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Brizola perde batalha com as
desapropriações

por 20 votos contra 1 o 
dado de segurança
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Teve ampla repercussão [ 
pública, a decisão tomada 
pelo Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio Grande do 
Sul, em sua reunião pl-mAria 
de segunda atra úH. na, 
concedendo o mandado de 
gegurança impetrado por pro
prietários de terras contra o 
ato do Governador Leonel 
Brizola, que, atravéz de de
creto de utilidade pública e 
de interêsse social, para fins

impetrado^ íust*çcr -GS concede o man
B area^ m Pdò°CapcméelarÍ06 de ,e" aS da

tes à barragem do Capané, 
em Cachoeira do Sul. A se
gurança foi concedida por 
20 votos contra l.

E n resumo, são os seguin
tes os fundamentos princi
pais da decisão:

1) Não é possivai a desa
propriação por interêsse so 
cial sem lei ordinária Fede
ral, reguladora do instituto.
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VISITANTES
Encontram se nesta ci- 

cade, desde o dia de on- 
1 m. vindo dos Estados 
Unidos, onde residem os 
i rs. Israel Weiss, ,VIax 
Weiss e Dr. Charles 
Weiss, acompanhados de 
suas exmas esposas.

A finalidade da vinda 
c iqueles ilustres visitan
te  à Princesa da Serra, 
é c de proporcionar uma 
visita a seu irmão, Sr. 
José Weiss, pertencente 
ao alto comercio desta 
praça, onde mantém tam
bém um vastíssimo circu

lo de relações e amiza
des. Aqueles visitantes 
deverão efetuar ainda 
uma viagem de recreio 
p >r outras cidades bra
sileiras, tomando vários 
contactos sociais e re
creativos com o nosso 
país.

Tributamos aos Srs. 
Israel Weiss, Max Weiss 
e Dr. Charles Weiss, 
extensivos às suas di
gnas consortes, os nos
sos sinceros votos de 
uma feliz permanência 
em terras lageanas.

Or.
O Dr. José Afonso Ribeiro Ramos, recém formado 

pela Faculdade de Odontologia da Uaiversidade de 
Santa Catarina, avisa que acaba de instalar gabinete 
dentário, montado com moderna aparelhagem, cota
do com o novo super alta rotação (Airotor Dabí 
707: 300.000 r.p m ) colocaado-se à inteira disposição 
do povo em geral.

Atende com hora marcada durante êste mis no 
horário das 9 às 12 e das 16 às 18 hrs.

Enderêço: Rua Coronel Córdova, 276 - Lages - SC

2) No caso não se confi
gura desapropriação por uti
lidade pública com base nas 
letras “e ’’ e ‘ f” do art. 5 o do 
Decreto lei n. 3 365 de 21 de 
junho de 1911.

3) Igualmente não se  ca
racteriza a desapropriaçã< 
pelo mesmo motivo, com ba 
se na letra “i” do artigo ci 
tado

4) A desapropriação extec 
siva ou por zona apenas, i  
ludida nas informações d 
sr. governador, e não cons 
tante do decreto expropria 
tório, só se da, possivel sc 
efetuada corttemporâneamen 
te com a lei que desapro 
priou as terras para constru 
ção da barragem.

5) Os dispositivos contido- 
no art. 174. parágrafos 2.°. 
3.° e 4 °, da Constituição do 
Estado, são de natureza pro 
gramática, exigindo lei que 
regule os casos de distribui 
ção ou de redistribuição dc* 
terras não devolutas

6) O Governo do Estad 
apenas pode distribuir terras 
do seu domínio, de acôrd 
com a legislação estadual 
que existe a respeito ou de 
conformidade com outras que 
a Assembléia Legislativa ve 
nha a elaborar.

7) Simples decretos do B- 
xecutivo não têm íôrça de 
lei para fundamentar ou au 
torizar declarações de desa 
propriação, nas hipóteses em 
que não existe lei emanada 
do poder competente.

-q O Poder Executivo não 
necessita de autorização da 
Assembléia para desapro
priar; mas se pretende dis
tribuir ou redistribuir terras 
de particulares, exige-se que 
antes tenha sido autorizado 
por lei; o Executivo não po 
de alienar, dar, vender, re
ceber em doação com en
cargo, imóveis de qualquer 
natureza, sem lei especial 
reguladora.

“  v a r i g

Para FLORIANÓPOLIS, ITAJAÍ, SÃO PAULO e RIO 

4as., 6as. e domingos 11:20 hrs.

Para CAXIAS e PÔRTO ALEGRE - 

3as., 5as, e domingos, 12:40 hrs-

WtiiMlIi

Santa Catarina terá 14 
Deputados Federais

U Presidente do Senado acaba de promuig* lei 
que regula a elevação do número de Deputa >s 
Federais Serão 404 os repre> utantesque iut ,ia- 
rão a Câmara a partir de 19< ’, quando atualmen 
te são 326. Também foram reajustadas as quota* 
que tocam aos Estados e Territórios.

A nova distribuição é a s -guiute; Amazo i 7; 
Ceará, 21; Rio Grande do No te, 7; Paraíb 3 
Pernanbuco ,24; A 1 a g o a s, 0; Fergipi 7; 
Pará, 10; Maranhão, 16; Piauí, 8; Bahia, 31; I is 
Gerais, 48; Espirito Santo, 8; Estado do Ri< i; 
Guanabara, 21; São Paulo, 59; Paraná, 25; a & 
Catarina, 14; Goiás, 13; Mato Grosso, 8; Kio i i- 
de do Sul, 29; Território do Amapá, 1; To, t. to 
Rio Branco, 1. O Acre, recém transformado :n I s- 
tado, com dois deputados.

CE « >
deiras para o mer
) Sr. Valo» oro Kõe- 

he, pres lent 1 > Sindi- 
ito da 1 idu-t i ie Ser- 
trias, C rpiuta as e Ta- 

loarias d i regi.o ;rrana, 
ecobeu io I - iluto Na- 
■ional do Pinh > seguin- 
e telegr im«:

Prazer comunicai' presi 
lência aut irizou distribui
rão novo contingente Ar
gentina vinte milhões oés 
quadrados e doi< milhões 
pés quadrados resserradopt 
Delegacia já instruída es
tando posse mapas cor
diais saudações Cleber íns- 
pinho.

Construtora Catarinense de 
Estradas S/A — COCES A

Assembléia Geral Ordinária 
Io Edital de Convocação.

Convida-se os senhores acionistas da CONS
TRUTORA CATARINENSE DE ESTRADAS S/A. - 
Cocesa - para participarem da reunião de assem
bléia geral ordinária, a realizar-se no proxiino dia 
29 de julho de 1962, com inicio as 14 horas, na 
sede social, sita a rua Marechal Deodoro nr. 155, 
sala n- 2, nesta cidade, para deliberarem sobr^ a
seguinte:

ORDEM DO DIA
1) - Eleição da diretoria da sociedade para a 

gestão do exercício social, compreendido pe 
lo periodo de 10 de junho de 1962 a 10 de 
junho de 1963;

2 ) - Eleição dos membros do consêlho fiscal pu
ra o mesmo periodo;

3) - Estudo, tomada e aprovação das contas da 
diretoria, em exercício até 10 de iunho de 
1962;

4 ) Assuntos de interêsse social.
Lages, 16 de julho de 1962 

Dr. Newton Ramos - Dir. Pres.
Dr. Zeno Rizzo Dir Super.
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VISITA DE KENNEDY

Sem razões políticas o adia
mento para novembro

O Sr. Pierre Salinger, 
assessor de imprensa 
da Casa Branca, que es
teve no Rio, afirmou, ca
tegoricamente, que o a- 
< iamento da visita do 
) residente John Kenne- 
( y ao Brasil “não tem 
( ualquer relação com a 
sttuação política brasilei
ra” sendo motivado pe
la necessidade de per 
munência do Presidente 
dos Estados Unidos em 
Washington, agora que 
o Congresso Norte-Ame
ricano deve apreciar, an 
tes das eleições, impor
tantes projetos de lei, 
vitais para a política do 
Governo

() sr. Salinger reiterou 
os termos do comunica 
do conjunto divulgado 
simultaneamente em Br t 
sília e na capital norto 
americana, e salient u 
que não acredita que o 
adiamento da viagem 
possa influenciar na e 
xecução do programa** A 
liauça Para o Progresso”. 
Mencionou que o Congres
so e o povo americano 
têm plena consciência da 
utilidade dêste programa, 
e que, se em alguns mo-! 
mentos podem ser ob j 
servadas inquietações 
sôbre o andamento do 
programa na Améric 
Latim, isso não significai 
que os americanos des
conheçam que um pro
grama de tal envergadu

Calor leva ao Sui-

ra necessita de tempo.
Salinger frisou qtn 

suas conversações com < 
Presidente Goulart, °m 
Brasília, versaram sobre
tudo sôbre a visita de 
Kennedy. A uma pergun 
ta, Salinger respondeu 
que não notou qualquer 
modificação nas rela 
ções entre os dois países, 
desde a visita de Gou
lart aos Estados Unidos.

Não obstante o adia
mento da visita Kennedy 
para o dia 12 de no
vembro, altos funcioná
rios do Itamarati procu
raram deixar acertado 
com Salinger e o Em
baixador Lincoln Gordon 
o programa a ser cum
prido pelo Presidente A 
merican no Brasil. Tem- 
se como certo que Ken
nedy passará, agora, 
quatro dias no Brasil, e 
não três. como fôra pre 
visto anteriormente.

O Coração d© J©sus esíá sangrando
Divino coração de Jesús Nazareno,
Cristalina fonte, manda-nos do céu o nianâ e *
A ninguém negastes ia água que purifica a vi <,
Na agonia da morte dissestes, tenho sêde, dei a

Somos nós, e talvez, aqueles os teus ir^ . ^ cq̂ ' ‘'dos’
Quantas vêzes dizias benvindos num filhos meus,
A meu P:i os levarei para comigo serem ungiaos_,
Irmãos meus, tua imagem e semelhança, todos sao seus.

Quantas maldade* praticadas na terra por nós,
O vosso divino coração sófre, e está sangrando.
Diariamente falseamos quando dirigimos à Vós.
E, hipocritamente batemos no peito cantarolando.

Dissestes a quasi dois mil anos mais ou menos,
Só o amor haveria de salvar a toda a humanidade,
Hipócritas e Fariseus, bôcas ainda cheias de venenos,
Amem-se uns aos outros, sem ódios, inveja e maldade.

Pregavas ao ar livre, nos templos, vales e montanhas,
Por parábolas, davas a compreender todas as verdades,
Êles aí andam, vestidos de púrpuras, e cheios de artimanhas 
E ainda dizem o representá-lo, quantas falsidades ?

Lages, 21 de Julho de 1962.
Lauro de Carvalho Cesar
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Kennedy talvez visite êste ano o Uruguai
Anuncia-se a possibilidade da visita do presidente John Kennedy 

ao Uruguai quando êle vier em novembro próximo ao Brasil.

PALERMO - Uma onda 
excepcional de calor que 
assolou a Ilha da Sicília 
provocou, entre outros 
incidentes, o suicídio de 
um rapaz, que enloque- 
cera em consequência da 
temperatura, e a morte, 
por insolação, de um 
ancião.

Na cidade de Catânia 
foram registrados quase 
46 graus à sombra e em 
Siracusa, 45. Essas tem
peraturas não se verifi 
cam há séculos na Sici- 
lia. As culturas e a ve
getação, em geral, es
tão ameaçadas de des
truição completa.

Símbolo do sucesso

[m m )

X : redesenha-
Sobno. elegante, resistente. O seu padrão de automóvel'

•l í . ' r >. '
\

Ofl BrodDto dl WIUTS-OVERUIO
fa tr ic im e  de n te o lo s  d t  alta Qualidade 
S i o  Bernardo do Cameo 
Estado de S io  Paulo

CONHEÇA-O E PEÇA UMA DEMONSTRAÇÀO EM:

Agência Planaltina de Veiculnc: q / a
Avenida Pres. Vargas, 1898r  End. Tal. “Planaltin»’' *  ^LAGES rianaltma - Fone, 444 - ^

Santa Catarina
C. Postal, 333
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CORREIO L AGE AN'O 3 » na gira

SS™!? PreP, ^ ..iaperfeiÇ°amenlo de Professores RuraisNo PLAMEG [Oi pre lior Estimulo & cm i,,... , 
vista uma recuperação foram nr-*viatA. L tura a qual ficou encar
d0 professor rural, de- cursos a t in ^ A  Vf nos ‘ '..stimiilaHo P sp m  noion e____ U&1UQ0 e>se$sestimulado e sem oriep pr fessores “ rurais ^F ot «orân nedaffocrica Ma __  tuntis. Foitação pedagógica. Na 
Meta o Homem, sua Edu
cação e Cultura, sub-se-

# •* 1 u‘ai3. r 01
.. PI,AMPr0nVéaio eülre • e a Secreta
ria de Educação e Cul

F A L E C I M E N T O
Sra. Maria Luiza Schmidt Neves

Faleceu oatera p?la manhã, nesta cidade em 
idade bastante avançada, a veneranda sra d 
Maria Luiza Schmidt Neves, pessoa vastameut 
relacionada em dossos meios, e pertencente à 
tradicional familia de nossa torra

regada da execução d* 
tarefa, já definida no 
planejamento básico do 
Plano de Metas do Go
verno.

tarefa, técnicos da Se-,região. Meto lol» pia, Psi- 
cretaria de Educação e cologia Educ ici* nal. Re- 
Cultura se deslocam da.oreação Infantil e Dida- 
Capital, e os professores.' rica G^ral O êxito dês- 
ao sairem da localidade i ses cursos tem sido e 
em que lecionam para o noime, e os professores 

0  D eoartam pnfn Hp F municiPio sede do curso, rurais tem vindo parti- 
ducaçâo da SEC urolra !receb<™ diárias e. de cipat dos n,esmn- com
mou.Ç fiara 1ÍW>P emeo r ° 'a °  compet"”te c 1,1 grande rntusiasm Por’ ficado. outro lado. os r ílexos

As cadeiras fundamen- na área rural, ju to a
tais do Curso são Higie- comunidade não se fa- 
ne Escolan. esta admi- rão esperar 
nistrada por médico da J

mou. para 1962, cinco 
cursos, havendo se en 
cerrado o primeiro em 
14 de junho, em Araran- 
guá, abrangendo os pro 
fessores rurais de seis 
municí ios da região. 0 
róximo será instalado 

no Vale do Rio do Peixe, 
em meados dêste mês de

Nome d Garrincha
Deixa a prantear o seu falecimento os seguin 

tes filhos: M «jor Sérgio Neves. Sr. Aderbal Neve- 
í>r. Aluo Neves, Sr. João Neves, Sr. Álvaro Neves 
Sra. Jaay Naves \ i ?  i, c u id a  com o Sr. Ace
nar Varela e a Vva. d. Alda Neves Hildebrand 

0 e iterro de d. Maria L íiza Schmidt Neves. 
d-U-s * ont^m mesmo, às 16.30 horas, com grande 
aco u oanhamento par o Cemitério Cruz das Al 
hms.s

À familia enlutada enviamos a> nossas sen 
lidas condolências.

LAGEANO !
Lages necessita de mais escolas Co
labore com a Prefeitura Municipal, pa
gando os teus impostos na data exata.

julho, até o fim do ano 
serão atingidos 700 pro
f e s s o r  rurais.

Mais de seis mil pro
fessores no quinquê

nio
Sendo objetivo dêste 

programa atender cerca 
de mil e quinhentos pro
fessores por ano. serão 
atingidos, ao fim do 
quinquênio do Govêrno 
Celso Ramos, to
dos os professores que 
trabalhem na zona rural 
dos diversos municípios 
catarinenses, jem núme
ro superior a seis mil.

Para efetivação dessa

para um município
Ü deputado paranaense Anibal Khury (PTN) 

apresentou projeto de lei a Assembléia Legislaú- 
va do visinho Estado, criando o município de 
tARRINCHA no interior paranaense. Explicando 

sua razão disse o parlamentar araucariano - «D o 
í-~to, expliquemos o porque desta homenagem a 
GARRINCHA, e não a outros valores integrantes 
da equipe nacional.

É que nenhum outro de nossa s 
tlétas representa com tanta fidelidaia, com ta
manha identidade a «virtuose» brasileira, do que 
«seu» Mané Garrincha.»

Construtorss poderão emitir duplicatas

-  Fábrica de É r e i s  e Esquadrias
FÁBRICA DE MÓVEIS E ESQUADRIAS

06

J O Ã O  P E L L I Z Z O H I
& CIA. LTDA

Roa Jerooimo Coelho, •/• 
r... -Q,i,- t26 - T«Éa*r. 'ItiO*

LAGES - Sta. Catarina

— D E -
João Pelizzoni & Cia. Ltda.

Rua Gerônimo Coelho, s n- C- Postal. 126

L A G E S  - >ia. ai rina

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

pronta entrega e executa qualquer movei sob encomenda

Foi aprovado unâni
memente Da Câmara dos 
Deputados o projeto de 
lei conceituando às em
presas construtoras co
mo comerciantes e fa
cultando-lhes a emissão 
de duplicatas.

Quem não anun- ' 

ca se ^sconde
Para seus anúncios pro

cure CORREIO LAG EA
NO, Rua Marechal Deo- 
doro, a“ 294

CASA - Vende -se
Vende-se bôa casa de moradia na Rua Josefina Am >- 

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

A casa tem todas as instalações necesaárias e es a 
construída há 2 anos
Tratar no local com o snr. José Cardoso, ou c o n o ü e s a i  
senhor no prédio da Farmácia IARA.

A maiore mais completa Livraria e Tipografia da cidade

Completo sortimento de material escolar
13 - LAGES - S. Catarina

Papelaria em geral
Coronel Córdova, 202 -Fone

gl yA* • /,
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P r e fe itu r a  M u n ic ip a l d e  t_ a g e s
ESTADO DE SANTA CATARINA

decreto

de 2 de maio de i 962

O Prefeito Municipal de Lages,
RESOLVE:-

Elevar para a Referência X da Tabela de Extranumerários Mensa- 
listas e Contratados do Município, os vencimentos do Fiscal Auxiliar, 
Senhor Antônio Rosalino Nogueira.

Prefeitura Municipal de Lages, em 2 de maio de 1962.
Ass. Wolny Delia Rocca Prefeito Municipal 

Publicado o presente decreto na Secretaria da Prefeitura, em 2 
de maio de 1962.

Felipe Afonso Simão - Secretário

DECR ETO
de 2 de maio de 1962

O Prefeito Municipal de Lages, resolve - 
ADMITIR:

IRINEU CORREIA para, como Extranumerário mensalista, exer
cer a função de Tratorista, Referência X.

Prefeitura Municipal de Lages, em 2 de maio de 1962.

Woln.v Delia Rocca - Prefeito Municipal 
Registrado e publicado o presente Decreto na Secretaria da Pre

feitura, em 2 de maio de 1962.
Felipe Afonso Simão Secretário

DECRETO
de 2 de maio de 1962

O Prefeito Municipal de Lages, resolve:
APOSENTAR:

De acordo com o art. 198, da Lei n. 71, de 7 de de
zembro de 1949:

OSCAR AMANCIO RAMOS, ocupante do cargo de Guarda Livros, 
Padrão K, do Quadro Único do Município, com os proventos anuais de 
Cr$ 207.HOO,oo (duzentos e sete mil cruzeiros).

Prefeitura Municipal de Lages, em 2 de maio de 1962

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na Secretaria da Pre
feitura em 2 de maio de 1962.

Felipe Afonso Simão 
Secretário

Termo de Contrato de Locação de Serviços
Termo de contrato de locação de serviços que entre si fazem a 

Prefeitura Municipal de Lages e o Senhor LUIZ CESAR FREITAS RIBEI
RO, para o fim e na forma que abaixo se declara.

Aos cinco dias do mês de maio do ano de hum mil novecentos e 
sesseata e dois (5-5-1962), na Prefeitura Municipal de Lages, no Gabinete 
do Senhor Prefeito Municipal, Dr. Wolny Delia Rocca, ora denominado 
Contratante e de outro lado o Senhor LUIZ CESAR FREITAS RIBEIRO, 
aqui denominado Contratado, foi concluído este contrato, na forma e 
sob as Cláusulas seguintes:

Cláusula primeira
,_ cnus Htribuicões contrata neste ato o Snr 

Lu,z par' "  P.oíeitura Municipal Ua Lages, exer-
cer as funções de Topógrafo.

Cláusula Segunda
O Contratante obriga-se a exercer os serviços atinentes às suas 

lunçõeflfem^eclodó pormal da trabalho ou ex.raordmanan.ente.

Cláusula Terceira
O Contratante obriga se a pagar ao Contratado, mensalraente como 

retribuição aos serviços prestados, a importância de dezesseis mil cru
zeiros (Cr$ 16.000,oo). que será efetuada até o dia cinco de cada mês, 
na pagadoria da Prefeitura Municipal, por verba que o Orçamento con- 
signar.

Cláusula Quarta
O presente contrato terá sua vigência a partir de vinte e oito de a, il 

do «no de hum mil novecentos e sessenta e dois (28-4-62), e terminará 
um ano após, podendo ser prorrogado de acordo com as partes contra
tantes, bem como poderá ser rescindido em qualquer tempo, por inicia
tiva de qualquer uma das partes, sem que caiba direito a indenização 
ou reclamação judicial ou extra judicial.

E, para firmeza e validade do que ficou acima estipulado, mandou o 
Snr Prefeito Municipal que fosse lavrado o presente Termo de Contra
to, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes 
contratantes e por mim Felipe \ionso Simão, Secretário da Prefeitura 
Municipal de Lages.

Prefeitura Municipal de Lages, 5 de maio de 1962 

Wolny Delia Rocca - Prefeito Municipal 

Luiz Cesar Freitas Ribeiro - Contratado 

Felipe Afonso Simão - Secretário

Termo de Prorrogação de Contrato celebrado entre a 
Prefeitura Municipal de Lages e o Snr. Ivo Reis, para 
o fim e na forma que se declara no registro a fls. 47 
do livro n. 11.

Fica para todos os efeitos prorrogado até o dia déz de abril do ano 
de hum mil novecentos e sessenta e treis (10-4-1963), o prazo previsto 
na Cláusula Quarta do Contrato celebrado entre esta Prefeitura e o Snr 
Ivo Reis, registrado a fls. 24 vs. e 47 do livro n. 11.

Prefeitura Municipal de Lages, em 5 de maio de 1962.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Ivo Reis 
Contratado

S e n h o r e s  M o to r is ta s :  1aaaaaaaa

a

a

Para os serviços de lavação, l i i l i c a ç ã o  e pulverização de seus veículos procurem a
Se 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

e

m§sa
m
a
m

roo serviço " 7  anexo a soa oficina
Rua Coronel Cordova, 294 à 302 -  (Logo abaixo dos Correios e Telégrafos)
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Plano Ro-cviário íc  Santa Catarina
5a nagina

O setor rodoviário, pe
la importância que re- De acordo com asla ímpunauum que re- normas adotnHoo'"* De maior interêsse pa-
veste, esta merecendo Governador PoiL Po (,' ra a população de pro
especial, atenção de par ímos, através do DER o^ ..........
te dos orgaos governa através de convênios do

PLAMEG, as obrasmentais responsáveis pe
la sua execução. Au 
mentar o número de 
hoas estradas, melho
rar as já existentes pos 
sibilitando tráfego mais 
rápido entre os diver- 
go* recantos da terra 
cat irmense, é tarefa que 
virá contribuir decisi
vamente para o progres- 
go e desenvolvimentv 
da sócio economia de 
Santa Catarina.

Celso Ra gressista região é a' ro

_vem
sendo atacadas simulta
neamente, em diversas 
ti entes. Não é só a cons
tante preocupação com 
a conservação das rodo 
yiasj á existentes, mas 
também o estudo para 
a abertura de novas ro 
dovias que virão encur
tar distâucias e possibi
litar a mais rápida mo
vimentação de riquezas 
de uma área a outra.

QUERO EU .
Quero eu. que uma noite 
Ao mirar o firmamento 
Em toda sua vastidão 
Sem ter o bramir do açoito 
Longe de todo o tormento 
Deste mundo de ilusão

Que cáia uma estrela brilhante 
Acompanhada da prata 
Que envolve e me seduz 
E sobre mim, um pobre andante 
Forme uma grande cascata 
De fulgor, com sua luz

Que os sorrisos rio? santos 
Que só ela traz cor dg<
No eterno deslumbrar 
Me cubram de mil neintos 
E concedam me o abrigo 
Para que eu possa s mbar

Que cante a canção sublim*
Dos Anjos, que Deus criou
Nos Ceus, então vivando
Que a doçura, que só ela xprime
De toda a alma que amou
Fique a mim envolvendo

E após, que a noite se finda 
Que ela volte ao infinito 
No seio da eternidade 
Prometendo me ainda 
Reduzir o meu aflito 
Tornar, quando houver saudade.

VILE

rí
O índice de mortalida

de dos solteiros é nitida
mente superior aos dos 
casados, principalmente 
para os homens. É o 
que afirma o Instituto 
Nacional Francês de Es
tudos Demográficos, em 
um opusculo contendo 
um estudo sôbre os Ín
dices de casamentos de 
gerações francesas no

decorrer
anos.

dos últimos

As principais conclu
sões do referido Institu
to são as seguintes: 1) 
- O matrimônio assegura 
urra maior longevidade; 
2) - As mulheres supor
tara a solidão e o celi
bato melhor do que os 
homens.

Canonização do Padre Anch eta
O Diário Carioca do le jornal guanabarino,

Rio de Janeiro, resolveu 
encetar uma campanha 
em pról da cinonização 
do Venerável Padre José 
Anchieta.

Esta campanha daque-

vem encontrando o de
cidido apoio das mai' res 
autoridades eclesiastic s 
do país, inclusive i.o 
Cardeal Dom Jaime Câ
mara que se associou *- 
quela iniciativa.

dovia Gaspar Brusque da 
SC-49 (Gaspar-Brusque- 
Nova Trento Tijucas). A- 
gora acaba de ser rea
lizado convênio entre o 
Gabinete de Planejamen 
to do Plano de Metas do 
Govêrno e o Departa
mento de Estradas de 
Rodagem, para execu 
ção daquela obra, ha 
vendo assinado o refe
rido convênio pelo 
PLAMEG, os Secretários 
Executivo e Sem Pasta, 
respeetivamente Eng. An
ues Gualberto e Dr. Re
nato Ramos da JSilva e 
pelo DER o seu dirptor 
Eog. Cesar Amim Gha- 
nem Sobrinho.

A execução da obra 
estará a cargo do De 
partamento de Estradas 
de Kodagem, por dele 
gação do PLAMEG. sen 
do que o valor do pre 
sente convênio, para o 
ano em curso, é te 50 
milhões de cruzeiros, pa
ra serviços de implanta 
ção.

Há muito que a popu 
lação de Brusque aoseia 
pela consecução desta 
medida, que virá facili 
tar a ligação do muniei- T|q 
pio não só com Gaspar. { 
mas também possibilitar w . ,
a ligação do asfalto da  ̂medicina brasileira descobrir um medica
SQ 21 permitindo o >s- está de parabéns: o cien mento capaz de preve
coaraênto da produção tista paulista, professor air e recuperar doentes
através do porto de Itajai. incha e Silva, acaba de acometidos de enfarto

cardíaco. A nova droga 
que dizem maravilhosa 
ainda está sendo subrne 
tida a uma série de ex 
periências. No entanto 
conforme noticias de Ri 
beirão Preto, a “Bradici 
na” - assim foi batisado 
o medicamento pelo seu 
descobridor - já está o- 
perando milagres. Está, 
pois, de parabéns a me 
dicina brasileira.

Gabinete se reunirá duas 
vêzes p o r semana

Por decisão do Pre-! semanal, como no go- 
mier Brochado da Ro-lvêruo do Sr. Tancredo 
cha, o Gabinete se reum- .Neves. O h rário das 
rá duas vêzes por se-(reuniões do Gabinete 
mana, ou seja às quin-1 ainda não foi fixado, 
tas e sextas feiras, no ( ís pt rando se que perma-' 
Palacio do Planalto, elneça o das nove horas 
não apenas uma reunião | da manhã.

par a m c i

Máquina de Conta
bilidade RufTriplex

Vende-se uma máquina de contabilidade mar
ca RUF com 3 somadores, capacidade de 999 mi 
lbões. cora aparêlho intromat e mesa.

Tratar com o Sr. PAULO BARTZ, à Rua Ma
rechal Deodoro, 311 - Curitiba.

T r a n s p o r t a d o r a  o B c p r o s B o t a o õ G S  R O D O L A G E S  L T 0 1 .
V  , qfiA -  Fone 380 - Caixa Postal, 73 - LAGES - Santa Catarina

Avenida Maree lotações. mudanças, encomendas, bagagens etc.,pura qualq^r localidade do pais
transportes em geral ae carga , Alp(Tre São Paulo, Rio de Janeiro, Curitibanos, São Joaquim, Pelotas
A . n.iiMtiha Caxias dO SUl, roíio
Agencias Taçabá! Graude e LüDdrina. , ,- j ^  r ,  Hrinr,.ps . , _i —. qecruinies localidad©s d© ociziici Cgí inncr*oervmdo ainda a y Residência Fuck. Santa Cecilia. Ponte Alta do Norte. Ponte

Monte Castelo. LageadinúYrmverê Encruzilhada, Palmeiras, Bouqueirão. São José do SerA h ^ . ^ r ^ o s N o v o s .  C hapecó Xaxim, Xanxere tncm zim  c  - 0 A lta c  Belo do Sul.
J.oa R ^ d a  V a” ePaOSPainél, V n ^ * * ^ * ^ ™ * ^  do Hio Pelotas e Rio H .q» ,  no Paraná
Lanr>rt freiU-r, C^TTO NegfO» ---- -----------------------------
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Juízo de Direito da Segunda Vara C vel da Com trca de Laje?
O Doutor José Pedro Men 
doH de Almeida. Juiz de 
Direito da Segunda Vara 
Cível da Comarca de La
jes, Estado de Santa Cata
rina, na forma da lei, etc

Faz saber a todos quantos 
o presente edital de citação, 
com o prazo de trinta (30) 
dias virem, dele conheci
mento tiverem que, por este 
meio, cita a SIRTH GIOVA- 
NINI DE AQU1NO NICOLELI, 
atualmente em lugar incerto 
e não sabido para compare 
cer na sala das audiências 
no Edificio do Forum, desta 
cidade, no dia vinte e qua
tro (24) de agosto do cor
rente ano, às dez (10) horas, 
quando será realizada a au 
diência preliminar de conci
liação referente a ação ür 
dinária de Desquite que lhe 
move Maria José Ramos Car 
valho Nicoleli, nos termos da 
seguinte ET1ÇÃO INICIAL: 
«Exmo. Sr Dr. Juiz de Di 
reito da Vara Cível da Co 
marca de Laje6 - Maria José 
Ramos de Carvalho Nicoleli, 
brasileira, casada, aux liar 
de justiça, nesta comarca, 
domiciliada e residente nes
ta cidade de Lajes, vem, por 
intermédio de seu advogado, 
que esta assina, ut instru
mento particular de manda
to anexo, perante V. Excia.. 
propor uma ação ordinária de 
Desquite contra seu esposo 
Syrth Giovanini de Aquino 
Nicoleli, b r a s i 1 e i r o, 
cisa io . fuacionírio pú 
blico, domiciliado e residen 
te em Florianópolis, funda
mentando o pedido nas se 
guintes razões de fato e de 
direito. OS FATOS - A re 
querente, ora denominada A. 
em data de 1 de feverei
ro de 1.945 contraiu núpcias 
com o requerido, ora deno
minado R. perante então, di
go, perante o então Juiz de 
Paz, Hermelino Ribeiro da 
Silva, como faz certo a cer
tidão de casamento junta. A- 
pós o casamento lograram 
ter vida comum na melhor 
harmonia, vivendo um para o 
outro, sem a menor alteração, 
ao ponto de quando ausente 
o R. não deixava de ser cor
tês e atencioso como se vê 
do telegrama anexo enviado 
no dia das mães,para sua ter 
na e fiel companheira, a A. 
De uns quatro a tres meses 
a esta parte o réu assumiu 
berrantes atitudes de infide
lidade para com a A. viven
do publicamente, em Floria
nópolis, com uma funcioná
ria do IAPC, por ele empre
gada, rompendo com o com
promisso que assumira quan
do se consorciou com a A, 
Ante esta conduta irregular 
do R. vivendo ostensivamen
te na Capital do Estado teú- 
do e manteudamente, de 
comborça ao lado, ferindo a 
sociedade, atrontando-a pu
blicamente, outros procedi
mentos não tem a A. senão 
bater as portas da Justiça 
para reclamar o amparo a 
qiíe tem direito O DIREITO. 
Diante de semelhante estado

de coisas, não há dúvida de 
que se acha configurado, 
plenamente, o principio jurí 
dico que se encarna nas li 
nhas do art. 317, n. I do Cód 
Civ. Bras. o adultério. E, aqui 
convém consignar que, a fal
ta de provas material ou di 
reta de adultério pode ser su 
prida por um conjunto de fatos 
e série de atos verossímeis 
einequivocos.dos quais resul 
tam pre sunções graves, pre
cisas econcordantes (Rev.Dir. 
Vol.88, pág. 379).Os litigantes 
não residem no mesmo tet> 
já se encontram separados 
de fato, não havendo neces 
sidade de alvará de separa 
ção corpos, em semelhante 
situação como tem decidido 
os tribunais. O FEDIDO An 
te o exposto, requer a V 
Excia. a expedição de Car
ta Precatória para a Vara de 
Familia e Sucessões para a 
Comarca da Capital, afim de 
ser citado o R SYRTH GIO 
VAN1NI DE AQUINO NICO 
LELI, e preliminarmente. 
comparecera audiência de 
conciliação ou acordo por 
meio de desquite amigável, 
prevista pela lei n- 96b, de 
10 de dezembro de 1949, em 
dia e hora que forem desi
gnados, e, não querendo, se 
ja de imediato citado para 
contestar a presente ação. 
dentro do prazo de dez (10) 
dias. que se seguirem a cita
ção. Indica-se como meio de 
próva, o depo mento pessoal 
do A sob pena de confesso, 
quando requerido, depoimen 
to de testemunhas, juntada 
de documentos e mais pro
vas que se julgarem neces
sárias ao esclarecimento do 
alegado Dá-se a presente 
para eleito de taxa judiciá 
ria o valor de cinco mil cru 
zeiros Cr$ 5.<>00,00) Nestes 
terraos:Pede Deferimento com 
distribuição. Lajes, 18 de fe
vereiro de 1.961 (a) Mário
Teixeira Carrilho». Não ten 
do sido encontrado o Reu. 
recebeu êste Juizo a seguin
te PETIÇÃO: «Exmo. Sr. Juiz 
de Direito da 2a. Vara desta 
Comarca. Maria José Ramos 
de Carvalho Nicoleli, por seu 
advogado, nos autos da ação 
de desquite jadicial, que mo 
ve neste Juizo contra seu 
esposo Syrth Giovanini de A- 
quino Nicoleli, expõe e re 
quer o seguinte. - que reque
rido o seu desquite judicial 
contra seu esposo, expedida 
foi a carta precatória ao 
Juizo de Direito da Vara de 
Familia para, na Capital des
te Estado, citá lo, o que se 
realizou, e devolvida, notou- 
se que, na carta precatória 
fora omitido o dia em que o 
citado, digo, citando deveria 
comparecer neste Juízo pa
ra a exigência da audiência 
de conciliação, na conformi
dade do que dispõe a lei n° 
968 de 10 de dezembro de 
1949. - que, atualmente se 
encontra nesta cidade, o es 
poso da requerente, e, não 
tendo ele acudido a citação, 
face a omissão do dia, como 
acima está mencionado, há 
necessidade de nova citação, 
por mandado, para os e- 
feitos dos termos da inicial 
de fis. 2, com designação de 
dia, hora e diligencia de con

ciliação, e em caso de não 
ter encontrado o requerido, 
ou citado, tudo certifique co
mo de direito o mesmo, pa
ra os fins legais por manda 
do. Nestes têrmos: P. Deferi
mento - Lajes, 11 de junho 
de 1961 (ai Mário Teixeira 
Carrilho» DESPACHO: «R 
hoje. J. como requer. Lajes 
11.6 961. ia) José Pedro Men 
des de Alneida, Juiz de Di
reito da 2a. Vara» - Outros 
sim: Fica o Sr. Syrth Giova

nini de Aquino Nicole r,ci ad 
inclusive para contestar a a- 
ção no prazo legal de dez 
dias, contado da data ma 
cada, para a audiência, ou 
seja vinte e quatro de agos
to p. vindouro, caso o mesmo 
não compareça à essa au
diência ou não se realize a 
conciliação. Assim sendo 
passou-se o presente edital 
para publicação na forma da 
lei.-Dado e passado nesta 
cidade de Lajes, aos cinco

dias do mês de julho de mil 
novecentos e sessenta e dois 
Eu, Luiz Carlos Silva Escri
vão do Cível, o datilografei, 
subscreví e assino.

José Pedro Mendes de Al
meida

Juiz de Direito da 2a. Vara 
( ível

Luiz Carb>s Silva 
Escrivão do Cível

juizo de Direito da Primeira Vara 
Cível da Comarca de Lajes

O doutor Osmundo Vieira soube colocar sua honra em 
Dutra, Juiz de Direito da destacada posição, pelo seu 
Primeira Vara Cível da comportamento, não tendo 
Comarca de Lajes, Estado relações com outros homens, 
de Santa Catarina, na for- possuindo os três caracte- 
ma da lei, etc. rísticos de posse de estado:

nominatio, tractatio, reputa- 
tio. - Assim, requer a V. 
Excia depois de ouvido o 
doutor Repres. do M.P., seja 
a presente ação de Investi
gação de Paternidade, julga- 

Faço saber a todos quan- da procedente, para que os 
tos o presente edital de ci- menores supra mencionados, 
tação com o prazo de trinta declarem-se-os filhos natu 
(30) dias virem dêle conhe- rais de Juvino Vicente de 
mento tiverem ou interessar Lima, nos termos do art. 
possa, que, por parte de MA- 363, do C. Civil, equiparando- 
RIA RODRIGUES DOS SAN- se no que permite a lei, aos 
TOS, me foi dirigida a se- filhos legítimos. - Por have- 
guinte PETIÇÃO: «Exmo. Sr. rem falecido os pais de J_u- 
Dr. Juiz de Direito.-Maria vino V. de Lima, e por não 
iodrigues dos Santos, brasi- constar nome algum de her-
leira, solteira, maior, residen
te e domiciliada em São Fe
lipe, Mun. de Curitibanos, 
por seu procurador, infra 
assinado, expõe e requer: 1 - 
Que, em 11 de setembro p.p., 
faleceu seu marido Juvino 
Vicente de Lima, com o qual 
se casara no religioso, con
forme se pode comprovar da 
certidão de óbito anexa. 2 - 
Que, seu marido Juvino Vi
cente Lima, solteiro, maior, 
residente e domiciliado na 
Comarca de Curitibanos, fô- 
ra sempre considerado como 
tal, e, sempre a suplicante 
vivera com o mesmo mari
talmente, guardando-lhe ir
restrita fidelidade até a mor
te dêle. 3 - Que, nêste pe
ríodo, que se prolongou por 
vários anos foram pela su
plicante concebidos os se
guintes filhos, nunca tendo 
sido posto em dúvida, serem 
le ambos os filhos: a) Maria 
Todrigues dos Santos, reg. n- 
4.365, fls. 74, livro 6-P.Alta; 
b) Aroldo Vicente de Lima, 
reg. n‘ 4.366, fls. 74, livro 6 
P.A.; c) João Maria V. de 
Lima, reg. n° 4.367, fls. 75, 
livro 6 P. Alta; d) Nivaldo 
Vicente de Lima, reg. n 
4.368, fls. 75, livro 6 P. Alta.
4 - Que, o suplicado, sempre 
teve para com a suplicante 
e para com os filhos cuida
do de verdadeiro esposo e ' 
pai, dando-lhes toda a aten
ção e desvêlo, como lho per- j 
mitiu sua posição social e o -1 
portunidades. 5 - Que, os 
pais dos mencionados meno
res, não tinham os impedi
mentos relacionados no I a 
VI do do art. 183 do C. Civil, I 
para se casarem civilmente, 
e, principalmente, a mãe

deiro, requer-se a citação 
por edital dos possíveis her
deiros.-Como testemunhas do 
que foi firmado, admitam-se 
para depor: ai Hermilino Vi
eira; b Sebastião Gonçalves, 
ambos brasileiro, casados e 
aqui residentes, os quais 
comparecerão independente

de intimação. - Com os docu
mentos inclusos, dando à 
causa a valor de CrS 2.100,00 
P.D. - Lajes, 28 de abril de 
1961. (a.) José Barbosa»’ 
DESPACHO: «Façam-se as 
citações, na forma requerida. 
- Lajes, 29-4-61. - (a) O. Du
tra». E para que ninguém a- 
legue ignorância, especial
mente os interessados incer
tos,passou se o presente edital 
que será publicado e afixa
do na forma da lei.-Dado e 
passado nesta cidade de 
Lajes, Estado de Santa 
Catarina, aos dez dias 
do mês de julho, de mil no
vecentos e sessenta e dois. 
Eu, Luiz Carlos Silva, Escri
vão da Primeira Escrivania 
Cível o datilografei, subscre
ví e também assino.

Osmundo Vieira Dutra 
Juiz de Direito da la. Vara 

Cível

Luiz Carlos Silva 
Escrivão da a. Escrivania 

Cível.

-  DE -  
PEDRO VANONI

Gasolina - Oleos - Lubri- 
f c çãoe Lavaçõo

Mantém anexo uma oficina mecânica 
para neihor atender os seus amaveis 

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

Lages -  Santa Catarina

A Geral Auío Peças
Hua Correia Pinto, 272 com Fone 264

rios, eixos>Gp a r a 8 para caminllões e estacioná- 
caixas de mudanc- °™ieS 6 truck- reboques completos 
rodas, cabines latorJo^ame1nt08>. engrenagens, cubos, 
chos e outros fins ôür molas; diferenciais para guin- 
e Consignações Ve”d“'arros usados.

Tudo a preços baixos
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Deposto pelas Forças Armadas o 
Presidente do Peru

Corno aconteceu anteriormente m An™Qn*' 
as Forcas Armadas do Peru depuzeram Í iF I Í h8’ 
„ presidente Manuel Prado. fato^Ste õ c o t i d ^ ^  
última quarta feira. luo na

Alegando fraudes nas recentes eleições pre
sidenciais, as Forças Armadas peruanas peroetr r 
rrn  este golpe quecausou vivos protestos nos Es
tados Unidos, Venezuela, Colombia, Costa Rica 
República Dominicana e outros paizes, tendo os 
quatro primeiros rompido sua relações com a iun- 
ta militar que ora chefia aquela nação.

Como se vê, as instituições democráticas so 
Leram mais um rude golpe na America Latina 
onde o regime originário da vontade popular foi 
mais ura vez burlado pelos homens dos quar
téis e das baionetas.

CORREIO LAGEANO 7a rvgina

Amanhã Cruzeiro x F inheiros
Dando prosseguimen

to à série melhor de 
quatro pontos, estarão 
jogando amanhã à tar
de, no Estádio Municipal 
Vidal Ramos Junior, as 
equipes do S. C. Pinhei
ros e do S. C. Cruzeiro.

Êste jogo faz parte da sé 
rie desempate para ap m 
tar o clube que disputará 
com o campeão da segun
da divisão,a sua sorte no 
certame de 1963.

Para o Pinheiros bas

ta um simples empate ia 
ra permanecer nn pi n ei 
ra divisão, enquanto que 
o Cruzeiro terá que v n- 
cer o seu contend a 
fim de que seja nece- í- 
ria a realização de i ji 
terceiro jogo.

Centro de Tradições Gaú
chas do Planalto Lageano

Assem bléia Geral
O Snr. PeJro Paulo Lisboa, Patrão do CTG. do Pla

nalto Lageano, de acordo com o estibelecidn pela sec- 
çio A. artigo IIo § 1 dos estatutos dêste centro, convoca 
todos os seus associados, ptra umi assem oléa geral ex 
traordinária à realizar-se d 4 de agosto vindouro, na 
ASSOCIAGÃ 1 RURAL DE LAGES, às 19 hora*, em primei- 
n  convocação, com a presença de no minimo 10 membros, 
ou em segunda chamada, uma hora após, com qualquer 
número, com a seguinte

ORDEM DO DIA:
l c) Modificação e Apro tção dos Estatutos Sociais; 
2o) Assuntos de Jnter'-- -Geral

Lages, julho de 1962
Pedro Paulo Lisboa — Patrão

CJsou água 
para prender 
os bandidos

S, PAULO - Como um, 
personagem de novela! 
policial, o encarregado 
de um pôsto de gasolina, 
em Santo Antonio do 
Pinhal, permitiu a recap
tura de dois criminosos 
foragido* da cadeia de 
São José dos Campos.!

Os bandidos, na fuga, 
haviam roubado ura car 
ro em Santana do Par- 
naiba e pararam no pôs
to para re bastecer. O 
encarregad notou, po
rém, que o veículo es 
tava com ligação direta 
e, em vez de gasolina, 
pôs água no tanque.

O expediente serviu 
para retard*r os crimi
nosos até a policia che
gar.

1 capital « i s  bem a h i o i s l r á  do Brasil
F OKIANOPOLIS DES 

TACA-SE — Informa se 
que o Instituto Brasileiro 
de Administração Muni
cipal concederá êste ano 
a Florianópolis o titulo 
de “A CAPITAL MAIS 
BEM ADMINISTRADA

DO BRASIL”. Iguulmeii- 
te muito bem impress o- 
nados ficaram os técni
cos do aludido Instituto 
com o luxuoso Dunas Ho
tel, da Lagoa da Con
ceição.

ii

(

>n-
inica ||
iveis

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

Praça Joâo Cosia#4 - Fone# 489

L A G E S

Explosão de 
Basílica de

No último domingo à 
noite, explodiu uma bom 
ba no interior da Basi 
lica de São Pedro no 
Vaticano. A explosão no 
maior templo católico do 
mundo ocorreu às 20,10 
ou seja, duas horas e 
dez minutos depois que 
as portas haviam sido 
fechadas.

Não havia ninguém no 
interior do templo e, por
tanto, não houve feridos. 
A detonação foi ouvida 
por todo o Vaticano e 
provocou grande alarme 
dentro das sédes da 
Igreja Católica.

os trabalhadores da 
cidade santa acorreram 
logo à famosa catedral, 
construída por Miguel 
Ângelo, durante o Renas
cimento.

Um porta-voz da Santa 
Sé disse que o petardo 
explodiu perto de um 
órgão, construído por 
encomenda do falecido 
Papa Pio XII e é locali 
zado ao pé do túmulo 
do Papa Clemente X.

As primeiras informa-

bomba na 
Pedi o

ções adiantam que 
tratava de uma bomba 
de tempo. Funcionários 
do Vaticano são de opi
nião que o engenho in
fernal foi colocado por 
algum louco. Aduziram 
êles serem insignifican
tes os danos.

Versatilidade 
e alto rendimento

TRATOR

FEND T
Um gigante no trabalho
Especialmente projetado 
para as condições Brasi
leiras, sob a garantia da 
famosa técnica alemã

Representante
Vicente Pascale

Com. e Repres.
Rua Correia Pinto n* 122 
Fone-228 - Cxa. Postal 28

End. Telegráfico - INDU 
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Se você deseja ganhar

1 milhão de cruzeiros ■
i rr NOTA FISCÂL correspondente às suas compras

Exija do seu íorne^ed i - QO sorteio de Dezembro de

Smi Talão Vale um Milhão
* *  *  notas A rua Coronél Córdova n« .SO

e concorro

T roque as suas
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Hoje em Florianopnjis:

Inauguração do Banco de Desenvol
vimento do Estado de S. Catarina S,A

Será instalado hoje era 
Florianópolis, à Praça lõ 
de Novembro, em sua 
séde própria, o Banco 
de Desenvolvimento do 
Estado de Santa Catari
na S/A, estando presen
tes além do Governador 
Celso Ramos, Secretários 
de Estado e altas autori 
dades administrativas e 
classistas.

Dentro da sistem itica 
e a planificação traçada, 
a fim de resolver os 
problemas fundamentais 
do Estado, tem o referi 
do Btaco destaque, pe 
las possibilidades novas 
que trará à sociedade eco 
nô nica catarinense, per 
milindo progre-so e rá

pido desenvolvimento à 
diversas regiões de San 
ta Catarina.

A primeira diretoria 
do novo estabelecimen
to de crédito está assiie 
constituída: Presidente 
Professor Alcides de A 
breu; Diretores - Srs. 
João José Cupertino Me
deiros e José Pedro Gil; 
S u p l e n t e s ,  J o s é  
Elias e Oscar Schvveitzer. 
Compõem o Conselho de 
Administração- Represen 
tantes do Govêrno - Ge 
raldo Wetzel, Celso Ra 
mos Filho, Luiz Gabriel, 
Kubens Nazareno Neves, 
Abdon Foes e Annes 
Gualberto, respectiva- 
mente Secretários da

Entre duas coisas prefira a melhor

Consórcio IC C  -  Cruzeiro do Sol
, âs suas ordens __

Diàriainente 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.

F; zenda, Viação e Obras 
Publicas, Agricultura, E- 
ducação, Trabalho e Se- 

jcretario Executivo do 
(PLAMEG; Representantes 
de classes: Ernesto Sto 

Idieck Junior, Haroldo 
Soares Glavam, Luiz 
Campeio Bessa, Humber 
to Moritz, respectiva 
mente da Industria, Co
mercio, Agricultura e 
Trabalho. São membios 
efetivos do Conselho Fis 
cal, os Srs. Herval Me 
lin, Manoel Donato da 
Luz, Nelson Amim, New- 
ton Cucker e Arno Sea
ra, sendo suplentes os 
Srs. Saul Oliveira, Hen
rique de Arruda Ramos, 
Emanuel Campos, Adil 
Ribeiro e Leone Carlos 
Martins. Com o capital 
de trezentos milhões de 
cruzeiros, o Banco de 
Desenvolvimento de San
ta Catarina S/A, poderá 
praticar quaisquer ope
rações bancárias. Além 
da matriz na capital do 
Eslado. serão instalados 
ainda êste ano, dez de
pendências no interior.

Dólar passou a bar
reira dos Cr$ 500.00

O dólar ultrapassou a bar- 
jreira dos 5<)0 cruzeiros no fe
chamento do mercado paralelo. 

'Já às 14 b. 30m. de ontem e- 
ra cotado a 495 cruzeiros. A 
alta do dólar, segundo os 
círculos financeiros, está sen
do provocada pela falta de 
regulamentação da Instrução 
n.° 228, da SUMOO, divulga
da no dia 7 e ainda não dis
ciplinada por falta de minis
tro da Fazenda. Os bancos 
estão reclamando a regula
mentação afim de que possam 
voltar a transacionar normal
mente.

A subida do dólar, em pa
pel moeda, veio ganhando 
intensidade desde o dia 16, 
quando no mercado “manual” 
era vendido a 465 cruzeirosi
A oscilação foi a seguinte, 
dia 16, 465 cruzeiros; dia 17, 
470; dia 18. 480 e, ontem, pe
la manhã, abrindo a 480 e 
fechando a 501 cruzeiros.

CORREIO LAGEÂNO
Lages, 21 de Julho de 1962

Em Lages o a c r e ®  sem raia
de nosso Estado.

O Sr Ibrahim Felipe Simão, que possivelmen
te demorar-se á até amanhã em nossa cidade, 
veio tratar na Princesa da Serra de importantes 
assuntos ligados à sua pasta bem como outros de
natureza administrativa. _

Enviamos ao Sr. Ibrahim Felipe Sim 10 os 
nossos votos de uma feliz estada em nossos 
meios

Por iniciativa do atual Di
retor Geral dos Correios e 
Telégrafos, Sr. Cel. |Dagober- 
to Rodrigues, foi criado atra- 
véz do Departamento de Re
lações Públicas do DCT, o 
sistema de telegrama fonado, 
colaborando desta fórma pa
ra melhor eficiência e assis 
tência ao público

Todo telegrama indicando 
número de telefone será por 
conseguinte, transmitido a- 
través do mesmo, antes da 
respectiva entrega

Nesta cidade.cujo agente do 
DCT é o Sr. Benvenuto Fur
tado, já foi iniciado o referi
do serviço.

Dr. João Araújo
Em avião de carreira da 

Varig, deverá seguir no dia 
de amanhã, para o Rio de 
Janeiro, o Dr. João Araújo, 
diretor do Hospital N. S. 
dos Prazeres e médico dos 
mais conceituados em nossos 
meios.

No Rio de Janeiro, o Dr. 
João Araújo deverá par

ticipar de um Congresso de 
Medicina que será levado a 
efeito naquela capital, de
vendo demorar-se pelo espa
ço de 15 dias.

Almejamos ao Dr. João A- 
raujo, uma feliz estada na 
Guanabara e votos de ven 
turoso regresso à Princesa 
da Serra.

O Cine Marajoara apreàe3ntai9a“2U5ãh(80min90)
a formidável produção da M.G.M. em 

Cinemascope e Metrocolor
N U A  N O  M U N D O

com Gina Lollobrigida, Anthony 
Franciosa e Eraesl Borgnine

Onze almirantes voltam a 
requerer exoneração

Por não desejarem colabo
rar com o atual Conselho de 
Minintros e fazendo restri
ções ao ministro da Marinha 
Almirante Pedro Paulo Su- 
zano, onze chefes navais rei
teraram seus pedidos de e 
xoneração irrevogável dos 
importantes cargos que ora 
ocupam.

São êles os Almirantes Au 
gusto Rademaker, José dos

Santos Saldanha da Gama 
Levy Pena Aarão Reis, Melo 
Batista, Waldeck Lisboa 
Vamprê, Muller de Campos, 
Luiz Clovis de Oliveira. Ma- 
thias Costa, Simas Alcantara 
e Silvio Moutinho. O IIo não 
foi identificado ainda. Tam
bém renunciou o atual che
fe do Estado Maior da Ar
mada, Almirante Ary dos 
Santos Rangel, mas por mo 
tivos diversos.

José Monteiro dc Castro I r o n
“o * “ •  S ür íme10M ° « ^ 1 ^ a l de8,S

de alegrU pa r̂a^ortn tà° 8jgn'bcativa efemeride, é 
nômada casa han^0* 08 funcionários e clientes de 
Arouca tem s a b i l  ‘f ’ P0Ít  ° Sr- Joeé Monteiro de 
sua « ^ R T ^ i B Ü S t f 0 0 "”me' sr
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