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Realizou-se quarta feira última dia 11 * 

novos Secrétarios da Saúde e Assistência .Horianópolis, a posse dos 
e do Interior e Justiça, Dr. Caio Natal T«it ®la ,r^r* Percy Joâo de Borba, 

Os mesmos substituirão os Srs n,N w ? ,ra Ferreira- 
rv Caon, que deixaram aquelas pastas «fim ? ° r de 01iveira e Evilásio Ne- 
vos nas próximas eleições de 7 de OÚtub ^  coacorrerem a P°stos eleti-

°*| Ano XX
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DIRETOR I Rpn atad 7.DIRETOR 
JOSÉ P. BAGGIO redator chefe 

_^EVIO FERNANDES
Redação e Oficina 

ua Mirwhil Dioltn •'Qí Fone 397

----- — l l- (- --------- LAGES, 14 de Tulho de 1962 __N- 161 —

O Sr. Valdo Cosia A vila esforça-ss 
pela liberação de subvenções à 

entidades de Lages
O Sr. Valdo Costa Ávila, presidente do diretorio muni- 
tapai do Partido Social Democrático, recebeu do Sr. 
Jbrahim Felippe Simão, Secretario Sem Pasta em 
exercício, oficio comunicando que de acordo com o 
Diário Oficialjda União, foram publicadas as dotações 
orçamentarias, indicando as entidades deste municí
pio que vêm de ter seus créditos liberados e ordem 
à Delegacia Fiscal da capital do Estado, para o res 
pectivo pagamento, cuja relação é a seguinte:

Subvenção ordinária do ano de 1961

Associação Beneficiente Santa Izabel Crb 
Associação Beneficiente Seára do B» m 

entro Operário de Lages 
Asilo Vicentino da Velhice Desamparada 
Coléginho São José

Colégio Diocesano
Sociedade Beneficiente Bêrço de Jesus, filiado do Centro Espi
rita Alan Kardec
Orfanato Nossa Senhora das Graças 
Instituto São João Batista Vianey
Grupo Escolar Imaculada Conceição (anexo ao Ginásio Santa 
Rosa de Lima)
Ginásio Santa Rosa de Lima 
Ginásio Diocesano

Subvenção ordinária do ano de 1962

Associação Beneficiente Santa Izabel
Associação Beneficiente Seára do Bem
Centro Operário de Lages (Sociedade Beneficiente)
Coléginho São José
Colégio Diocesano
Ginásio Diocesano
Ginásio Santa Rosa de Lima
Instituto São João Batista Vianey
Orfanato Nossa Senhora das Graças

9o 0 0 0 ,0 0
70.000. 00
75.000. 00
8o.0G0,00
25.000. 00 

100.000,00

10.000. 00
85.000. 00 

100.000,00

25.000. 00
190.000. 00
150.000. 00

Premier B ro c M o  da H a  consegue
f ■

0  Premier Brochado da Rocha, conseguiu o 
°u primeiro voto de confiança do Congresso, ao 

ver aprovado o seu Conselho de Ministros. 0  no- 
v i Ministério está assim composto:

Relações Exteriores - Afonso Arinos 
Fazenda - Walter Moreira Sales 
Justiça - Cândido Oliveira Filho 
Saúde - Marcolino Candau 
Guerra - General Nelson de Melo 
Marinha - Almirante Pedro Paulo Suzano 
Aeronáutica - Brigadeiro Reinaldo Joaquim 

Carvalho Filho
Minas e Energia. - João Mangabeira
Educação - Roberto Lira
Agricultura - Renato Costa Lima
Viação - Helio de Almeida
Industria e Comercio - José Ermirio de Morais
Trabalho - Hermes Lima

Lista dos candidatos à De- 
putaçáo Estadual homolo

gados no convenção 
regional do PSD

Por ocasião da reali 
zação da convenção re
gional do Partido Social 
Democrático, realizada 
no último sábado, em 
Florianópolis, foram ho
mologadas as candida
turas dos seguintes no 
mes à Asserableia Legis
lativa: Antonio Almeida, 
Abel Avila, Altir Web 
ber de Melo, Arnaldo 
Mendes, Aureo Vidal Ra
mos, Arno Oscar Meyer, 
Armando Calil, Augusto 

, Brezola, Dib Cherem,
J Elgidio Lunardi, Euclides 
íGranzotto, Epitacio Bi 
tencourt, Edgard Lancini, 
Erwin Prade, Francisco 
Ax, Henrique de Arruda 
Ramos, Humberto Ma

chado, Amilton Toní, 
Heinz Schroeder, Ivo Sil
veira, Ivo Montenegro, 
Jacob Naculi, João B<>a- 
ventura, João Custodio 
Luiz, João Bert >li, José 
Gonçalves, Lecian Slo- 
winski. Lauro L.ooks, 
Manoel M irohetti, Matil
de Arain xiiotn, Nilo 
Bianchini, Nals >n Pedri- 
ni, Nereu Ghiz >ii, Nilton 
Kuker, Otto Prennem- 
pohal, Paulo Henrique 
Farias, Paulo Preiss, Ar- 
lindo de Nez, Roberto 
Ciro Corrêa, Raimundo 
May Sobrinho, Waldemar 
Salles, Walter Vicente 
Gomes, Waldemiro Masu 
rechem e Zani Gonzaga.

90.000. 00
70.000. 00
75.000. 00
75.000. 00

100 .0 0 0 ,0 0
150.000. 00
190.000. 00
200.000. 00

83.000. 00

m

“ V A R I G ”
Para FLORIANÓPOLIS, ITAJAl. SAO PAULO e RIO

4as., 6as. © domingos 11:20 hrs.

Para CAXIAS e PÔRTO ALEGRE - 

' 3as„ 5as, e domingos, 12:40 hrs.

Regresso de Viagem
Acompanhados de suas 

exmas. famílias, regres
saram no dia de ontem 
do vizinho Estado do Rio 
Grande do Sul, o Sr. 
José P. Baggio, diretor 
dêste bi semanário e do 
alto comércio desta pra 
ça, o Sr. Florindo Dona- 
to, também do comércio 
desta cidade e o 
Deputado Evilásio Nery 
Caon.

Os mesmos percorreram 
diversos municípios gaú
chos, em viagem de re
creio e também visita
ram seus familiares resi
dentes naquele Estado.

Almejamos ao Sr. José 
P. Baggio, Sr. Florindo 
Donato, ao Deputado 
Evilásio Nery Caon, e 
aos seus exmos. familia
res, os nossos votos de 
um feliz regresso.

Dia 21 Convenção Municipal Do PSD
No próximo sábado dia 21, o Partido Social 

Democrático deverá realizar a sua convenção mu 
nicipal, para escolha dos seus candidatos à Câ
mara Municipal, no próximo pleito de 7 de Ou
tubro.
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14-7-62
Só o amor salvará a humanidade

Senhor meu Pai, e que estais nos céus,
Quando poderei retribuir tantas gratidões,
Não sou digno da amabilidade dos filhos seus. 
Reconheço abnegações destes bondosos corações, 
Hoje eu vejo o negrume de passados meus.

Dai-me Senhor mais compreensão dos êrros,
Afim de corrigi-los e evitar todos os males,
Para que trilhando no bem afaste os desterros,
Por mais tortuosa a caminhada em abismos e vales,
A minha fé em vós não se trocará por idolos e bezerros

Tenho-te guardado na caixa forte do meu humilde sêr, 
Sou assim, como assim é toda a vossa creatura, 
contemplo tudo que criastes desde manhã ao anoitecer, 
Fazei que a huma.iidade tenha também essa ventura.

Na Cruz de Lages
No coração da cidade 

Na cruza larga da rua 
Na calma frivolidade

Alguns formam sua cama

Outros porem, mais sineeros 
Se encontram na encruzilhada 

Pronunciam se sobre o Olero 
Ou a politica falhada

Operam alí, ofegantes
Nossos gentis comerciantes 

Com seu conversar sonoro

A cruz, que a alguns acolheu 
A forma, a Doutor Nereu 

E a já famosa Deodoro 
VILE

Santificado seja sempre o vosso Santíssimo nome,
Deixai irmos de mãos dodas conduzindo a nossa cruz, 
Nada a nós nos detenha, afaste nos da guerra e a fome, 
Só o amor salvará o homem, assim nos ditou Jesus.

Lages, 6 de Julho de 1962. 

Lauro de Carvalho César

CASA - Vende-se
Vende-se oôa casa de moradia na Rua Josefina Amo- 

rim - imediações do Engarrafamento Santo Antônio - Ave
nida Presidente Vargas. _

A casa tem todas as instalações necessárias e está
construída ha s. anos.
Tratar no local com o snr. José Cardoso, ou com o mesmo 
senhor no pr* dio da Farmácia IARA.

Juizo de Direito da Primeira Vara Civel da Gomai ca de Lages
E d ita l de Praça

O dr. Osmundo Vieira Du 
tra, Juiz d Direito da Pri-

m>íira Vara Civel da Co
marca li Lages, Estado de 
Santa Catarina, na forma 
da lei, etc.
Faz saber a todos quantos

o presente edital de praça, 
com o prazo mínimo, de dez 
dias, virem, dele conheci
mento tiverem ou interessar 
possa qoe, no dia dezenove

(19) do cor -ate mês de 
julho, às dez *) horas, no 
saguão do edifi')io do Fórum 
desta cidade le Lages, o 
porteiro dos íuditórios, ou

Símbolo do sucesso

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

quem suas vêzes fizer, leva
rá a público pregão de ven
da e arrematação por quem 
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 ua fase de execução, a sa
ber: METADE de uma SER- 

j RA FITA e do seu respecti
v o  MOTOR marca ‘FORD” 
metade esta pertencente ao 
executado Adolfo M Martins. 
- Menciouada 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- 
zer arrematar a metade d<J 
referido bem (serra-fita con 
motor), deverá comparecer no 
local, dia, mês e hora acima 
mencionados, sendo entregue
i quem mais der e melhor 
lance oferecer sôbre a aludida 
avaliação, depois de pagos 
uo ato, em moeda corrente, 
o preço da arrematação, cus
tas e despesas legais. - B 
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 cineo dias do me» 
de julho do ano de mil n0' 
veceatos e sessenta e dois. 
Eu, Luiz Carlos Silva, EscO* 
vão do Civel, o datilografe» 
subscreví e também asem® 
Selos a final.

Osmundo Vieira Dutra

Juiz de Direito da 1* r̂*í* 
Civell

Luiz Carlos Silva 
Escrivão do Civel eCom^*
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Fiscalização rigorosa na indústria e 
no comercio em gêneros alimenüdos

A Fli nnt An d n í0  Diretor da Divisão 
do Imposto de Renda de
terminou às suas Dele
gacias Regionais e Sec
cionais e Inspetorias, era 
tôdo o território nacio
nal. que tomem provi
dências urgentes e enér
gicas no sentido de que 
sejam concentrados to
dos os seus recursos

pessoais e materiais na 
fiscalização exclusiva, 
intensa rigorosa das fir 
mas e sociedades que 
exploram a indústria e 
o comércio de gêneros 
alimentícios, através do 
exame do livro e docu
mento de contabilidade 
dessas firmas ou socie
dades, para apuração da

Deputado Dib Cherem apoia 
providência da oposição
O Deputado Dib Che

rem do PSD, apoiou o 
telegrama do Deputado 
Romeu Sebastião Neves 
ao presidente do Supre 
mo Tribunal Federal e a 
Câmara Federal, pedin
do providências no sen
tido de que a cédula ú- 
nica para as próxim is

eleições seja estendida 
ao interior do país. Re 
feriu se a seguir, ao de
creto do Governador Cel 
so Ramos, dando o no 
me de Aderbal Ramos 
da Silva ao Ginásio In
dustrial do sub distrito 
de Estreito, que funcio
nará em 1963.

Kennedy aliou sua visita ao Brasil
O Presidente Kennedy 

e sua esposa adiaram a 
viagem ao Brasil que 
pretendiam realizar no 
fim dêste mês, para mea
dos de novembro vin
douro.

Uma declaração de 
Washington atribuiu o

adiamento da visita ao 
grande acúmulo de com
promissos do Presidente 
Kennedy, à última sema 
na de secções do Con
gresso e ao fato de que 
em em breve será ini
ciada a campanha para 
a eleição dos membros do 
Congresso.

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, >
rodas, cabines, latarias, molas, diferenciam pa 8 
chos e outros fins, carcaças de diversos tip . 
e Consignações de °,arros usados.

Tudo a preços baixos

exatidão dos lucros de
clarados à incidência do 
tributo.

A medida ora deter
minada alcançará, sem 
exceção, a tôdas as pes 
soas jurídicas de direito 
privado domiciliadas no 
país, nomeadamente as 
que se dedicam à indús
tria e ao comércio de 
carne, leite, cereais e 
sal, produtos que vem 
sendo sonegados, crimi 
nosamente, ao consumo 
da população.

Os especuladores e 
fraudadores do imposto 
de renda, tributo de fun
ção eminentemente so
cial, serão dràsticamen- 
te punidos com as san 
ções previstas na lei de 
regência.

A Divisão do Imposto 
de Renda acompanhará, 
de perto, o desenvolvi
mento da ação fiscal de 
terminada, devendo as re
partições lançadoras que 
lhe são subordinadas en 
caminhar à sua aprecia
ção, de imediato, cópia 
dos autos que serão de 
infração que forem la 
vrados, transmitidos aos 
órgãos competentes, pa
ra as sanções penais e 
cabíveis.

Sr. Antônio 
De Salvo

Esteve durante alguns 
dias em nossa cidade e 
deu-nos o prazer de sua 
visita, o Sr. Antônio De 
Salvo, do Departamento 
de Relações Públicas da 
J. Walter Thompson 
Company do Brasil, uma 
das mais conceituadas 
empresas publicitárias do 
país.

Gratos pela sua visita.

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

Praça João Costa. 4 - Fone. 489

LA G ES
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Encontrado o corpo ^o Far  
maceutico Eugênio Walter
Foi encontrado há dias, 

num mato nas proximi 
dades da BR 2, em Pon 
te Alta do Norte, o corpo 
do farmacêutico daque
la localidade, Sr. Eugê
nio Walter, já em adian 
tado estado de decompo
sição.

Como se sabe, o Sr. 
Eugênio Walter foi leva
do por 3 indivíduos num 
veiculo amarelo, afim de 
atender a um doente, 
fí:i êsf ocorrido no dia 
12 do mês passado.

E rito de aquela época, 
o inditoso senhor não 
mais foi encontrado, ha
vendo diversas versões 
sôbre o fato.

Agora, quando duas 
crianças caçavam num 
mato naquela localidade, 
a beira da BR-2, foi en
contrado o corpo do re
ferido farmacêutico, a- 
presentando 5 ferimen
tos à bala, enforcado e 
apresentando fraturas em 
um dos braços e numa 
das pernas.

A policia curitibanense 
já tomou todas as pro
vidências cabíveis, com 
a finalidade de desco
brir e prender os bár
baros assassinos do Sr. 
Eugênio Walter, que go
zava de larga reputação 
na localidade de Ponta 
Alta do Norte.

P ro fessores não querem ass nar
relogio -

FLORIANÓPOLIS - Pro
vocou celeuma na Fa
culdade de Filosofia de 
Santa Catarina, a colo
cação de relógio ponto 
para professores, con 
forme instrução de seu 
diretor, dr. Osvaldo Ca 
bral. A decisão trans 
f »rmou-se em crise, ne 
gando se a maioria dos 
mestres a se sujeitar a 
medida. Querem con
tinuar a assinar o pon-

ponto

to, mas no tradicional 
arcaico livro.

Embora o Centro A- 
cadêmico “8 de Setem 
bro” , que congrega os 
alunos da Faculdade* e 
nha apoiado a medida 
adotada pela Direção da 
Escola, a Congregação 
dos Professores, convo
cada para opinar, deu 
parecer contrário O im 
passe continua.

Santa Catarina planifi- 
ca ensaio de pastagens

A convite da Diretoria 
da Produção Animal da 
Secretaria da Agricultura, 
esteve recentemente em 
Santa Catarina o dr. Ro
dolfo Ferreira, agrônomo 
da Secretaria de Agricul
tura do Rio G. do Sul, 
onde dirige, em Vacaria, 
o 2 Setor de Forragens.

O renomado técnico, 
em companhia do dr Eze- 
quiel Maia Pilho, titular 
da Diretoria da Produção 
Animal, estudou as possi
bilidades da elaboração 
de um plano de trabalho 
de experimentação de pas 
tagens artificiais para ser 
imediatamente iniciado 
em Florianópolis, na 
Fazenda Ressacada; em 
Ilhota, na Escola de Tra- 
toristas e Indaial, no Pôs 
to Agropecuário. Os lo | 
cais, após a inspeção do 
dr. Rodolfo Ferreira, fo
ram escolhidos para a 
experimentação que será 
evada a efeito pela Di

retoria de Produção 
Animal, com a colabora 
ção do Laboratório de 
Química Agrícola e In
dustrial da Secretaria da 
Agricultura.

A ampliação das áreas 
de pastagens é um pro
blema com que se vê a 
braços nossos criadores, 
e aos setores governa
mentais cabe a responsa
bilidade deencontrar uma 
solução de molde a ofe
recer condições excelen
tes para o mais perfeito 
desenvolvimento das cria
ções.

Releva mencionar a 
inestimável colaboração 
da Secretaria de Agri
cultura do Rio Grande do 
Sul, que colocou à dispo
sição da repartição con
gênere catarinense espe
cialista em agrostologia 
do porte e dos conheci 
mentos do dr. Rodolfo 
Ferreira.
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Contribuição da Campanha 

Criança Calçada Criança Sadia

14-7-62______________________ __
E n l ê v

Tétano: Ameaça constante 
para a criança descalça

O garoto descalço cor 
ria calmamente atrás da 
bola. L>e repente, parou 
com um gemido: cortara 
o pé. Olhou a ferida e 
continuou seu brinquedo.

Cenas como esta são 
comuns uos bairros pe
riféricos da moderníssi 
ma cidade de São Pau
lo, e comuns a tôdas as 
cidades e vilas brasilei
ras. Quando não é uma 
“ pelada” na rua ou num 
terreno baldio, é outro 
folguedo qualquer, uma 
brincadeira à beira de 
um riacho, ou a simples 
passagem beirando a li
nha de trem.

Em tôdos estes casos, 
o único fato constante é 
a criança descalça, ou 
por ignorância da famí
lia, ou pela impossibili
dade de calçá-la.

üs pés, entre as crian
ças de idade escolar, 
são talvez a mais comum 
entrada de infeção. A e- 
P'derme entra em conta- 
t com os meios mais 
adversos, como o asfal- 
t , o pedregulho ou a 
t- rra batida de uma es
trada, que quando chove 
se transforma em peças 
de água poluida e lama, 
e tôda aquela série de 
detritos cortantes que 
são encontrados em qual
quer lugar aberto 
de uma cidade. Até na 
própria casa, a criança 
descalça não está livre 
de perigos: há uma a 
gulha, uma tampinha de 
cerveja, um estilhaço do 
copo quebrado no dia 
anterior.

O resultado é. geral
mente, ferimentos super

ficiais, aparentemente 
sem importância, e que 
até passam despercebí 
dos após a dor inicial.

Mas têm importância e 
podem se tornar até fa 
tais. Um corte, que na 
maioria das vêzes não 
ocasiona maiores conse
quências, pode levar a 
criança descalça a uma 
das infecções mais gra
ves, extremamente dolo
rosa, de tratamento difi- 
cil, e, portanto, de des 
fecho geralmente fatal. 
Trata se do conhecidis- 
simo e antiquíssimo té
tano Intoxicação de ele
vada virulência, foi qua
se totalmente extirpada 
nos Estados Unidos e 
vários paises da Europa, 
mas apresenta ainda ín
dices alarmantes no Bra
sil, onde ocasiona anual
mente cêrca de dez mil 
mortes.

Embora não haja es
tatísticas médicas sôbre 
acidentes aos pés de 
crianças descalças - pois 
em sua maioria são tra
tados em casa, ou na 
farmácia mais próxima, 
ou desleivados, e ape 
nas os realmente graves 
em sua aparência são 
levados a um pronto 
socorro - cêrca de um 
têrço dos casos de téta
no que passaram pelo 
Hospital das Clínicas, 
nos dezoito anos de sua 
existência, tiveram essa 
origem.

E evidente que os aci
dentes em pés de crian 
ças descalças atingem 
um índice elevado e que 
seu controle escapa às 
autoridades médicas. Es

ti , entretani.o. tomaram 
a si a prevenção do 
efeitos, comja vacm açáj 
antitetânica.

É o que afirma com 
insistência o Dr. Déci» 
Pinheiro, chefe do Grupo 
de Tétano da Clínica 
Pediátrica da b acuidade 
de Medicina da Univer 
sidade de São Paulo:

“Dado o carater inespe 
cífico do tratamento de 
tétano, o médico dispõe 
de recursos, no seu ar
senal medicamentoso, 
que tão somente lhe per
mitem atender, combater
as manifestações, os 
principais sintomas da 
doença, procurando evi 
tar a morte do paciente 
e desta forma permitir 
que seu organismo, por 
suas próprias forças, ve
nha a se desintoxicar e 
com isto a se curar 
Muito pouco, relativa 
mente, pode fazer em 
beneficio do doente, e 
resta lhe apenas se com 
padecer de sua dor e do 
sofrimento dos familia
res perante o quadro im
pressionante que é uma 
criança atacada pelo té
tano” . A vacinação anti 
tetânica é, na sua opi
nião, “a maneira mais 
fácil, prática, segura e 
não dispendiosa de se 
combater o tétano” , com 
eficácia sobejamente de
monstrada. Outro dos 
cuidados preventivos é 
o de evitar-se os feri 
mentos, principalmente 
nos pés, mantendo as 
crianças sempre calça
das.

Meu nome: Izabel Christina 
De raeu lar sou doce encanto

Graciosa sou e prendada, 
Vocês não vão duvidar . . . 
Ajudo a mâezinha amada, 
Cozinho e sei engomar . . .

Se lavo a louça todinha,
Apenas, quebro a metade . . . 
Sou, ainda, pequeninha,
Não faz mal, não é verdade/ . . .

Depois de feita a fachina,
No espêlho olho feliz;
_  Serei eu a tal menina 
Com carvão bem no nariz ? . .  .

/ou  depressa me arrumar,
É feio ficar assim, 
vi.Djáe me pode ralhar 
; papai gozar de mim . . .

_)h! . que idéia tão genial ! . .
/em-me, logo, inspirar . . .
,omo a mamãe, tal e qual,

Bem bonita vou ficar. -

Não é prá mim de bom-tom, *
Bulir na penteadeira,
— Só . . . hoje . . passo baton . . . 
Cream Powder . . . eis me faceira ! . . .

Sombreado nos olhinhos 
Me dá classe, por sinal . . .
Laquê, nos meus cabelinhos,
Dá-me o retoque final.

“Vejam que graciosidade . . .
Que charme tanta beleza ! . . .
És a Scylla de verdade . . .
Dirá papai, com certeza.

Com carinho da Flor D’ Ipê

Lages, 10-7-1962.

Crédito especial para 
os novos municípios

. ,Ĵ .a sessao de dez do corrente, a Assembléia Le 
aProyou5 projeto governamental abrindo

niníin? especia1’ a íim de auxiliar os novos mu- 
cipios e pagamento de subsídios dos Prefeitos.

Se você deseja ganhar

—  1 milhão de cruzeiros
Exija do seu fornecedor a NOTA FISCAL correspondente às « » „ .

ao sorteio de Dezembro de compras e concorra

Seu Talão Vale um Milhão
Troque as suas notas à rua Coronél Córdova n«
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/E S TA D O  DE SANTA CATARINA

Requerimentos Despachados em 4 4 62
- Lindorio Alves Paes - Transí de Terras <5i 
. Maria de Lourdea Rebele . Exoaeraçâ,9 'deS'mCarg0 .

. Ind Rio Bonito -  Transí de Terras
- NÍlVar R HdeH 01iveira,  ■ Li^ à0 d’agua mSim . Ary Cândido Furtado - Lic aumento r

DOV P/ íníormar de Casa - A
- Dorvalina da Silva Diniz - Disoensa
- Zilma Francischelli Dispensa' de Cargo Slm
- Tereza Antunes -Cone. Perpetua - Sim
- Ana Rita Pereira Vargas - Cone Perpetua - Sim
- Jose Formulo Cone Perpetua Sjm a b
- Maria J Luz-Conc. Perpetua Sim
- Dorvina de Oliveira Dias - Cone Perpetua Sim
- Guiomar Pereira de Brito - Solicita 90 dias de Licen 

ça Sim
- Raquel Ramos Weruer - Exoneração de Careo sim
- Elisiario Dias Batista-Transf. de Casa e Terreno - S m 
. Rubens Vieira Borges - Lane. de Impostos - Sim
- Soly P de Oliveira - Transi de Terras - Sim
- Cid Simão jRodrigues-Lic Construir Galpão - Sim
- Alice Moreira - Solicita 9 dias de Licença - Sim
- Lisete Goulart - Solicita 9i> oas de Licença Sim
- Cipriano Felipe de Moraes Biixa de Lançamento - 

Sim
647 - José J. de Lima Xavier - hi quer isenção de impos

tos e Transí de proprieda . - Sim o que íor de di
reito

648 - José Barbosa Requer devolução de documentos -
Sim, mediante recibo

649 - Irmãos Iochp Ind.e Exporta > - Cert. de Lane. Certi
fique-se

650 - Oracides dos Santos - La-ut le Impostos Sim
651 - Isolina de Araújo Goss Tinis»! de Casa e Terreno -

Sim
652 - Arlindo Manoel Garcia - L g iç io  d’agua - Sim
653 - Renato Arruda - Lic. Construir Casa - Sim

Requerimentos Despachados em S 4 62

654 - Ruth da Silva - Lic construir Casa - Sim
655 João S Antunes - Laie le i.n »ostos Sim
656 - Ruth da Silva - Lic dem »nr Casa Sim
657 - Manoel Vicente Silva - L u o  di Impostos - Sim
660 - Manoel Fernandes Arr 1 11 F-iasf de Terras - Sim
661 - Aristides E. Varela - T-tnsf lí Terras - Sim
662 - Herd. de Virgilio Ribeiro Ramos Transí, de Terras

Sim
663 - Teodoro de Oliveira Neto - T.-ansf. de Terra - Sim

Requerimentos Despachados em 6 4-62

665 - Mario Grant- Lic construir Vitrine - Sim
666 • Jovino Arruda de Aquino - Transí de Casa e Terre

no - Sim _
667 - Indalecio Proenço Transí de Casa e Terreno - Sim
668 - Hilda Antunes Padilha Requer 2a Via Alvará - Sim
669 - Manoel Prudente de Arruda - Transí de Impostos -

A Diretoria da Fazenda p/ informar
670 - Antonio Plinio X. da Silveira - Lic demolir - Casa

672 - Walter H L. Hieschel - Transí de Terras - Sim
673 - Alberto C. Encarnação - Lane de Impostos_ sim
674 - Olimpio C. de Moraes - Transí de Casa e Terreno .

675 -Sj “ io Freitas Ribeiro - Trans de Casa e Terreno -
Eac. do Protocolo - Cristina Ramos Or ente

Barnabé Trindade
Betn intencionado e,mais 

que isto, certo de estar 
agindo cora isenção par
tidária, tendo era vista 
tão sòmeDte o bem estar 
e interêsse do povo des
ta terra que sendo nos
sa também o é daqueles 
que bem intencionados a 
procurara, aqui estou tão 
eleitor quanto você, - 
leitor amigo, afim de a 
pontar, sinão como can 
didato vitorioso, pelo me
nos com atributos que 
Ibe autorizam permitem 
disputar, airosamente, um 
cargo eletivo no próxi 
mo pleito de 7 de outu
bro.

T'ata se de um Bar 
nabé

l)t um Barnabé que 
difèt muito, de muitos 
outros da sua classe.

Gomo não ignoras, ami 
go l i >r, o Barnabé de 
que aqui trato é,nem mais 
nem menos do que um 
nmpregádo público, se- 
gundi a gíria adminis
trativa em uso. Com is
to esclarecemos o preno- 
me que encima estas 
linhas.

Vejamos agora o so 
brenome, que diga-se de 
passagem, é um sobre 
nome de adoção; adota
do por mim, fique bem 
claro, também.

A razão-de-ser dessa 
adoção reside no fato de 
que o homem, neste ca
so - o candidato - vale 
não por dois mas por 
três. Vale, êle por um 
Afonso, por um Felipe e 
por um Simão.

Felipe Afonso Simão, 
êste o Barnabé candida
to que, por essa mesma 
trilogia de prenomes, ins
pirou me o tratamento de 
Trindade.

Aspirando à vereança 
está êle no seu direito, 
de vez-que éuma prerro 
gativa de sua cidadania, 
tanto mais que experien-

cia no trato da coisa pú
blica, pela integridade. e 
diligência com quo se 
tem havido nas funções 
de Secretario do Execu 
tivo Municipal, pela soli
citude a prestatividade, 
m a i s  a fidalguia 
com que atende 
os pedidos e reivindica 
ções dos que o procu- 
nm .som asea positivida 
de iniludivel de seus pre 
dicados.

Se a êle assiste o di
reito de pretender figu
rar na Edilidade i egis- 
lativa, à nós bem póde 
competir o devei de dar 
lhe o voto, por isso 
que representa êle um 
penhor de conhecimentos 
e uma garantia de tra 
balho, honestidade esal 
vaguarda de nossos in- 
terêsses.

Quando, ao iniciar ês 
te exórdio, disse da mi 
nha isenção partidária, 
fi-lo porque não send 
eu filiado ao Partido pe | 
lo qual se apresenta o; 
candidato em aprêço. 
nem por isso deixaria de

reconhecer lhe os méri
tos e muito menos des
conhecer a pujança da 
agremiação que lhe en
dossa o feito.

Felipe Afonso Simão, 
eis uma triudrade feita 
candidato e que, estou 
convicto, uma vez eleito 
não desmerecerá os que 
nêle acreditam e dele
garem a custódia dos 
seus múltiplos interêsses. 
De uma coisa pode se 
estar certo: A eleição do 
Simão será uma solução, 
(até rimou!) para muitos 
problemas que assober
bam os municipes desta 
comuna que Correia Pm- 
to fundou e que nós u- 
sufruimos. malgrado à in
cúria de uns. a indife- 
•ença de outros 

o comodismo de 
muitos !

\.o Barnabé Tiindade, 
quer dizer ao simpático 
ímlidato Afonso Felipe 
itnão, os ineus cumpri- 
nentos sinceros e o meu 
lio  menos sincero: Já 
ganhou !

Gerson Andrade

Comissão triticola
Os Sr8- Rui Cirilo R u n  >s Soares e Clovis da Costa 

Ribeiro, consoante ato d.) r .vernador Celso Ramos, se
rão os representantes do Estado de Santa Catarina na Co
missão fixadora de preço.- . normas do Núcleo Triticola 
de Curitibanos, que serão vendidos aos colonos alí locali
zados.

— d e  —
PEDRO VANONI

Gasolina - Oleos - Lubri
ficação e Lavaçòo

Mantém anexo uma oficina mecânica 
para melhor atender os seus amaveis 

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

Lages - Santa Catarina

T r ã i i i i i l ú ã i í o r a  e R e p r e s e i t a c õ e s  RODOLf lGES [ I D A .
Avenida Marechal Floriano, 388 -  Fone, 380 - Caixa Postal, 73 - LAGES - Santa Catarina _

t 1 Ac roraas lotações, mudanças, encomendas, bagagens etc.,para qualquer localidade do pais
Transportes em geral r . „ L do Su| Porto Alegre, SSo Paulo, Rio de Janeiro, Curitibanos, SSo Joaquim, Pelotas

Agencias S Í K 2& ® .  e u>nw  ;  j  , ' -  ‘ .
Servindo ainda as seguintes localidades de Santa Catarina:
Mafra, Canoinhas, Monte C Ç h g p è Bouqueirào0 São^osé do Ser
Alta do Sul. Campos Novos. Chapeco^xa Bocaina do Sui, Bom Retiro, Cariao Alto Campo Belo do Sul.
rito, R O da Varzea. Painel- UlUaàila Garlbaldi, Celso Ramos, Ponte do Rio Pelotas e  Rio Negro, no Parana. 
Lagoa da dstiva. Ca iro  Negro,__________ ____________ -
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Notas Governamentais

Instalação de novos 
municipios

Foram marcadas as 
datas de instalação dos 
novos municipios de 
Laurentíno e Agrolândia 
para o próximo dia 25.
As novas comunas fo
ram criadas pelas leis 
830, e 831,, respectiva
mente,' ambas de 12 de 
junho do còrrente ano.
PLAMES em ação:
Novas Rodovias serão 

construídas - ; /
O PÍaqo de Metas do 

Governo do Estado vem 
de firmar convênio com 
o Departamento ’de Es 
tradas -  de Rodagens 
(D.E.R.) para a constru 
• ção do -trecho rodoviário 
Veadas - Santa Catarina 
da estrada SCál. (Joa- 
çaba Hereiliópolis). 1

Mediante - os. .termos 
assinados ,o  Piameg ço aoante o espírito que 
transferiu ‘ áo DER do 

/Estado a tarefa de-exe 
outar o referido trecho.

- A fiscalização , do . P^A 
MEG será feita através

de sua Divisão de Fis
calização e Contrôle ou 
Comissão de Enjgénhei- 
ros, prèvíamente (iesig: 
nada pelo Secretário do 
GaTmnete de Planejamen
to. O Govêrno de Santa 
Catárina investirá na 
obra,,, no exercício de 
L962, a elevada quantia 
de 30 milhões de cru
zeiros.

. • í  ■ • • i ' • • ‘ i *. . j

Noutro convênio, 
Plamég delegou, também 
ao DER, o encargo da 
construção, da- rodovia 
São Bento do Sul-Coru 
pá, da estrada SC-36 
São"BènÉò do Sul C-oru 
pá baragua'do-Sul. Cus 
to dos strviçoaL, 70 mi 
Lhõ >s de çruzeirps.

A informação rèfleté-o 
int .aso e^fôiço góverna 
mental, na sentido dé 
do'rr, o Estado de no 
va« e melhores rodovias,

.de o ‘Govêrno Celso»t i ' I t li*: í ;
í i ! :: li • .

May as Delegacias de 
Polícia -

O Govêrho do Estado 
criou mais- oito Delega
cias de Polícia, a serem 
localizadas nos munici
pios de Dona Emma, Wi 
tmarsum, Mçrrp da Fu
maça, Guaraciaba, Adol
fo Konder, Guabiruba, 
Botuverá e . Santa Rosa 
de Uma. , .. .. ,
0  Gdvêrnb e os con-

, • ■ f r •
vênios. -i .

1 r • • • • * . • • x' ' • *Mais dpis çonvenios 
forãni firmados pelo Gó- 
vêrno do Estado, com o 
prypósito de tratar r da 
administração de estabe- 
lvciiúéntoS hospitalares. 
Uih. oom a Congregação 
da* Irmãs í Franciscgnas 
Bérnaí,dinfâs, outtó  ̂com a. 
Congregação das i Irnlãs 
Franciscanas de. São Jo
sé, para para_ a adminis
tração interna e serviçof 
decorrentes-' dá rúesmâ 
da Maternidade Darby 
Vargafe', de Jbíuviltó, 
Hospital Miguel' Couto., 
de l.birãma. • respectivaJ- 
mente.i * ty i >tr v •; n 

7“ . 1— r1— i-f-

Novo Secretário do 
Trabalho

,  Com aoP - ^  X  t fe
aadt01/ £ « t ^ 2 l Secretários, autarquloqs, lide-' 
" « c a f e  representantes .da imprensa,tomou'res smdicais e iep dog ^ eg()cjo;i ^  ^

balho, o^r.' Abdon Fóes, alto prócer, trabalhista da 
região do V jijen^e^por. ato .do .governador Cet-'
so tíamos, 'subsUtuí i  '^ t a d o  E tr^ io  ^
pbr,n mie* deixou a pasta do irabaino, a iiui de
des“ ncompatiblliaár, visto ser candidato à reeièf
ção-nb pleito de outubro proximo.

•  ~  -  — ••

---------- .=> •" ~  /  r

Iniciativa pailista dè amparo 
a pequena em rêsa - -

r  (; • i r -  < < ■ «' 1 : . . , 't ;  .  t - , .

-O

S ecre tá rio  da ONU p ro te s ta
' '  " -  '<■ *• !. -• ’ • - j.\- / '  . . .

O Secretario Geral da GNU,: Sr. -U Thaut, pro? 
testou contrk-avexplofeãd de artefato de hidrogê
nio a grande altitude,'.efetuada na. última [segunda 
feira~peios técnicos norte-americanos.

\m o saiÊii
O Satélite Tcls'tar, á 

dias disparado; pelos' Es
tado^ Unidos, í- continua

programas televisionados 
à- vários paizes europeus. 

-Também na Italia, por
maravilhando o mundo, ocasião da passagem dq 
inteiro < •» ■ . . Telstar por, aquele país

Já trouxe aos lares j captaram vários sinais
estadunidenses- progra 
mas de televisão trans 
mitidos diretamentet’ da 
França e dar Inglaterra, 
assim como- são levados

de /sincronização, inclu 
sive o rosto de um ho
mem que falava diante 
de um mapa. dos Esta
dos Unidos. ., „

Disc.o,s de embreagem, 
Retentores dé,tratores 
Braços de dirfeçâo 
Setwes de- direção. ; ‘ 
Pinos de caixa r

GENUINEt
í^ro&dtW garantidos
Dé alta eficiência
• I : - - t . ..
Vicente Pascale

. ..  t ; r

f- Com; e Repros.
Rua Corrêia Pinto n° 122 
Fon4-á28 - Cxa. Postal1 28

End. Telegráfico - ,INDÜ
LAGÉá - Santa Catàfina

Um.bilhkò q , 500/ mi- gu.rada em dois decretos 
ihões de cruzeiros sérp'» h;í dias assinados peloihões
vnipregadost.ês)e aoo pe 
o govêrno cje §ão :Pau- 
lo no; financiamento de 
indústrias médias ',  e 
pequenas, (eúi-todo o ter
ritório nacional, espeòiál- 
mente uo^nordeste.

A participação .do go
vêrno de Sãó' Paulo no

ióvernádor, CarVálHo 
Jintb'críánaor| o Fundo 
. e\Ekpatifeão 1 de Iridóè- 
triá dç Bêns de Produ
ção e o Fúndb de Exfiâú- 
sáo dé Indúfetrra de Bádê.

Estarão afastadas dos 
b^nefiçios dos fundos as 
industrias qtie dispdse-

desenvqlvimento indus-[rem de' capital estran-
trial do país ficou cónfi- geiro."

ui)

O ex. Presideptç ããnfõ 
Quadros .negou.-sç ,a o pi 
namá.. ijmprensa. p^uíisjtã; 
sôbre a escolha, do PrTçt 
Brochado da Roéha pa 
a as funções ée Primei

ra .Ministro, alegando 
-“não.entender dê püliti 
ca” .

! 1' O Sr. Jânio Quádrhs, 
de candidatura firraeJ à 
governança, paulista, ea- 
contra-sB'em SãÒ Paulo 
or^nizándõ' sua ^ágttáda 
para.os.próxicUQ.5 corai-
cios eleitorats, copi a co
bertura do MP-JQ-'  ‘ ti. (

FÁBRICA DE MÓVEISf E ESQUADRIAS ‘ i-  - OE *
J0’Â0 >ELLÍZZ0NI| l CIA. dTDA. r v
RÜaC JeriÁimo Cóeiho,' | 
* tu. 12© - -LCipr

L A G Ê S  Sta. C a ta rin a■ •■CA Mp.lTIIOt
ĴL

t' r  - j?

Agora com,

íĉ ão Pelizzóni & Cia‘. Ltda.
i , r  Rua! éerônimd Co-|fliõ, is/ri * CÁPo t̂aU 126 1 *« • r • j *• ^

L 4  0  biS - Sía. atariua. *i i m  +  4.^  ^

' i -------£±£ l

i . Mais, t.cjnço convênios 
e mais ensino gçatqito 
no Estado de Santa Ca
tarina. E assim o -atual 
gavêrno concretiza as 
s.uas promessas'áe lutar 
por todos os meios con 
tr.i o defiéit escolar.

U Sr. Cêlso Ramos vem 
-desaprovar o£ ^êrmos de 
convênios firmados còm 
p Educandário Paraizo da 
Criança, de 'Urussanga 
,QrqRa Emolar.Particular 
b.io Jose, de Lageá, e

I J.

I Í H
a* -a.- -i

,suas novas, iQstaUçõps, convidk-o6 pãra^ma jjvàsftaíl
sem eompromieso*ífp/sppe de,, moyéjs fi^os ; ti coloniais pa,rarfl Dois Estados nr^ . „ 0 , -Q. j sáo

pronta entrega e mxecqta .qualquer móvel sob ' éncofnentia^ Paulo e SantaTatadna óleo/de larénja.

-------------------------------------------------— .........~ ------- —  _e o m JZ  H?:uroul c0ttt% tone(ad^

Colégre; Bom, Bosco,' de i ial

Bio do Sul;' todos’ 'obje
tivando um só alvõ: en 
sino primário gratuito.

Por outro lado, o ? Sr. 
Celso Ramos tambénà a- 
provou os convêntos-com 
a Escola Normal -Jmacu 
lada Concaição, da eida- 
de-de * Videirã, parh a 
ministraçao do eilsino 
normal, gratuita menje, e 
com a Companhtã Natio
nal de Eduçãnd.áriospra-
.tuitos da cidade .de doa' 
çaba^arã.* eii^ió ! ina*

4 * J c. Jr

0 léo- de- laranja produzido

> regundo com a.--------
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V s ? £ ! ? H ;9  B a r b i c a c h o  C o l o r a d oO Quadro de Laçado- 
res do Barbicacho Colo
ra d o , Campeão de La
ges, vem de obter mag
nífico triunfo ao derro
tar por 9 x 4 a famosa 
seleção do CTG Portei
ra do Rio Grande, de 
Vacaria. O Prefeito de 
Lages, dr. Wolny Delia 
Kocca, havia oferecido a 
belíssima Taça Prefeitu
ra de Lages para o ven 
cedor da Festa da Gea 
da. que se realizou no 
passado fim de semana. 
Ao derrotar os vacaria 
nos. os Colorados asse
guraram a permanência 
da taça em Lages.

Festa da Geada
A disputa de laço foi 

parte dos festejos da 
Festa, instituída pelo 
Barbicacho C o 1 o r a d o. 
Contou ela coru a col i 
bòração do Quadro de 
1 içadores Porteira Pai 
ndense, do CTG Portei
ra do Rio Grande e do 
povo lageano em geral.

Os painelenses chega
ram no sabado, e foram 
recebidos pelos Colora
dos no bairro Coral. De 
la, a caravana unida dos

salões do 
1 de Julho, que se acha 
vam literalmente lotados 
Vanas pessoas não , u 
deram conseguir mesas 
porque as mesmas se 
esgotaram. Animadas pe- 
o Gaitero Colorado Ce- 

ho Garcia e seus Peões, 
as danças se prolonga' 
ram até alta madrugada 
quando de fato caiu uma 
grande geada.
A invernada Artística 

Durante o Baile da 
Geada, apresentou se a

tish do Negrito e o Páu 
de Fita. Declamaram 
Candida Lemos, Yara 
Ramos, Alfeu Schlishting 
p Luiz Carlos Waltriek. 
A Primeira Prenda, Ma- 
riza, disse versos sobre 
Anita Garibaldi, patrona 
do Quadro, o a PreDda 
Carmem Lucia declamou 
versos gaúchos e caste
lhano.

quadros formados por 
laçadores do Porteira 
Painelense e do Barbi
cacho Colorado, inte 
grando cada quadro seis 
painelenses e seis colo
rados. Venceu a seleção 
A, comandada pelo pa
trão Ary Silva. Os pai
nelenses que se apresen
tavam pela primeira vez 
aqui, revelaram-se bons

Invernada Artística do Geada, o Patrão do Bar- 
Barbtcacho Colorado, as bicacho Coloiado, dr

___ v  • laçadores, destacando-seHomenagem aos Visi- al£m d„ piltl.a<( Ary Sil.
va, o capataz Salvio Ar- 

Durante o Baile daíruda.

sim constituída: Prendas: 
Manza Ribeiro Ramos, 
Primeira Pr<*nda;Elusa Vi 
eira Quad os, Shirley Vi 
eira Quadros,Selma Apa 
recid.i Waltriek Ramos, 
Julieta W a l t r i e k  
Candida Lemos, Ta 
nia M-irgaret Lemos v'era 
M ire i vi Brito Branco, 
Carmem Lucia de Ca
margo Branco, Maria 
Helena Cam igo, Yara 
Ramos e Y< te Ramos; 
Peões: Elisiario de Ca 
margo Branco Filho, 
Walmor Ribeiro Neto, 
Elson Waltriek Arruda, 
Gilson Arruda, Sérgio

dois quadros seguiu p i 'Arruda, -Júlio Cesar Ri 
ra a pracinha da B í 2  b •ir ■ Ramos, Aujôr An
onde receberam os rio- 
grandenses, regressando 
o cortejo a Lages e in
do seus integrantes para 
o Clube 1‘ de Julho. Ali 
houve um aperitivo de 
confraternização, sendo 
os visitantes saudades 
em versos gaúchos de
clamados pela prenda 
Nara Bianchini e o Peão 
João Daboit, ambos do 
Barbicacho Colorado

drade. Mfeu Schilishting, 
Luiz ^arlo Waltriek, A 
laôi Vieira, Aury Andra
de e Estelio Camargo; 
Postero de Porto Alegre, 
Ednan Lesar Salgado.

Sob os constantes a 
plausos da assistência, 
a Invernada Artística do 
Barbicacho Colorado a 
presentou varias danças 
gaúchas, entre as quais 
se destacaram a Ranche-

A noite, realizou se o ra de Carrerinha, o Ta- 
monumental Baile da tú, o Malambo, o Schot

Affonso Alberto Ribeiro 
Neto, (>fer,‘c. u duas ri
cas taças iie homenagem 
aos visitantes tendo pe
dido ao Patrão do CTG 
Pla.ua ií.» Lageano que 
entreguss a taça desti
nada ao Porteira do Rio 
Grande. \o receber a 
taça de homenagem, o 
Patrã<» dos riogranden- 
ses, Flavio Guazeli, dis
se que no dia seguinte 
sua seleção iria fazer 
força para levar para 
Vacaria a Taça Prefei
tura de Lages, tendo o 
Patrão do Birbicacho 
Colorado prometido fa
zer força para que a ta 
ça ficasse em ages. Es
pirito de cordial rivali 
dade esDortiva caracte 
rizou a fala dos patrões, 
inclusive do patrão pai 
nelense, Ary Silva. O 
baile transcorreu em am-

mosos. Estas circunstan
cias dão bem a medida 
da vitoria do Barbicm ho 
Colorado, cujo renome 
já sobrepuja as frontei
ras do nosso estadi .

Deve-se destacar a 
cordialidade e e-pirito 
esportivo que predomi
nou em tooo curse da 
disputa. Não só nã hou
ve o men r inculente 
como a amizade irtre o 
' atrão Vacariano, Flavio 
G u a z e 1 1 i , e o 
Patrão Lageano, Affonso 
Alberto Mb iro Neto, se 
estendeu aos quadros, 
ujos peões confratei i- 

zaram no irmis elevado 
sentido gaúcho.

Foi uma Grrnde fes<a, 
i festa da eada, e um

Lages x Vacaria
A grande pelea da 

tarde foi o embate entre 
a seleção do Porteira do 
Rio Grande, Vacaria e 
o Quadro de Laçadores
do Barbicacho Colorado, ig,.ancie triunfo o triun o 
de Lages. Apesar do t r io ,  0 Barbicacho Colorai o, 
intenso^ digno m esm o e q,](. conseguiu manter e n

Lages a taça Prefeitu a 
de Lages, a primeira 
t ça de nos a terra.

0  Ba bicacho Colora-

festa chamada da Gea 
da, o parque da Exuosi 
ção se achava repleto 
Num gesto de cavalhei- 
rismo gaúcho, o Patrão assim constitui-
Colorado ofereceu seu c|o; patrã0 Affonso Al-
cavalo ruano, Topázio, 
ao Patrão de Vacaria.

A contagem relativa 
mante baixa, 9 x 4 ,  não 
reflete claramente a fa 
bulosa habilidade dos 
laçadores, tanto dos va 
carianos como dos colo 
rados, pois soprava for 
tissimo vento leste, que 
tornava quasi impossível 
laçar. Entre os vacaria 
nos havia dois campeões

biente de amizade a ale- do laço, o Campeão do
Rio Grande e o Cam 
peão do Município de

gria.
A preliminar de laço

No domingo pela man
hã, no parque da Expo
sição, realizou-se uma 
movimentada preliminar 
de laço entre os dois

Vacaria. Os demais ha
viam sido escolhidos en
tre os 12 quadros que 
integram o CTG Portei
ra do Rio Grande, e e- 
ram todos laçadores fa-

berto Ribeiro Neto; 
Capataz, Deusdeth Velho 
Ramos; Agregado, Julio 
Ramos Neto; Peões, João 
de Araújo Vieira, Mario 
Bianchini. João Daboit, 
Gracilio Felipp, Clovis 
Costa, Heitor Arruda, 
Abdon Ribeiro Waltriek, 
Abdon Ribeiro Waltriek 
II, Antonio Quadros e 
Rogério Leite.

Quem não anun
cia se esconde

Para seus anúncios prom 
cure CORREIO LAG EA
NO, Rua Marechal Deo- 
doro, n° 294

|  v m m m Ê m m Ê m m m m — m m m m m *

I Senhores Motoristas:
1 1  m n i n n i i S i H n H m 

m

I

|  Para os serviços k  lavacão, lubrificação e polinização k  seus veiciilos procurem a |
S e r r a n a  L t d a . - V e í c u l o s  e M á q u i n a s  g

Bam
n

F..t! ■

IIipano e moderno serviço a p a r a o  anexo a
Rua"Coronel Córdova. 294 à 302 -  (Logo abaixo dos Correios e Telégrafos)
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Reestruturado o Sub Diretório do Par- s í  A b t r t N  )
tido Social Democrático do Bairro IfUlUlUU LHULHIl )

Coral, desta cidade
Em concorrida reunião 

realizada na semana pas 
sada, nos salões do Clu
be Recreativo l - de Maio, 
foi reestruturado o sub- 
diretório do Partido So
cial Democrático do Bair 
ro Coral, desta cidade.

A reunião foi presidi
da pelo sr Waldo da 
Costa Ávila e Secre 
tariada pelo verea
dor Nilton Rogério Neves.

Em meio de entusiás
ticos discursos, foi su

gerido pelos preseutes a 
indicação do nome do 
sr. RUY ZAPPEL1NI pa
ra concorrer a uma ca
deira de vereador pelo 
bairro Coral.

O diretório, eleito oe 
la unanimidade dos pre
sentes, ficou assim cons- 
tituido:

Presidente - Kuy Zap 
pelini; 1‘ Vice - Aluizio 
Sens; 2‘ Vice - Vicente 
Ampessan; Secret. Geral 
- Germiniano Cordeiro

Lages, 14 de Julho de 1962

A Direção do
EXPRESSO C0R11IIA E
avisa aos senhores passageiros que inaugurou 
no dia 1* do corrente um novo horário notur
no, que é o seguinte:

Contando com a colaboração de todos, a Em- 
prêsa agradece.

Entre duas coisas prefira a melhor

Consórcio IR C  -  Cruzeiro do Sol
ás suas ordens

Filho; 1* Secret. - Leo 
Ampessan; 2* Secret. - 
Silvio Feiber; Tesour. - 
Setembrino Nunes Maciel; 
V Tesour. - Miguél Viei 
ra; 2’ Tesour. - Odorino 
José Freitas; Orador - 
José Donevil A. de Cam
pos;

Conselho Fiscal
Dorival Subtil de Oli

veira, Oracides Corrêa 
da Silva, Guilherme Me 
legari, Laurindo Ceccat 
to, Onorato Pereira Ne
to, José Lêdo e José 
Roselin dos Santos;

Membros
Pedro Westarb,Fernan

do Waldir Liska, Walde- 
vino Antunes de Lima, 
Marcílio Alves Bueno, 
Daniel Medeiros Costa 
Leite, Ferdinando Ferrei
ra da Paixão, Artidor 
Vieira de Brun, Jovelino 
Chioca, Atanásio Garcia 
Neto, Pedro Ventura, 
Santonino Ribeiro, Mau
ro Lopes da Silva, Nel
son Torteli, Antonio Cel
so Melegari, Celso Goe 
the, Orlando Melegari, 
Olimpio Tortelli, Hugu 
lino Zapelim, Eliseu Pe 
luso,Arnoldo Feiber, Wil 
son Fermindo e Mário Pi
nheiro.

Reuniuse
a COMAP

Kealizou-se quarta feira 
última, na Prefeitura Mu 
nicipal, uma importante 
reunião do Prefeito Dr. 
Wolny Delia Rocca com 
os componentes da Co
missão Municipal de Abas
tecimento e Prêços 
(COMAP), opinando sôbre 
o absurdo aumento da 
carne verde em nossa 
cidade verificado há pou 
cos dias, bem como ou 
tros assuntos referentes 
ao abastecimento e prê 
ços.

Na sexta feira, uma 
outra reunião foi reali
zada, quando o assunto 
da carne verde foi deta
lhadamente estudado, sem 
que nada ficasse resol
vido à respeito.

Diàriamente V. Sa poderá se utilizar dos 
confortáveis aviões do CONSÓRCIO TAC- 
CRUZEIRO DO SUL, para Florianópolis, Ita- 
jaí, Joinvile, Curitiba, Paranaguá, Santos, Rio 
de Janeiro e Pôrto Alegre, com partidas des
ta cidade às 7,00 horas da manhã.

Para qualquer parte do País, V. Sa. pode
rá viajar pelos aviões da TAC-CRUZEIRO 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 pelo fone 214.

Uma outra reunião se
rá realizada na próxima 
segunda feira, quando 
certamente o caso da 
carne verde seja solu
cionado definitivamente 
pela COMAP, com o ta- 
belamento do produto 
pelo prêço anterior ou 
pela manutenção do prê
ço ora majorado.

A reunião da próxima 
semana da COMAP está 
sendo aguardada com 
grande interêsse pela nos
sa população, dada à 
grande revolta que está 
reinando na mesma, de
vido a êste ilegal au
mento da carne verde, 
um dos principais ali
mentos da classe rica, 
média e pobre.

iolonisla a ie ri
Chegou, ontem, a Bra

sília, o médico John S .  
La Due, presidente do

Faleceu o Sr. Abramo Scariol
Vitimado em um de

sastre automobilístico, na 
Estrada Federal BR-2, 
no trecho Vacaria-Caxias 
do Sul, faleceu quinta

Se "emitir o Brasil vai 
vender menos

O Conselho da Câma
ras de Comércio Estran
geira concluiu, ao de
bater as consequências 
da inflação sôbre as ex
portações brasileiras, que 
o Brasil terá poucas 
possibilidades de vender 
seus produtos no exte
rior se prosseguirem as 
emissões maciças de 
papel-moeda.

feira última, dia 12, o Sr. 
Abramo Scariot, residen 
te na Pérola das Colô
nias, e que por muitos 
anos residiu em Lages, 
onde mantinha uma fábri
ca de móveis no bairro 
Copacabana.

Ò falecimento trágico

do Sr. Abramo Sca
riot foi muito lamenta
do em nossa cidade,onde 
o extinto gosava de um 
largo circulo de relações 
e amizades.

À familia enlutada en
viamos as nossas sénti 
das condolências.

D e s p e d i d a s
v ^ Dt o <Tí?h .GIL? !1RT0 t o s c h i . JUCYRA M. SIL- \a  i UoLrll e filhos, na impossibilidade de, pes
soalmente, despedirem-se de seus inúmeros ami
gos, o iaz através dêste pres tigioso Jornal.

proveitam o ensêjo para oferecer seus prés 
timos, no novo domicílio, à rua Lindolfo Color, d‘ 
o93, na cidade de São Leopoldo - Rs.

M a r a i o a r c i  aPresentci amanhã (domingo)
3 ^  às 19 e 21,15 hs

a . sensacional pelicula da M G m r>-.  —Á7 e m  Cinemascope e Metrocolor

Disque Butterfield 8
com., Elizabeth Taylor L a u w n ^  uyior, Laurence Harvey e Eddie Fisher

_______________mpropri°  para menores de 18 anos

cialista veio examinar, a 
convite do médico parti
cular do presidente da

| Ocorreu 
pa 

alicia i 
Na 

Secí 
eC 

i Estado

Colégio Norte-Americano República, o estado de 
de Cardiologia. O -spe saúde do sr. João Goulart.

inúme 
tsiderac 
eficii 

■Celso 1 
silDO cu 
de onl 

icirculo 
adores. 

| ''otician 
sento,
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•nossos
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“ 29 

F 
Ção 

mNbé

U

ara

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 




