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erran v . ce prévia em Porto Alegre
2“*"} <*« de mais de 16 cidades

Cora o 
cer qual dos candidatos 
ao govêrno do Estado 
do Kio Grande do Sul, 
conta com a preferenciai 
do eleitorado de Porto 
Alegre, o Jornal do Bra
sil, que se edita no Rio 
Jp Janeiro, mandou pro 
ceder a uma pesquisa 
ca opinião pública. O 
trabalho foi confiado a 
ãjARPLAN organização 
especializada que ja ha
via feito investigação 
idêntica, há.cerca de dois 
n.ès-es quando também 
veiifioou da tendência

do Rio Grande do Sul- 
Os resultados dêste últi
mo inquérito, que a fo

Sr. José Hélio G uidalli 
cand ida to  à  V ereador

Entre os candidatos à 
Câmara do \ t readores, 
recenípm nt • provados 
pelo di etorio municipal 
no Partido &om,-»1 Gemo 
ciático. dpsponta o do 
i-r. José Hélio Guidalli, 
do alt » comeu io desta 
preça , ex pu idente do 
tlube Io de Julho, e 
pessoa que g • a de pre- 
vilegiada j><‘ ição nos 
círculos so \(c is e co

merciais de nossa terra.
Não poderia ter sido 

melhor a escolha do no
me do Sr José Hélio Gui
dalli, para concorrer ao 
legislativ > municipal, pois 
o mesmo, mercê de inú
meras qualidades de que 
é portador, inegavelmen
te ser t um dos mais sé 
rios concorrentes de 
quantos concorrerão à- 
quela casa do povo.

lha carioca publicou em 
sua edição dominical de 
2J de julho passado con- 
lirma plenamente os do 
anterior levantamento da 
capital do vizinho Esta
do sulino. Evidenciam 
os novos dados ampla e 
dec.siva definição da po
pulação daquela capital 
em favor da candidatura 
do Deputado Fernando 
Ferrari, sendo as seguin
tes as posições dos três 
pretendentes a ocupar o 
Palacio Piratini: Ferrari. 
88%; Michaelesn, 22%; 
Meneghetti, 22%.

C O N V I T E
O Prefeito Municipal, o 

Presidente da Câmara de 
Vereadores e o coman
dante do 2‘ Batalhão Ro- 
daviário têm a honra em 
convidar aos ex comba
tentes da FEB e ao po 
vo de Lajes, em geral, 
para a homenagem que 
será prestada, no próxi
mo sábado, dia 25, às 
ll.OO horas, ao bravo 
herói catarinense Ten 
Aiy Rauen, com a inau
guração da Praça "Ten 
Ary Rauen’', nas proxi
midades do Cemitério 
Municipal.

Os Srs Atilio Fontana,Renato Ramos da Silva 
e Osny Regis, candidatos à Senador, Suplente de 
Senador e Deputado Federal, respectivamente, 
empreenderão nestes próximos dias uma grande 
campanha em pról de suas candidaturas.

É o seguinte ó roteiro dos referidos candida
tos pessedistas:

Dia 26 — às 9 horas: Alfredo Wagner

Dia 27

às 12 
às 14 
às 17
às 11 
às 14 
às 20

Dia 28 - às 9,80 
às 13 
às 17 
às 20

Bom Retiro 
Urubici 
São Joaquim
Santa Cecilia 
Lebom Regis 
Curitibanos (Pernoite)
Campos Novos 
Anita Garibaldi 
Campo Belo do Sul 
Lages (Pernoite).

Espada de Penha Brasil 
pronta para cair sôbre 
os inimigos do regime

Afirmamos a V. Ex- 
cia. que as nossas espa
das estarão sempre pron 
tas a cair sôbre aqueles 
que tentarem contra o 
nosso regime democrá
tico, subverter a ordem 
ou prejudicar a paz e a 
prosperidade de nosso 
povo.

Êsse um trecho da 
carta dirigida, há dias, 
pelo general Penha Bra
sil ao presidente João 
Goulart.

A carta foi assinada

pelo antigo comandante 
do III Exército, mas em 
nome dos oficiais recen
temente promovidos ao 
generalato e teve por fi 
nalidade agradecer a re
cepção que o presidente 
da República lhes ofere
cera. O documento foi 
entregue ao general A- 
maury Kruel, que chegou 
a ponderar ao general 
Penha Brasil a con- 
veniêucia de o mesmo 
não ser entregue, com o 
que, porém, o signatário 
não concordou.

trabalharão por Santa Catarina
P ara  Senador
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES

ESTADO DE SANTA CATARINA

PLAMEG

L E I  N  7 5  
de 23 de maio de 1902

Abre credito suplementar de Cr$ 3.630 000,00 (cinco 
milhões e seiscentos mil cruzeiros)-

Wolny Delia Rocca, Prefeito Municipal de Lages.
Faço saber a todos os habitantes deste Município, que 

a Câmara Municipal VOTOU e eu sanciono a seguinte
LEI.

Art. 1- - Fica aberto, por conta do excesso de urre 
cadação do corrente exercício, 0 crédito de cinco milhões 
e seiscentos mil cruzeiros (Cr$ 5.60 .000,00), para suple
mentar as seguintes dotações do orçamento vigente.

6-31-1 Cr$ l.OOO.d'(1,00
6-41-2 CrS 400.000,00

Partida Social Democrático
PARA DEPUTADO ESTADUAL

firma n o v o s

o n  , Cr$ 2.600.000/0
o i ! '  Cr$ 1.600.000,00

Art •>• - Esta lei entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em' contrár ■ 

Prefeitura Municipal de Lages, em 23 de maio 
• Wolny Delia Rocca 

Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente Lei, na 
d.i Prefeitura em vinte e treis de maio do ano oe
novecentos c sessenta e dois.

Felipe Afonso Simao 
Secretário

Henrique Arruda Ramos
ANTI

COMUNISTA

LEI N- 76
de 23 de maio de 1962

INCLUE ESTRADA NO PLANO RODOVIÁRIO MUNICIPAI 
Woinv Delia Rocca, Prefeito Municipal de Lages 
Faç saber a todos os habitantes deste qt“e

1 Câmara Municipal VOTOU e eu sanciono a seguinte

L E I .

Wt. 1 -Passa a fazer parte integrante do Plano Rodo'’iar,J) 
vIuniciDal, estabelecido pela Lei n- 78 de sete de ma ç 
,1o hum mil novecentos e cinquenta (07-'>3 9o0) f  e®trada. 
que partindo mais ou menos do quilomeíro setenta (K 
7?) dí Estrada Estadual - LAGES 1TAJAL passando por 
terrenos de José Maria Valente, Família Muniz, Curt Bres 
snn e Família Ambrósio Melo de Muniz e João Agostinho 
de Liz. até anexar-se no Município de Passo Redondo.

Art. 2 - O Executivo Municipal fica autorizado a rece
ber por doação, compra, desapropriação amigável ou judi
cial a area do terra necessária, de que trata o artigo an
terior. . .

Art 3 - Para fazer face às despesas decorrentes, o
Chefe do Executivo Municipal, abrirá um crédito neces
sário. . . . .

Art 4- - Esta Lei entrará em vigor na data da sua 
p iblica-ão, revogadas as disposições em contrário

Prefeituia Municipal de Lages, em 23 de maio de 1962

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Rpgistradn e publicada a presente Lei, na Secretaria 
da Prefeitura, eui vinte e tre s de maio do ano de hum mil
novecentos e sessenta e dois.

Felipe Afonso Simão 
Secretário

Sím bolo do

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

W
v/rní

Offl BfOduto da WILIYS-OVERUIB 
falxfcamr de relculos de alia qualidade 
Sio Bernardo do Cango 
Estado de Sio Paulo
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CONHEÇA-O E PEÇA UMA DEMONSTRAÇÃO EM:

Agência Planaltina de Veículos S/A L
Avenida Pres. Vargas, 1898 - End. Tel. “Planaltina’’ - Fone, 444 -  C. Postal, 333* 

LAGES Santa Catarina

convênio*0_ Plano de 3  
zaçao de emergência f 
pràticamente atingido’*01 
todos os municípios 6,11 
tarinenses Foram en?’ 
truidos 890 salas T  
aulas. Os novos contra 
tos de convênios foram 
realizados com o iQic® 
da construção de dua! 
salas de aula em Cora 
pá, contrato de 7 sala. 
de aula em Guaramirim 
convênio com a Prefe  ̂
tura de Jaraguá do Sm 
para construção de 8a.’ 
ias de aula. O equipa. 
mento para a instalação 
do Jardim de Infancia 
de Joinville, foi objeto 
<lo convênio assinado 
ntre o PLAMEG e a 

Secretaria de Viação e 
Obras Públicas, cabendo 
a esta a execução dos 
trabalhos. O valordêste 
convênio foi da ordem 
de CrS 1.380.600.00. 0 ga
binete do PLAMEG e a 
^ecVOP, firmaram têrmo 
de convênio para a exe
cução dos serviços de 
reforma do Armazém n- 
2 do Porto de São Fran
cisco. O valor do con
vênio foi de 9 milhões de 
cruzeiros, com o prazo 
de 120 dias pura a con
clusão da referida obra.
J ia  28 o Bingo em be 
neficio do Hospital In
fantil Seára do Bem

Conforme já informa
mos em nossa edição 
anterior, será realizado 
no próximo dia 28, às 
20 horas, no Clube Io de 
lulho, um grande Bingo 
‘m beneficio da constru

ção do Hospital Infantil 
Seára do Bem. Os prê
mios para o referido. 
Bingo encontram se ex
postos na vitrine do Ba
zar Danúbio, à Rua Ma
rechal Deodoro, e cons
tam do seguinte- 1‘ — 
Uma bateria Panex, no 
valor de cr$ lo.ooo.oo;
2 - Um corte de case 
mira, no valor de cr$..
7.000. 00; 3- - Uma linda 
boneca, no valor de cr$
6 5oo,oo; 4- - Um ferro 
elétrico, no valor de crS
2.000. 00; 5* - Uma garra 
fa térmica, de 1 litro, no 
valor de crS l.õoo.oo

Atravéz destas colunas 
a diretoria da Sociedade 
Beneficiente Seára do 
Bem, solicita a coopera
ção de nossa população 
para que adquiram um 
bônus que dará direito 
a concorrer ao citado 
Bingo, e ao mesmo tem
po estarão prestando um 
ato de generosidade cm 
favor da construção do 
seu Hospital Infantil.

Quem não anun- 
cia se esconde

P ara  seus anúncios 
cure CORREIO LAGEA
NO , Rua Marechal Rc°' 
doro, n" 294

y.
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Agulhas N Diçna de LouvorUma Iniciaiív
tnn. a festa culminante iram 
deu se na mairiz de Nos- bairr 
sa Senhora de Monte ativa 
Serrate, no bairro de Pi- dadei 
nheiros, onde os moto- A

A classe dos inotoris 
tas profissionais,em todo 
o Brasil, está dando um 
magnífico exemplo de 
união e identidade de 
sentimentos por ocosião 
de 25 de julho, festa re
ligiosa de São Cristóvão, 
padroeiro dos motoristas. 
Na oportunidade, em ceu 
tenas de cidades, gran
des ou pequenas, são re 
zadas missas em Ação 
de Graças, realiza se a 
bênção do veiculos, faz 
se a procissão noturna 
luminosa de S. Cristóvão.

Ano a ano as come
morações espalham se 
e ganham importância, 
reunindo tauto os chofe
res de caminhão, “Irmãos 
da Estrada”, como os 
motoristas de praça e 
mesmo os choferes de 
veiculos coletivos de 
passageiros.

Em São Paulo, êste

Cirurgião Dentista
Uirica-Cirurgia Buco-Maxilar-Prótese Dentária 

Atende com hora marcada 
das 9 às 12 hrs.

Endereço: Rua Coronel Córdova, 27tí - Lages - SC

Consultório montado com moderna aparelha 
i <r(>in dotado com o novo super alta rotação 

(Airotor Dabi G 707; 300 000 r p.m.)

FÁBRICA DE MÓVEIS E ESQUADRIAS loão Pehzzoni & Cia. Ltda.
Rua (ierõnimo Coelho, s/n- C Postal, 126

L A G E S  - Sía. Catarina
J 0 Â 0  P E L U Z Z O N I

£ CIA. LTDA.
Rua J e ro n im o  Co® lbo, '/> 

Calia Poatoi. «2« - *•*••• -ICAO* de outros Estados, e que 
estavam de passagem 
pela capital.

Um belo exemplo que 
deverá frutificar cada 
vez mais nos próximos 
anos.

até a noite.
Carregaram no* om

bros em procissão a ima 
gem de >ão Cristóvão, 
que doaram à Paróquia 
e ne-ta profissão de fé 
e reconhecimento atra-

Agora oí m suas novas 
sem e unpromisso. Disp 

pornta entrega e

Para Deputado Estadual

Esta candidatura já está vitoriosa, 
pois é apoiada nos municipios 

de Lages, Campo Belo do 
Sul, Anita Garibaldi, São 
Joaquim, Uiubicí e 

Bem Retiro.

C herubini
■Súumãi
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Faleceu o Sr. Otacilio Couto
Em Curitiba onde resi

dia últimamente, fale
ceu segunda feira últi
ma, o benquisto cidadão

Sr. Otacilio Couto, que 
por muitos anos residiu 
em nossa cidade.

O extinto, ocupou re-

Regressou 
De sua viagem à Bra 

silia e São Paulo, regres
sou a nossa cidade, o 
Revdo. D. Antídio J. 
Vargas, Bispo Diocesano 
de Santa Catarina e De 
cano Orientador do Epis- 
copado Católico Brasilei
ro.

Naquelas capitais, a-

D. Antídio
quela autoridade eclesi
ástica da ICAB partici
pou de importantes reu 
niões extraordinárias, 
nas quais teve papel sa
liente.

Ao Revdo. D. Antídio 
J. Vargas, desejamo-lhes 
os nossos votos de boas 
vindas.

Encontra se em pleno 
funcionamento o Conse
lho Estadual de Educa
ção, criado pela lei es 
tadual n- 2075, de 18 de 
Dezembro do ano passa 
do, que tem a finalidade 
de traçar as diretri 
zes da educação em San 
ti  Catarina, dentro do 

preceitua a lei de

diretrizes e bases de en 
sino.

Por escrutínio secreto 
foi eleita a seguinte direto 
ria: Presidente Conselhei
ro: Elpidio Barbosa; Vi 
ce Presidente - Lauro 
Locks; Secretário Con
selheiro Francisco Bra 
siaha Dias.

PARA VEREADOR

D D

(NÉCO)

levantes posições de re
levo em nosso munici 
pio, inclusive como Ve
reador, onde sua presen 
ça em pról da coletivi
dade sempre se fez sen
tir.

O seu sepultaraento
deu-se ontem para o Ce
mitério Cruz das Almas, 
tendo sido precedido o 
mesmo por inúmeras ho
menagens póstumas por 
parte de seus amigos e 
admiradores.

À familia enlutada
enviamos as nos
sas mais sentidas condo
lências.

Estados Unr 
dos tem o pri 
meiro padrão 
de vida mais 
alto do mundo

Em fins de 1961 e 
princípios de 1962, o pa
drão de vida mais alto 
do mundo, tomando co
mo base a produção na
cional bruta per capita, 
correspondeu aos Esta
dos Unidos, com US$ . . 
2 817,84 por pessoa, se
guindo se o Canadá com 
IJ8S 1 940,62 e a Suécia 
com US$ 1.905.86. A Sui- 
ça ocupou o quarto lu 
gar com USS 1.672,72.

Titan III mais poderoso do 
que foguetes russos

Washington - O Depar- 
mento de Defesa orde
nou o desenvolvimento 
de um novo foguete im- 
pulsor espacial que, se
gundo se acredita, será 
duas vêzes tão poderoso 
como os utilizados pela 
Rússia para colocar em 
órbita seus dois últimos

i R E N  E
Será levada à cena a 

manhã à noite no palco, 
do Colégio Estadual Vi-| 
dal Ramos, pelo Grupo 
Teatral Vi dal Ramos, | 
pertencente àquele4 esta 
b decimento de ensino, a 
fenomenal peça ein 2 
atos, IRENE, do consa
grado escritor brasileiro 
Pedro Bioch.

O referido Grupo Tea 
trai, ainda no último sá
bado, exibindo se na vi
zinha cidade de Campos 
Novos, encenaram a pe
ça IRENE, cora real de
sempenho, merecendo 
por isto os aplausos de 
todos aqueles que tive
ram a ventura de apre 
ciar.

Em nossa cidade, é es
perado o mesmo suces 
so, pois o Grupo Teatral 
Vidal Ramos, conta com j 
uma peliade de jovens 
amadores, todos êles a- 
lunos do Colégio Esta
dual Vidal Ramos.

cosmonautas.
O Departamento inf0r 

raou que o projétil m  ' 
rá cumprir “vasto Pro 
grama de missões espa 
ciais com cosmonautas
tripuladas e não tripula, 
das, durante uma déca 
da .

Calcula-se que o custo 
para desenvolver tal pro 
jétil - Titan III - será en
tre 500 milhões de dóla
res.

i f i m i i
Disco de embreagem 

“GENNUINE” 

Retentores de tratores 

Braços de direção 

Setores de direção 

Pinos de caixa 

“RACO”

Produtos garantidos 
De alta eficiência

Vicente Pascale
Com. e Repres.

Rua Corrêia Pinto n° 122 
Fone-228 - Cxa. Postal 28

End. Telegráfico - INDU

LAGES - Santa Catarina I

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

Praça João Costa, 4 - Fone, 489

P S. D.
PARA VEREADOR

P. S. D.

Nelson de Castro Brãscher

Se você deseja ganhar

—  1 milhão de cruzeiros -
Exija do seu fornecedor a NOTA FISCAL correspondente

, ao sorteio de Dezembro ae as comPras e concorra

eu Talão Vale um Milhão
Troque as suas notas à rua Coronél Córdova n° «n
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Guarany Venceu
Em prosseguimento ao 

r mpeonato estadual, re- 
. rente à 4a. zona, tive

mos domingo à tarde no 
Estádio Municipal Vidal 
Ramos Junior, a reali
zação do confronto entre 
as equipes do Guarany

de nossa cidade 
Independente de 
banos.

e doCuriti-
uepois de um coteji 

dos mais renhidos, o on 
ze do Guarany levou i 
melhor por 3 a 2.

Torneio da Morte

Conforme está previs
to, realiza-se no próxi
mo domingo, a lia. Gran 
de Prova Ciclistica Monar 
ck (. idade de Lages, que 
será desenrolada pelas 
principais artérias de 
nos^a urbe.

A citada prova deve
rão concorrer ciclistas 
dos vários Estados suli
nos, além dos corredo
res locais do Lages Mo-

Segundo conseguimos 
apurar junto à direção 
da Liga Serrana de Des
portos,os jogos referentes 
do Torneio da Morte, se
rão realizados nos pró
ximos dias 26 do corrente 
e9de setembro,uma vez 
que nej-sas datas não 
estão determinados jo 
gos pelo campeonato es 
taduul no Estádio Muni

cipal Vidal Ramos Ju 
nior.

Como se sabe o Cru 
zeiro, último colocado do 
certame da cidade de 
1962, disputará com o 
Arco íris, campeão da se 
gunda divisão, para a 
purar uma das vagas 
para o campeonato do 
próximo ano.

Vitória dos Solteiros 
do Az de Ouro

Movimentada tarde espor
tiva tivemos domingo à tar- 
ie no velho Estad o de Co 
paCi bana, quando foi reali
zado o cotejo revanche en
tre os quadros dos solteiros 
* casados do S. C. Az de 
Ouro do nosso futebol me
io r.

Revelando ma or classe, o 
eam solteiro levou a melhor 
pelo escore de 4 a 2

PARA VEREADOR
Arco íris ven' 

cea em 
Capinzal

5a pag'na

to Clube e Clube Ciclistico 
3 M. A lia. Grande Prova 
Ciclistica Monarck Cida
de de Lages, terá um 
percurso de 60 kls, e se
rá patrocinada pela Fa
brica de Bicicletas Mo
narck e seus revendedo

res. Como prêmio ao 
campeão e vice campe
ão serão entregues Bici
cletas Monarck, além de 
prêmios aos colocados 
alé o 5o lugar ofertas do 
comércio e industria de 
nossa terra.

Branca túnica resplandecente de luzes
Enquanto as nossas matérias se envelhecem, 
Vidas e sôbre vidas tomamos novas medidas,
E cada vez mais o nosso espírito se rejuvenece, 
Para que êle se eleve entre as almas 
esclarecidas.

Nosso corpo material se desfaz e torna-se em pó, 
Todo o sêr humano é a semelhança de Deus,
Está claro que não podemos viver uma vida só, 
Teremos que resgatar nossas dividas irmãos meus.

Que os mortos vivos sepultem os seus mortais, 
Muitos vivos estão putrefatos e cheios de 
maldades,
Quem sabe se já não fomos, como êles assim 
iguais.

Para que vivas eternamente, assim disse Jesus, 
Terás que nascer, renascer e viver várias vêzes, 
Vestirá» a tua túnica branca resplandecente de luz.

KUY ZA PPELm i

A equipe do Arco Íris, 
campeã da seguuda di
visão, atuando amistosa 
mente domingo último 
na cidade de Capinzal, 
derrotou uma equipe lo
cal por 2 a ü, ambos os 
tentos de autoria de Jau- 
go.

Foi uma bonita vitória 
da equipe do Sr. José 
Alves, que assim soube 
honrar o bom nome do 
futebol lageano em ter
ras capinzalenses.

Próxima ro 
dada da 4a 

zona
O campeonato estadu- 

dual, correspondente à 
4a. zona. chave B, terá 
prosseguimento no próxi
mo domingo, com a efe
tivação de mais dois co- 
tejos, jogando em Curi- 
tibanos. Flamengo x Gua
rany, enquanto que em 
Igaras, estarão cotejan 
do as representações do 
Olinkraít e do Indepeu-

Lages, 22 de Agosto de 1962.
Lauro de Carvalho Cesar

i s i * * * * dente-

Posto F o x
— DE -

PEDRO VANONI
Gasolina - Oleos - Lubri

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

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

Lages - Santa Catarina

Geral Auto Peças
Kua Correia Pinto, 272 com Fone 264

Dispõe de motores para caminhões e estacioná
rios, eixos para reboques e truck, reboques completos 
caixas de mudança, rolamentos, engrenagens, cubos, 
rodas, cabines, latarias, molas, diferenciais para guin
chos e outros fins, carcaças de diversos tipos. Venda 
e Consignações de carros usados.

Tudo a preços baixos

P E C U A R IS T A !
Para Deputado Estadual vote no

General José Pinto Sombra
Transformará o sen voto em delêsa da lua classe
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conhecedor dos vários 
problemas que nos aíe- 
tum.

Lages, 22 de Agosto de

O Sr. Luiz Battistotti

Entre duas coisas prefira a melhor

Serão condecorados Recebemos o seguinte oficio, o qual de 
mão muito agradecemos:

Lajes, 20 de agôsto de 19G2
Ao Exrao. Senhor
Diretor do Correio Lageano
Nesta
C/Cir.
Temos a satisfação de comunicar que D( 

17 de agôsto do corrente ano foi empossada 
reger os destinos da Secç" ”  ‘ *
na da Região Serrana, no 
seguinte diretoria:

Presidente 
Vice Presidente 
Secretário 
Tesoureiro 
Bibliotecário

às suas ordens
o Gen Souto-Maior

Diàr amente V. Sa poderá se utilizar dos 
confortáveis aviões do CONSÓRCIO TAC- 
CRUZEIRO DO SUL, paia Florianópolis, Jta- 
jai, 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- 
i 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 Pr e- 
sidente Nereu Ramcs, 84 ou peio fom 214.

biênio de 1962-igf

Dr. GaUno Cesar 
Dr. ('elso AndersondeSt 
Dia. Wilma MachadoCari 
>r. Alaor Schweitzer 

Dr. Acácio Ramos Filho
Comissão Científica

Dr. Galeno esar 
Dr. Aron Ki pel 
Dr. Joubert Almeida

Comissão de D efêsi de Classe
Dr. Celso ndt rson de Souzi 
Dr. Mlson Biavatti 
Dr. Alceu Porto Alegre 

Com os protest >s de estima < considera 
subscrevemo-nos, at 'nciosainente.

Galeno Cesar 
hesidente

Wilma Pichado Carrilho 
s< cretário

Serão paraninfos» d< s 
agraciados, respectivo- 
ment3. o Dr Wolny Delia 
Rocca, Prefeito Munici
pal, e o Dr Osmundo 
Vieira Dutra, Juiz de Di
reito da la Vara, por 
especid convite do cel 
Floriano MõiRr, Coman 
dante do 2‘ Batalhão Ro- 
viario.

“ — - 0  passado de ambos é uma garantia para o eleitor

Para Deputado Federal

Para Deputado Estadual

Aureo Vidal Ramos (Nula)

Osny Regis
• - :w —
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