sul no 
terceiro pôsto ao alcançar os 8,5 milhões, 
e prática mente dobrar o seu contingente 
atual, que é de 4,3 milhões. (IBGE).

Sindicato gaú ho repudia Comunismo
0 Sindicato dos Conta 

bilistas de Santa Cruz do 
Sul, R. Grande do Sul. 
dirigiu à revista “ O 
Mundo Sindical Mundial” , 
com sede na rua Evaris- 
to da Veiga,Est. daJGuana 
bara, uma carta assina
da por José Schiedeck, 
Leopoldo N. Morsch, res
pectivamente, presidente 
e vice presidente, seguin
do-se outras assinaturas. 
Repelindo o recebimento 
de “O Mundo Sindical 
Mundial” , declaram os 
diretores daquele sindi 
cato que o mesmo se

í compõe de pessoas com 
•uíime te dose de cultu

ra e firmeza de prineí- 
p os democráticos para 
não se deixarem embair 
por uma pregação tão 
acintosamente comunista,

Papa  elogia  Poeta
VATICANO - O Papa 

João XXIII elogiou o 
poeta e dramaturgo bri 
tânico T  S. Eliot, dizen
do «ué sua obra ocupa
va um lugar de 
honra na literatura con- 
1 -raporânea.

Podres da IC A B  regressam  
de Caçador

que aflorou logo no pri 
meiro número da revis 
ta recebida. E declaram, 
finalmente, de maneira 
incisiva na carta dirigida 
àquela revista:

«Êste sindicato preza 
dos senhores, repudia 
veementemente a sua pu 
blicação e lhes nega o 
direito de nô-la remeter, 
mesmo sem ônus.»

0

Regressaram quinta fe i
ra última, de Caçador, os 
Revdos. Padres Domin
gos Nizer Sobrinho e Mi
guel Strauss, pertencen 
tes à Igreja Católica A- 
postólica Brasileira de 
nossa cidade.

Naquela cidade, os ci 
tados sacerdotes presi
diram as solenidades de

lançamento do cêpo fun 
damental da nova Igreja 
Matriz de São Pedro A 
póstolo, da ICAB, que fo
ram realizadas no último 
domingo, dia 1*

Aos Revdos. Padres 
Domingos Nizer Sobri 
nho e Miguel Strauss, 
formulamos os nossos 
votos de feliz regresso.

O conhecido e famoso 
astronauta Gagarin, em 
uma entrevista pela tele
visão, fêz alusão à sua 
estada no Brasil, elo
giando o Rio de Janei
ro, pela sua beleza na
tural. São Paulo pelo 
seu poderoso parque in
dustrial (uma cidade co
mo Stalingrado) e 
por fim, Brasília, que ao 
seu ver tem igualmente 
algo de belo e moder
nista.

Ferias primarias mirarão
AVI i SO!

Atenção senhores Inspetores Escolares, diretores de 
Estabelecimentos de Ensino Primários Estaduais e Particu
lares e senhores professores de Escolas Isoladas Estaduais.

As férias de inverno terão seu inicio dia 16 e 0 encer
ramento dia 31 de julho, serão portanto de 15 dias, con
forme determina 0 Decreto N. SE - 26 - 04 - 62 11 354 de 26 
de abril de 19«2, assinado por sua Excia. 0 Senhor Go
vernador do Estado de Santa Catarina.

Wilson César Floriani 
Inspetor Regional

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

DECRETO N. SE 26 - 04 62-11.354

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

DECRETA

Art. r  - Os §§ r  e 21 do decreto n. SE - 03 - >2 - 62 938 
ficam alterados, passando a vigorar com a seguinte redação.

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

Aos sábados as aulas não funcionarão. É obrigatório 
porem o comparecimento dos diretores e profess >res no 
segundo sábado de cada mès para a realização 
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

da

Ferragem Mauá Ltda.
Completo sortimento de ferragens, 
tintas, graxas, oleos, mancais, rolamen- 
tos e ferramentas em geral.

Praça João Costa, 4 - Fone, 489
m u s  -  SANTA C A I A *

Governo alemão quer pagar vitimas
O govêrno de Israel rejeitou a proposta do 

govêrno Eederal Alemão, no sentido de conceder 
a soma total de Um Bilhão de dólares para co
brir todas as demandas individuais de danos e 
perdas sofridas por judeus vítimas do nazismo.

Sofia M m  t  Carlos: I r íp o s
Um tribunal italiano 

determinou que a atriz 
Sofia Lóren e seu mari
do o produtor Carlos 
Pouti, sejam julgados por 
crime de bigamia. A 
iscus^ção se baseia no

casamento efetuado em 
1.957 no México, quando 
pela lei italiana, Carlos 
Ponti era marido legíti
mo da filha de um gene
ral romano.
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Es c o l a  I n d u s t r i a l  de F l o r i a n o p o l . ,
Curso Técnico d e  Máquinas e Motores

- A  industria automobilística nacional entrosa se com o ensino técnico 
Formação de técnicos de nível médio -

A Escola Industrial de vêz mais a Industrie
Florianópolis, agora, sob 
a direção do dr. Moacir 
Benvennutti, transforma
da em Colégio Técnico 
Industrial, com os cur
sos Ginasial, Industrial e 
Colegial Técnico, equi
valentes, para acesso às 
universidades, aos giná
sios e cursos científicos 
e clássicos, está insta
lando o Curso Técuico de 
Máquinas e Motores, com 
o qual formará técnicos 
de nivel .ué li<> de qu 1 
necessita urgenternente a 
indústria automobilística 
nacional.

Entrosamento Iadús- 
tria-Escola

Visando entrosar cada

com a Escola, o dr. Moa 
cir Benveunntti entr »u 
em contacto com a Mer
cedes Benz, Volkswagen 
vVillys Overland e DK \V 
Vernag, a fim de obter 
motores e aparelh *s 
c o m p l e m e n t a  
res necessários ao fu i 
eionameato altamente r t 
cional do Curso de M i 
quinas e Motores.

íegou o equipame i- 
to DKW

a  Escola Industrial já 
recebeu parte do equi
pamento doado pela 
DKVV-Vemag, estando 
sendo esperados o mo
tor cortado e o ferra-

Para seus a nu 1 cios procu 
ra este Jornal

nerital especializado, os de doar um nudor die
sei completo, de alto vaquais segundo informa 

ções da fibrica, estái a 
caminho.

Mercedes Benz doa  
Motor

A Mercedes-Benz, cuja 
direção de imediato se 
apercebeu das vantagens 
do Curso de Máquinas e 
Motores da E.I.F., acaba

lor, e, breve enviara 
um outro, cortado, para 
fins didáticos e todo o 
ferrameDtal necessário i 
montagem e desmonta 
gem, bem como litera
tura especializada,murai -
etc.

Willys e Wolkswagen  
vêm aí

Com a chegada, den
tro em breve, dos mo
tores e ferramentais 
W ILLYS OVERLAND E 
VOLKSWAGEN, ficará o 
Curso Técnico de Ma
quinas e Motores da E- 
I. F. completa mente 
quipado para demonstrar 
aos alunos o fabrico e o 
funcionamento de todos 
os tipos de motores pro
duzidos no Brasil

Juízo de Direito da Primeira Vara 
Civel da Comarca ce  Lages

__ . . _  . . . Jias lhor lance oferecer sôbre as

Edital de Praça opra“  mlmm ------ - '
O dr. Osmundo Vieira D u 
tra, Juiz de Direito da Pri
meira- Vara Civel da Comarca 
de Lages, Estado de Sinta 
Catarina, na forma da lei, 
etc.
Faz saber a todos quantos o

1 7 7 . T r"è o à  d ’ mês V  ™»veU penhorados a Juh, A,
julho do corrente ano, às dez 
horas, no saguão do edifício d 
Fórum desta cidade o porteiro 
dos auditórios, ou quem sua.- 
vezes fizer, levará a público

ves Bezerra nos autos da exe
cução que lhe move Dalbus 
Ali Mohamed, a saber:- UMA  
M AQ UINA  DE CAFÉ, ou ca
feteira com coador, nique-

presente edital de praça, com ção por quem mais der e me-
pregão de Venda e arremata ada, marca “Scavone” fabri-nnonzv nooidinnl raltnndn ll*«

Símbolo do sucesso

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

cação nacional, faltando-lhe 
um parafuso do termômetro 
valiada por quiuze mil cru
zeiros (Cr$ 15.0H ',0o), - UM 
BALCÃO DE MADEIRA cur
vo, coberto de folha, usada, 
com três pedras de marmOri- 
le, uma vitrine, com rodapé 
•e madeira, sem porta e sem 
lia, tendo uma etiqueta dizen- 
>o “Bacceli S.A. Ind. Brasilei- 
la de Refrigeração - São Pau- 
o" avaliado pela quantia de 
Er$ 22.000,00 (vinte e dois mil 
:ruzeiros). - E auem quizer 
irremat.ir ditos bens móveis, 
ieverá comparecer no lugar, 
li i, mês e hora acima men- 
■ionados, sendo êles entregues 
i quem mais der e melhores 
ances oferecer sôbre as aludi- 
las avaiiações, depois de pa
tos no ato, em moeda corren
te, o preço das arrematações, 
custas e despesas legais. - E 
lara que chegue ao conheci
mento de to os, passou-se o 
presente edital pari publicação 
ta fors.ia da lei. Dado e pas- 
>ado 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, Luii 
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 Comérci1

Quem não anun
cia S9 esconde

Para seus anúncios pro
cure CORREIO LAGEA- 
NO, Rua Marechal Dec~ 
doto, n° 294
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Prefeitura Municipal de Lages
DECRETO n - 21

de 4 de abril de 1961

e s t a d o  d e  s a n t a  c a t a r in a

Wolny Delia Rocca, Prefeito MuniciDal ri* i o „ „  
atribuições. C,pal de Lages, no uso de suas

A „ , , DECRETA:
Art. 1’ - Fica aberto, por conta da 9, , anoj „  - 

exercicio, um Crédito Especial da importância de a l f T  d° corrente 
Sill criueiros (ÇrS 250.0iw.00>. para ateadâí ãs despesas com »-“ COe" ' “ 
ção de canos galvanizados para construção da rêde de *h« J L ,aqU,81‘ 
de agua nas ruas Cândido Ramos e Josaphat Lenzi aba8tecimento

Art 2- - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicacâo 
revogadas as disposições em contrário puoncaçao,

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

Prefeito Municipal

feitura " “ a W ^ . 0 Preee”,e Deoret°- “a > > -
Felipe Afonso Simão 

Secretário

DECRETO N- 24 
de 5 de abril de 1962

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

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

cício, um Crédito Especial da importância de setecentos mil cruzeiros 
(Cr$ 700.J ) i,0 11 „ para fazer face as despesas com a divulgação e con
fecção dos impressos da Lei Orçamentaria para o corrente exercício^ e 
material de expediente para a Secção de Cadastro.

Art. 2' - Este Decret > entrará em vig >r na data da sua publica- 
revogadas as disposições era contrário 
Prefeitura Municipal de Lages, em 5 de abril oe 1962 

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Pu blicado e registrado o presente Decreto, na Secretaria da 
Prefeitura em 5 de abril de 1962

Felipe Afonso Simão 
Secretario

DECRETO N- 26 
de 6 de abril de 1962

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

DECRETA:

Art. T - Fica aberto, por conta da arrecadação do corrente exercí 
cio, um Crédito Especial da importância de trezentos e cincoenta mil cru
zeiros (Cr$ 350.000,00) para fazer face as despesas com a construção de 
uma balsa no Passo de São Sebastião no rio Canoas, na estrada que vai 
da Rodovia Estadual (Travessão) até São Sebastião no Distrito de Pal
meira.

Art. 2 - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages em 6 de abril de *1962

Woli y J ella Rocca 
Prefeito Municipal

Publicado e registrado o presente Decreto na Secretaria dei Pre
feitura Municipal, em 4 de abril de 1962.

Felipe Afonso Simão
Secretário

ção,

DECRETO N' 23 
de 5 de abril de 1962

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

DECRETA:
Art. 1 Fica abert •», por conta da arrecadação do corrente exer

cício, um Crédito Especiil da importância de setecentos mil cruzeiros 
ÍCr$ 700.000,00), uara atender as despesas com aquisição e instalação de 
um conjunto de aparelhos para o “PARQUE iNhANl lL JONAs RAMOS .

Art. 2 Este Decreto entrará era vigor na data da sua publica
ção, revogadas as disposições em contrario.

Prefeitura .Municipal de Lages, em 5 de abr 
Wolny Delia Rocca 

Prefeito Municipa
Publicado e Registrado o presente Decreto, na Secretaria
em 5 de abril de 1962. . _

Felipe Afonso Simão 
Secretário

de 962

da Prefeitura

591
592 
594

i 595 
1596 
j 597 
598 

J 601 
602 
604

605
606
607
608
609
6 10 
611 
6 1 2
613
614
615

616
617
618
619
620 622
623
624

Requerimentos despachados em 3 4-62

Nilton Farias - Lic. construir casa Sim
Fabrica União de Compensados - Transf. de casa e Terreno - Sim
Agnelo Rodrigues Felicio - Lic. Demolir Casa - Sim
Elly Batti8tella - Baixa de Impostos - Anexa o Alvará de Licença
Ivete Correia Machado - Lic Reforma de Casa - Sim
Bert ilina Passos - Certidão de Tempo de Serviço - Certifique se
Firma Loeff & Beber - Certidão de Lançamento - Sim
Arlindo P. de Almeida - Transf de Terreno - Sim
Igreja Evangélica A. de Deus Transf. de Terreno - Sim
Artenis de Jesus Leite - Transf. de Casa e Terreno - Sim

Requerimentos Despachados em 4-4-62
Walmor da Rocha - Transf de Terreno - Sim
Ivete H. Correia Machado - Transf. de *Casa e Terreno - Sim

• Américo José de Oliveira - Permuta de Casa e Terreno - Sim 
Sebastião Hortencio de Oliveira - Transf de Terreno Sim

- Noé Gonçalves ^ilva - Transf de Terreno - Sim
- \ngelo Corso - Transf de Terras - Sim 

José Wolff - Transf de Terras - Sim
• Adyl Martins de Lima - Transf de Casa e Terreno - Sim 

Wilson Rodrigues Xavier - Transf de Casa e Terreno - Sim
- Pedro Tomazoni - Transf de Terreno - Sim

Anatalicio de Deus Ribeiro - Permuta de Casa e Terreno - 
Sim

■ José Ribeiro Silva - Transf. de Terreno - Sim
■ Artenizio Colla - Tran6f. de Terreno - Sim
- Asdrubal de Souza Pinto - Transf de Casa e Terreno - Sim 

Pedro L. Henzem - Transf de Casa e Terreno - Sim 
Beatriz P. Senize - Exoneração de Cargo - Sim
Naurio Lopes Almeida - construir Casa - Sim 
Dinival D. Liz - Revisão de Carta - A DOV p/ informar 
Domingos Moraes dos Santos - Transf de'Terras - Simoecreiariu •**” *««* v*̂ %* *̂*c*o

I S e n h o re s  Motoristas:
SS ______________________ _________________________________________

m

m

b fira os serviços de latacão, lubrificação e pulverização de seus veiculou procurem a
Ser r ana  L t d a. -Veículos e Má q u i n a s

m
m

B

II

m

m

m
&

u p  t im n  smiço ospesanii ano a
Rua Coronel Córdova, 2 9 4  à 3 02  -  (Lo go  abaixo dos Correios e Telégrafos)

L A G E S  — Santa Çoiarina I
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Noticias Econômicas
Firma de S. Paulo, im

portou da Holanda equi
pamentos para a monta
gem de uma fabrica de 
papel Metálico, utilizá
veis na confecção de 
envolucros para medi
camentos, alimentos, cho
colates, cigarros, brin
quedos etc. Essa nova 
industria deverá iniciar 
a produção ainda este 
ano.

Pessegos

Na America Latina, a- 
penas a Argentina e o 
México produzem mais 
pessegos que o Brasil. 
Dados de 1961 - Argen

tina 76 toneladas, Mexi 
co 63 mil e o Brasil 58 
mil. Os principais Esta
dos produtores ,são: R. 
G. Sul, Minas Gerais, Pa
raná, Santa Catarina, São 
Paulo, Rio de Janeiro, 
Guias etc.

Charutos para Tio 
Sam

Em face do rom
pimento das relações co 
merciais entre EE UU e 
Cuba, surgiu a grande 
oportunidade para a co- 
locação dos charutos 
brasileiros no mercado 
norte americano. Cuba

ONU se preocupa com 
povos subdesenvolvidos

A ( omissão de Direi
tos Humanos da ONU 
registrou uma propo La 
pura lançamento de um 
plano de 3 bilhõ s e 
quatrocentos milhõ »s de 
dólares visando à ex
pansão de meios de di
vulgação nos países sub
desenvolvidos. A reso 
lução foi apresentada 
pelo Afganistão. Arg^n 
tina. Dinamarca, Paú cs 
Baixos, Estudos Un'é >•>

e v enezuela.

Tal plano é o resulta - 
do de pesquisas na im
prensa, no rádio e ou 
tros meios de informa 
ção na África, Sudeste 
Asiático e América Lati 
na e a Comissão de Di- 
reit >s Humanos insistirá 
juaio ao Conselho Eco 
nônico e Social da ONU 
paru que apóie o ambi 
cioso plano.

C O
-  DE —

P t  D P  O V vNONI
Gasolina - Otaos ~ Lubri

ficação e Lavaçco
Mantém anexo uma oficina mecânica 
para melhor atender os seus amaveis 

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

Lages -  Santa Catarina

era um dos grandes pro
dutores mundiais de cha 
rutos e os americanos 
os seus maiores fuman
tes. Está aí o momento 
para a expansão do cul
tivo do fumo e conse
quentemente da indus
tria charuteira.

Abacates
Em 1961, a produção 

de abacates no país a- 
tingiu a 340 milhões de 

| cruzeiros. O abacate 6 
cultivado em todos os 
Estados e Territórios. 
Minas Gerais figura des- 
tacadamente em primei
ro lugar com a produ 

jção de 75 milhões de 
frutos, seguindo se o Pa
raná, com 48 milhões, 
São Paulo com 42 mi 
lhões, Paraíba com 2i 
milhões, Santa Catarina 
com 16 milhões etc.

Empréstimo

O BNDE aprovou o a 
vai para empréstimo de 
USS 10 milhões destina
dos à Fabrica de Borra 
cha Sintética, COPERBO 
A industria, estabelecida 
em Pernambuco, que fa 
bricará borracha, partiu 
do do álcool, é de gran 
de significação econom 
ca para a região, um 
vez que deverá fatura- 
tanto quanto toda a in 
dustria açucareira per 
uambucana.

Festa da Gead<i
fQ informamos, In v e rn a da A itis tica  cio Consoante i n f n  _ | BarbjCucbo Colorado o

u uma de n ossa  _ torn P jn de laço tera ]u
__ — lí-» »v» n r» 1> ò a _ kr aS7 d * õ V o  Quadro de 

Laçadores do Ba rbicach 
Colorado, vai promover 
a partir de hoje e encei- 
ramento no dia de a 
manhã, a Festa da Gea 
da, que constará de um 
torneio de laço, churras 
co, domação e grande 
baile gaúcho.

Deverão tomar parte 
na Festa da Geada, os 
Quadros Querência do 
Campeiro, Rincão da Es 
perança, o CTG Porteira 
do Rio Grande de Vaca
ria e CTG Porteira Pai- 
nelense do distrito  ̂ de 
Painel. No baile da Gea 
da, que se realizará ho 
je no Clube r  de Julho 
será feita a segunda a 
presentação da grande

gar pela manhã e pela 
tarde do dia de amanhã, 
assim como o churrasco, 
no Parque de Expo i ç i ! 
da Associação Rural de 
Lages. Para o concurso 
de domação. para o qual 
foi estipulado um préiii.o 
de Cr$ 5.000.00 ao me
lhor domador, encon 
tram se inúmeros inscri
tos.

A Radio Diário da 
Manhã fará a irradiação 
do Baile da Geada, en
quanto que a txadio C u- 
be de Lages fará a irra
diação do torneio de a 
ço, diretament » do P r 
que de Expôs çã a Agro 
Pecuaria.

Importação de man

teiga dinamarquesa

A Embaixada da Di 
namarca ofereceu, ofi 
cialmente, à Cofap pro
posta para a importa
ção pelo Brasil, de man
teiga dinamarqueza.

União Catarinense de Es
tudantes Secundários dá 
autonomia à  C a sa  Estu

dante Secundar o
Florianópolis (Pelo cor

reio) — Em movimenta
das reuniões, realizadas 
nos últimos dias 2 e 3 
dêste mês, a diretoria da 
União Catarinense dos 
Estudantes Secundários 
resolveu por unanimida 
de de votos, dar auto
nomia à Casa do Estu
dante Secundário.

A Casa do Estudante 
Secundário, uma das ini
ciativas pioneiras no sul 
do País, foi fundada em 
12 de outubro de 1961, 
funcionando inicialraente 
com dois estudantes e 
necessitando comprar to-

EÁBRICA DE MÓVEIS E ESQUADRIAS

J 0 A 0  P E L L I Z Z O N I
L CIA LTDA.

R u i  ./•rorvicT»© C o e lh o , •/* 

C*U» Pniti. 136 - lelagi. -lCáO“

LAGES - Sta. Catarina

—  D E -

João Pelizzoni & Cia. Ltda.
Rua Gerõnimo Coelho, 6/n - C. Postal, 126 

L A G E S  - Sta. Catarina

Agora com suas novas instalações, convida-os para uma visita 
sem compromisso. Dispõe de móveis finos e coloniais para 

pronta entrega e executa qualquer móvel sob encomenda

IPETILIM
Discos de embreagem 
Retentores de tratores 
Braços de direção 
Setores de direção 
Pinos de caixa

GENUINE
Produtos garantidos 

De alta eficiência 

Vicente Pascale 

Com. e Repr«s.
? ua Cofrêm Pinto n° 122 
Fone-228 - Cxa. Postal 28

End. Telegrarico - I^DU

LAGES - santa Catarina

F
U i
iCOfflC
lido
iriogf

ireci
d

dos os móveis.
Aiuaimeute a Jasa es

tá com mais ile 20 rao- 
lüú  res, estrin io com 
pletamente m »biliada e 
ota ia por 32 camas, fo 

gão a gaz, ótimos ba 
heiros e etc., tendo so 

frio o algumas reformas 
apreendidas pel * seu 

D retor Orestes Guerrei 
1 * o Secretário Políbio 
Braga, além do concur 
so de ótimos auxiliares 
como os estudantes Ivo 
Eckert e Sérgio de Oli
veira.

Com o desmembra
mento da Casa do Estu 
dante Secundário, a atua 
diretoria da UCES de
monstrou sua confiança 
na iniciativa e despreen- 
dimento, entregando-a 
diretamente à ingerência 
dos seus moradores.

Dessa maneira, a séde 
da União Catarinense dos 
Estudantes Secundários 
passará a funcionar em 
outro prédio, pois a sua 
séde anterior será toda 
ela ocupada pelas de 
pendências da Casa da 
Estudante.

Secretário da ONU 
no Brasil

- O secretário Geral d* 
ONU" senhor Uthant, devera 

chegar ao Brasil no dia oito 
^c.egôsto proximo.- OMti ritiOAiu

pr

f
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l í t É l ic o  entre as equipes
^  1

C. A. GOARANY, ti
N ò o  p e r c a m

ior,o sensacional cnoqu

TRANQUILIZANTES PODEM DE
FORMAR OS NASCITUROS

Rio E possível que dro 
gas corno es >a provoquem 
atuando no período de 
etnbriogênese, modifica 
çõès no feto —  foi o 
esclarecimento que o dr.

oao ser ouvido sobre 
fato acontecido nâ Bél 
gica, onde uma ''criança 
nasceu sem os braços, e 
os médicos europeus a 
tribuem ao uso da thali

Jorge de Resende deu domida, espécie de tran

i vence na prova 
Ponta t e s a

Três primeiros lugares na categoria turismo - 

m édia horária de 128, 2 kms.

di»

Desempenho sensacio
nal tiveram três carros 
“Gordini” , na prova 
“Cinquentenário da Uni
versidade do Paraná” , 
realizada domingo últi
mo no percurso Curitiba 
• Conta Grossa (ida e 
volta), com cêrca de 216 
quilômetros.

A apresentação dos 
“Gordini” ., nas pistas pa 
ranaenses, despertou ge
rai admiração e entu
siasmo, pela sua alta 
“performa nce” .

1 , I *\ ' T ’ ■ M
Na sua categoria, os 

‘ Renault Gordini”  ob
tiveram os três primeiros 
lugares. Também na clas
sificação geral, o “Gordi
ni” conduzido por Chris-

tiau Heins alcançou o 
4' lugar, entre 34 dispu
tantes, superando máqui
nas de maior cilindrada 
e realizando média ho 
rária de 128,2 quilôme
tros.

>
Na categoria turismo 

até 1.200 c. c., foram es
tes os resultados finais:

1* - ‘'Gordini” n. 42 - 
Christian Heins.

, . . .  *
2‘ - ‘ ‘Gordini’ n- 41 - 

Eugênio Andrade Mar
tins.

3- - “Gordini” n- 43 - 
Luiz Antonio Grecco.

4* . -Volkswagen’ 
55 - Ney Komanó.

n-

quiüzante, as deforma
ções dos órgãos nos nas 
cituros.

Acentuou que não só 
essa, como outras dro
gas poderão causar mal, 
e as crianças.nos 3 primei 
ros meses sofrerão consè- 
quências, como a perda 
de olhos, braços, pernas, 
ou qualqqer outro mem
bro. Um único caso, po 
rêm, não autoriza a afir 
mar que a thalidomida 
seja a causadora da defof 
mação. Seriam necessá
rias mujtas experiências 
nesse sentido —  acres
centou.

Por sua vez, o prof. 
Rodrigues Lima declarou 
que já foram feitas ex 
periências, em animais, 
com doses excessivas de 
remédios como aquêlé 
que trouxeram conclu 
sões desfavoráveis.

— Nos seres humanos 
explicou — que eu 

saiba, ainda não se che 
gou a conclusão algüftia. 
Mas, qualquer tranquili
zante tomado em dose 
excessiva pode prejudi 
car a saúde. Não conhe
ço caso algum de uso do 
produto thalidomida, que 
estâ proibido no Brasil. 
Julgo,, entretanto, neces 
sári&s as providências 
tomadas pelas autorida
des para que se evite o 
abuso de tranquilizantes.

A F R O N T A
Desfecha teu golpe, «ruei Destino 
Deixa cair sobre mim toda tua ira 
Verás ,porem, que a ti não me inclino 
Não serei o alimento de tua Pira

i \ ' U ‘
P  •• X  O  XI %

Queres assim produzir torturas 
Cravando em meu peito, vil poder'
O teu punhal, que em horas futuras 
Te ferirá, e a mina trará prazer

,.13 'O ‘ > ‘
X  O  X

Vem Destino, não cederei upi passo 
Enfrentovte, não sairei da estrada 
Não terás chance de cravar teu aço

I _ V “ 1 • • a 1
X  O  X<

Vem víbora cruel, eu não m_e assusto 
Ainda te verei aos meus pés curvada 
E, de baixo adorarás meu busto* i v U '• 1

! , V ltE

Circular N' I o

.Ir
Pela presente ficam convocados os Senhores 

Iuspetorçs Escolares, Diretores de Grupos Escola
res e Escolas Reunidas da 5a Região com sede na 
cidade de Lages,, para uma reunião a lealizar-se 
dia l() do corrente mês âs 10 horas, na Escola 
NOirnal “ Yidal Ramos” desta cidade.

Adiantamos que o fim especial da reunião é 
a confecção do Almanaque da S. E. C. e é obri
gatório o comparecimento

fl

Saudações .

Wilson Cesar Floriani 
Inspetor Regional

T T X n i p T r T í T i r r T T ^ I t e p r e s e n t a ( õ e s  R D D O L A G E S  L T O A .
I Avenida M arecha l. F loriano, 388  -  Fone, 3 8 0  - Caixa P o s ta l 73  - LA G E S  - Santa Catarina ..
Tr ansDo-tea èm  aera l de cargas, lotações, mudanças, encomendas, bagagens etc., para qualquer localidade do pais

p y ____n ov i.JC Hn Sul. Porto Alegre, São.Paulo, Rio d-e Janeiro, Curitibanos, São Joaquim, Pelotas
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Irício da pavimentação asfáltica dc 
acesso de Lajes à Rodovia BR-S6

i C h o c r o U  a  P r ! ^ ? e K < T  e r r  '■l?a 'decanos d agu a par... 3 
Bairro Corai

A cargo do 2o Bata
lhão Rodoviário, tiveram 
início os trabalhos de 
pavimentação asfáltica 
do acesso de Lajes à 
Rodovia BR-36 (Estrada 
do Trigo). Tal acesso 
será constituído pela Ave 
nida Duque de Caxias,

numa extensão aproxi 
rnada de 2 km, em pro. 
longamento natural da 
Rua Corrêa Pinto até o 
aquartelamento do 2o Ba
talhão Rodoviário.

O projeto definitivo < o 
importante acesso com

porta duas pistas asfal 
tadas de 7m de largura 
cada uma, separadas por 
um jardim central em 
tôda a sua extensão. Os 
trabalhos ora atacados 
se restringirão, inicial
mente, a uma só pista.

1 Chegou em dias desta se
m ã o . ? ,  primeira re m e ta  de
cunoa. que “ r ''!r,' " f  a ,é fl tender a rêde dágua ate
bairro Coral. c " nlornl® ? for. 
vemos oportunidade de íntor
mar em uma de nosea 
ções anteriores, a compra 
dos referidos canos custou 

__ Profpimra MU-

de dez milhões de cruz * 
A extensão da rêde u
a,é o Coral, que constituirá 
numa das mais arr ,s 
realizações do Prefeit ir
Wolny Delia Rocca. irá re
solver tm grande problt na 
aos moradores daquele n. 
gressista bairio de r.os6a ci
dade.

CORREIO IAGEAN0
Lages, 7 de Julho de 1962

Está fazando à pé o percur 
so Santos Santiago do Ch:I

Em cumprimento a uma 
promessa à Nossa Se
nhora Aparecida, paia 
que o Brasil couquistas 
se o campeonato mun
dial de futebol, o Sr. 
Manoel Pereira, portu
guês de nascimento, re
sidente na cidade de 
Santos e radicado há 33 
anos em nosso país, es
tá efetuando à pé o per
curso Santos-Santiago do 
Chile.

O Sr. Manoel Pereira, 
que chegou terça feira

última à nossa cidade, 
tendo aqui permanecido 
por dois dias, saiu de 
Santos no dia 2l de 
junho p.p., devendo con 
cluir o seu raid, possi
velmente em fins de ou 
tubro próximo.

Durante a sua passa 
gem por esta |cidade, o 
Sr. Manoel Pereira deu- 
nos o prazer de sua vi 
sita, quaudo teve opor
tunidade de nos relatar 
algumas peripécias do 
trajeto já percorrido.

Entre dua? coisas, p^atira a melhor

Consórcio TAC - Cruzeiro do Sol
às suas ordens

Diariamente V. Sa poderá se utilizar dos 

confortáveis aviões do CONSÓRCIO TAC- 

CRUZEIRO DO SUL, para Florianópolis. Ita- 

jaí, Joinvile, Curitiba, Paranaguá, Santos, Rio 

de Janeiro e Pôrto Alegre, com partidas des

ta cida 1 s às 7,00 horas da manhã.

Para qualquer parte do País, V. Sa. pode

rá viajar pelos aviões da TAC-CRUZE1RO DO 

SUL, sem preocupação das passagens, utili

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

o mais revolucionário sistema de viagens aé

reas. Você viaja agora e paga a passagem 

em suaves mensalidades.

TAC-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.

Talvez o cànccr 
seja combalido
Falan lo pela televisão 

em Nova Yorque o Dr. 
Jona- Salk descobridor 
do sôro contra a polio- 
miel i.<• afirmou que é 
possível a produção de 
uma vacina capaz de 
imunizar contra todas as 
enfermidades provocadas 
pelo vii us Declarou ain
da “ stnr de acordo com 
a opinião de numerosos 
cancerologistas segundo 
o qual, o Câncer é pro
duzido por um virus e 
que, portanto esta enfer
midade poderia ser evi
tada com a vacina po- 
liovalente.

C iir s io  para exa
mes (e st ila re s

Recebemos o seguinte oficio: 
Associação dos Professores de Lajes

Lajes C 4 de julho de 1962

Of. Circ. 1/62
Da Secretaria da Associação dos Professores de Lajes 
Sr Diretor do Jornal Correio Lajeano

Nesta
Prezado Senhor.

Temos o prazer de comunicar a V. S que, em data 
de 19 de junho p. passado realizamos uma Assembléia G«- 
ral Extraordinária para preenchimento de cargos vagos da 
Diretoria desta Associação, a qual ficou assim [constituída:

Presidente 
Vice-Presidente 
Io Secí etário 
2o Secretário 
I o Tesoureiro 
2o Tesoureiro 
Orador

Wilsou Cesar Floriani
Eduardo Amaral de Oliveira
Zaira Belmira Pereira dos Anjm
Terezita Dias Piloto
Levi Cruz
Ely Waltrick Caon
José Sineval Couto

Com as nossas expressões de alta estima e distinta 
consideração, firmamo nos,

Atenciosamenie,

Zaira Belmira Pereira dos Anjos
O Departamvnto de Assis

tência da União Lageana de1 
Estudantes, está fazendo fun j 
cionar em sua séde social, à. 
Rua Presidente Nereu Ramos, j 
Edificio João Cruz Junior, 
um cursinho para os exames 
vestibulares de Agronomia, 
Medicina, Odontologia, Far-I 
mácia e Engenharia Química, i 
Conforme conseguimos apu
rar ainda, brevemente será 
anexado o curso para a Fa
culdade de Direito. Todas as 
aulas são ministradas no pe
ríodo da noite.

Não resta a menor dúvida, 
que trata-se de uma iniciati
va brilhante do Departamen
to de Assistência da ULE, 
que assim visa aprimorar os 
nossos estudantes para os 
próximos exames vestibula
res de fevereiro de 1963, que 
se realizam em todas as Fa
culdades do país.

I o Secretária

A Direção do

EXPRESSO d l l i  LAJES L M
avisa aos senhores passageiros que inaugurou 
no dia 1 do corrente utu novo horário notur
no, que é o seguinte:

M i l l s  óe lajes is  21 horas 
M i i i s  dt Em ite às 18 horas
prê^a agradece& COlabora«â<> de «><10*. a Em-

O Cine Maraioara apresenta am anhã (domingo)
9 as 19 e 21,i5 hs

a fenomenal produção do cinema alem ão

Minha Ruiva Adorada
c°m  Marianne Hold e Gerhard

—
Riedmann — em A g fa  Color
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