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Depuícdo Osny do
Medeiros Regis

Apresentado projeto revogando
O Aio Adicional

L i oni a, assinaturade 28 senadores de to
dos os partidos, inclusi
ve do PTB,o senador Je-

doCaSrcSen”So o ^ p o d " , 'Çre- dentes da Câraara 
de aprovação dos minis

ferson Aguiar (PSD-ÉS)inThioótese8Jrtlend0 que’
apresentou projeto revo PresikncL da S Ç iw í

ca, a sua substituição 
, transitória caberá aos

gando o Ato Adicional 
extinguindo o cargo de

Me!hc?ou o esíadq d© 
saúde do Papa

e j {l  Joâo XXIII> atacado do moléstia 
v,. .a l por anemia, sentiu se ontem melho- e 

pod.e levuntor-ee do leito, passando alguns I  
mentos era seu gabinete ILO

. „  c Ess^  informação provém do Vaticano, on 
fde o -um o I onti-.ce cem 81 anos de icade, fôra 
aconstíiliaao a nuo se cansar demais.

do Senado e do Supre
mo sucessivamente, prc 
cedendo-se no fLm de 6C 
dias à eleição direta se 
a vaga ocorrer no pri 
ineiro triènio, e à esco 
lha pelo Congresso, s« 
ela se der no último biê 
uio. Falando à imprensi 
o parlamentar capixab: 
declarou que sua propo 
sição necessita de 42 vo
tos na Câmara Alta ( 
dois terços dos deputa 
fios. Acredita que esta i 
a solução para a crist 
política que nem o «re 
ferendum» resolverá.

E* com imenso prazer 
que registramos hoje, a pas 
sagem de mais um aniver
sário natalicio do Deputado 
Osny de Medeiros Regis, um 
dos mais dinâmicos repre
sentantes do povo lageano 
na Assembléia Legislativa.

Espirito batalhador e 
competente, o Deputado Os 
ny de Medeiros Regis conquis
tou a estima e a confiança 
de seus inúmeros amigos er 
correligionários, o que lhe 
valeu à sua eleição para a 
Câmara Federal, no pleito de 
7 de Outubro último, por uma

expressiva soma de sufrágios onde por certo em- 
>regará todo o seu dinamismo em beneficio de 
íossa terra e de nossa região.

Registrando êste tão prazeiroso aconteci
mento s ciai, destas colunas felicitamos o Depu- 
ado Osny de Medeiros Regis, enviando lhe as 
lossas afetuosas feiicitações.

C* c

Fe.-ícja na data de hoje, mais uma efeméride 
i ataiieia, o Sr. Emílio Battistella, diretor presiden
te da iar urlaníe organização Industria e Comér-

jcio de M&deiras Batíis-
■ ulla S/A. e pessoa que 
?íi06a de elevado e me
recido conceito nas c! s- 

[t.es sociais e produtoras 
ne nossa região.

Como um dos capi- 
ítfes de indústria de . os- 
ka terra, Lages, lhe é 
Lnnto por uma série de 
Krandes empreendimer,- 
tfs que lhe vem prestan
do. porquanto, não senão 

i ü tural desta terra, o br. 
imilio Battistella aqui 
devota todos os seus es 
1'orços, em pról do seu h

iprfgresso, como se fôsse seu próprio filho.
Dotado de um coração magnânimo e sim 

Ipies, o Sr. Emilio Battistella, tem se feito credor 
Ba estima e admiração de todos os seus amigos e 
torieligionários, que veem no ilustre nataliciante 

|ura homem dinâmico e fiel cumpridor de suas 
tbiigações. .

lC: _  Destas colunas fel citamos o Sr. Em;lio Battis- 
.Biia, augurando-lhe os nossos votos de continuas 
felicidades ao lado de todos aqueles que lhe são 
fcrbs e, dos seus distinguidos íamiliares.

• A lm in o  A  on- 
sugere que- 

|da do gabi- 
; noto

A queda do p a bine 
jte Hermes Lima mi su
gerida ao presidente Jo
ão. Goulart pelo de, utado 
Almino Afonso, lider do 

I PTB na Câmara, c< mo 
única solução para ( 
compasso de espera que, 
nos primeiros dias de es 
forço concentrado se ob
serva no Congresso em 

ire’ação à men agem do 
presidente confirmando o 
nome cio atual premier 
Hermes Lima. Esta noti 
cia foi üvulgada por um 
vespertino da Guanabara

Numa chamada que 
durou mais de hora e 
neia, a Câmara dos De- 
outados, pelo “quorum’ 
mínimo de 164 sufrágios, 
aprovou a indicação do 
Sr. Hermes Lima para 
i direção do Conselho de 
Ministros. Vetaram 203 
deputados sendo 37 con
tra e houve duas absten
ções.

O Sr. Almino Afonso, 
lider do PTB, que vinha 
comandando a retirada

dos seus correligionários 
do plenário, há vários 
dias, a fim de impedir a. 
existência de “quorum” 
não se encontrava pre
sente. Segundo informa
ções do gabinete do PTB, 
teria ido à cidade paulis
ta de Araras para fazer 
uma conferência. Assim 
acabou-se a obstruição e 
foi aprovada a mensagem 
do presidente da Repú
blica que indicou para 
“ premier” o Sr. Hermes 
Lima.

Catarina

G overnador  
C i d  S am p aio  
apreensivo  

com  a  infla
ção

Ao ser interpelado pela 
imprensa carioca, à sua 

! chegada no Aeroporto 
do Galeão, no Rio de 
Janeiro, o Governador 
de Pernambuco, Sr. Cid 
Sampaio, declarou que 
no seu Estado não se nota, 
por enquanto qualquer

Conferido o Titulo 
de Cidadão Lagea
no ao CeS. Floriano 

Mõiler

E3 tado d© Santa 
E d i t a l

^  «rdem do Senhor : l T ptebfa.'Mo “  m a tfd "
f e c ; r " a l r T . 5)rh S “ doqUdeia vinte ^  d. dezernb» para 6 de janeiro

O chefe do Executi-
«nnlcipnlidade. á de q„a,rocento».vo pernambucano fez,

O preço mimmo da oferta st™ A ( d0 n0 ainda, breves considera- cruzeiro8 (Cr$ 400.000,00), e o pagamemto efetuado ções sôbre 0 prob]ema
ser e x a m in a d o , durante as horas inflacionário, manifestanO Jeep poderá-------- r prefeitura Muoicipal. do a sua apreensao quan-

fcho?ãir7a%reI "urá’ MnniciPal, em *> de «■ ;“ °  g0 c i m e n t o  da es-
,ro de 19G2

Felipe Afonso Simão- Se-retário piral inflacionária.

A Câmara Municipal, em uma de suas últi
mas sessões, conferiu o titulo de cidadão lageano 
ao Cel. Floriano Mõiler, brioso oficial do Exercito 
Nacional e ilustre Co^mandante do 2- Batalhão Ro
doviário, guapa unidade militar aqui sediada.

Esta deferência com que foi agraciado o 
Cel. Floriano Mõiler por parte do legislativo muni
cipal. se deve em virtude dos grandes serviços 
que êste valoroso oficial vem prestando a nossa 
terra em todas as suas ocasiões, serviços êstes 
que sempre vem de encontro aos justos anceios 
de nossa população.

7 r No próximo dia 15, à tarde, em sessão 
especialmente convocada pelo Presidente da Câ
mara Municipal, Vereador Manoel Antunes Ramos 
o ilustre militar ieceberá o respectivo diploma 
que lhe será outorgado como cidadão lageano.

Na mesma sessão, será inaugurada solenemen’ 
te a galeria dos Presidentes da Câmara de Ve
readores, numa justa homenagem a todos aque
les que já presidiram o legislativo lageano.

Dando continuidade à estas solenidades, serão 
inauguradas no recinto da Câraara Municipal as 
fotos dos saudosos e ilustres homens filhos desta 
terra, Srs. Vidal Ramos Junior e Cel. Belizário Jo 
sé de Oliveira namos, a quem Lages lhes devem 
assinalados serviços. £3

Esta  ̂ solenidades contarão com a valiosa 
presença da Orquestra Sinfônica da Soc edade Mu
sical Lageana, que estará executando na ocasião 
várias^peças do seu vasto repertório.
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Prefeitura Municipal de Lages
Estado de Santa Catarina

LEI N- 92

de 28 de agosto de 1962

Dá nomenclatura a rua de nossa cidade
Wolnv Delia Rocca, Prefeito Municipal de Lages.
Faço saber a todos os habitantes deste M um cípo, que a C a 

mara Municipal Votou e eu sanciono a seguinte

L E I :
Art l - - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a dar o 

nome de Otacilio de Oliveira Couto, a uma das ruas de nossa cidade, 
sem ainda nomenclatura definitiva.

Art. 2 - A placa indicativa deverá ter os seguintes dizeres.

Rua Otacilio Couto ■ Vereador
Art. 3‘ - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Lages, em 28 de agôsto de 1962.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente Lei, na Secretaria da Prefeitura
aos 28 de agôsto de 1962.

Gisela Senise Brascher 
Pelo Secretário

PORTARIA
de 28 de agôsto de 1962 

O Prefeito Municipal de Lages, resolve:

Conceder Licença Prêmio:
De acôrdo com o artigo 178 da Lei 71, de 7. de dezembro de
1949. Li w » j .<■ —i~» L-

A José Luiz Rosa, ocupante do^ cargo^ isolado de provimento 
efetivo de Motorista, Padrão H, constante do Quadro linico do Município 
de seis (6) meses com.vencimentos integrais, correspondente ao periodo 
compreendido entre 9_de julbo de 1947 a 9 de julho de 1957, e a coutar 
da presente data.

Prefeitura Municipal de Lages, em 28 de agôsto de 1962.
Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrado e publicad o opresente Decreto, na Secretaria da Pre
feitura aos 28 de agôsto de 1962.

Gisela Senise Brascher 
Resp. pelo Exp. da Secretana

^ ___
DECRETO N 48 

de 31 de agôsto de 1962

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

Art 1 - - Fica aberto, por conta da arrecadação do corrente 
exercício um Crédito Especial de setenta e sete mil cruzeiros (Cr$ 
77,000,00)', destinado a atender as despesas decorrentes da Lei n- 90, de 
28 de agôsto de l ‘ »62.

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

Prefeitura Municipal de Lages, em 28 de agôsto de 1962.

Wolny Delia Rocca —  Prefeito Municipal

Registrado e Publicado opresente decreto, na Secretaria da Pre
feitura aos 31 de agôsto de 1962

Gisela Senise Brascher —  Resp. pelo Exp. da Secretaria

PORTARIA

de 6 de setembro de 1962 
O Prefeito Municipal de Lages, resolve:

DESIGNAR: * . í
O Auxiliar de Tesoureiro João da Costa Neves, para, enquanto 

durar o impedimento do respectivo titular Sr. Cláudio Ramos Floriani, 
responder pelo expediente da Diretoria da Fazenda.

Prefeitura Municipal de Lages, em 6 de setembro de 1962 

Wolny Delia Rocca — Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto, na Secretaria da Prefei
tura aos 6 de setembro de 1962.

Gisela Senise Brascher — pelo Secretário

V i conhoser o esporado
G o rd in i. Famoso na Europa, 
end? ganhou evidência entre os 
tarros de comportamento espor
tivo, é agora fabricado pela Willys.
Um carro emocionante —  potente 
e ágil, o Gordini chegou para 
mostrar o que é "performance".

40  H.P ■ G o rd in i tem m otor
de 40 cavalos - potência superior à dc 
qualquer ou tro  carro de sua classe !

4  M A R C H A S
G o rd in i é carro que tem ím peto -  
cada uma de suas 4 marchas oferece 
grande faixa de utilização!

ESTÁVEL: suspensão reforçada —  LUXUOSO: esmerado acabamento, 
numerosos detalhes de bom gôsto —  SÓLIDO: estrutura monobloco —  
CONFORTÁVEL: 4 portas, grando porta-malas, amplo espaço interno.

W1LLYS-0VERLAND FWILLYS I UM PRODUTO DA I I I L U I  V L_ I \ l _  M  I V  L / - FABRICANTE 0E

VEÍCULOS DE ALTA QUALIDADE —  SAO BERNARDO 00 CAMPO - EST. DE SA0 PAULO

Assembléia

cosmopolita
Dos Deputados eleitos 

pa a a Assembléia Le- 
gis'ativa de São Paulo, 
trinta são descendentes 
de italianos, treze de 
árabes, quatro de japo- 
nêses, dois de armênios, 
dois de israelitas. Acres
centando se os de origem 
espanhola e eslava, os 
«oriundi» tomaram conta 
do Legislativo paulista. 
Estado expressivamente 
cosmopolita, como se vê.

Agência Planaltina de Veículos S/A
Avenida Presidente Vargas, 1898 - End. Tel. “ Planaltina” - Fone,

444 C. Postal, 333
Lages • — Santa Catarina

E s t a m o s  à  s u a  e s p e r a ,  p a r a  
m o s t r a r - l h e  o  n o v í s s i m o  G o r d i n i

Está sendo editado em 
São Paulo, sem fins lu
crativos, pelo Instituto de 
Ciências Contábeis de São 
Paulo, o novo “JORNAL 
DO CONTADOR”, que se 
destina à divulgação de 
importantes matérias, de 
grande interêsse para 
todos os profissionais da 
contabilidade. Todo o 
contabilista interessado 
poderá obter gratuita
mente um exemplar, bas
tando para tal enviar o 
seu nome e endereço a 
Redação, à Rua Dr. Ro
drigo Silva, 26 - 8 - SAL» 
PAULO.
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Novas Fabricas para 
o Brasil

Süo Joaquim
o Palma Mo?eâa°o d í  Luiz G ^ri^sS^it& SS™ » 

os talhões eul.ivaqdo? coUa f m u t o ? r iPr^ T s '
uíados® ° UVm S° bl e ° S trabaIhos agrônomos a»

O Pôsto de Fruticultura de São .Ti aouira 
ssut condiçoes para efetuar programa de grau 
envergadura técnica, e através dêle, executar 
projeto de produção ce mudas de árvores fru 

etas de zona temperada, consoante as metas do 
r Cdso Ramos, u plano de ação du dr. João 
alma Moreira, como Chefe do Pôsto, tem cinco 
bjetnos, a saber, produção, locação, experimen- 

ftção, orientação e assistência. O que significa 
or primeiro - a produção de mudas selecionadas; 

por segundo, locação do plantio; por terceiro, ori 
entação dos tratos culturais; por quarto, assistên
cia no tratamento preventivo e curativo das árvo 
res frutíferas; também ro combate às pragas e 
moléstias; e, por quinto, conservação e embalagem 

idas frutas.

E cos da XHIa Exposição Pecuaria
de Lages

Decorridos quasi quinze dias do seu término, ainda se comenta em 
todos os setores de nossa cidade, o extraordinário êxito alcançado pela 
AJIIa Exposição Pecuária de Lages, certame êste organizado pela 
Associação Rural de Lages, e que contou também com a inestimável cola
boração de nossas autoridades e expositores. O trabalho desenvolvido 
pelo Dr. Ciovis da Costa Ribeiro e seus bravos colegas de diretoria, é ht je 
ainda aplaudido por todos aqueles que, no decorrer da XlIIa Exposição 
Pecuária, observaram a organização impar e o ativo espirito de luta 
desenvolvido por todos que miütam na Associação Rural de Lages, que 
ficará por certo indelevel na memória de todos nós.

Abaixo seguem-se alguns clichês daquele monumental certame:

O GEIA estuda a possibilidade de instala 
ção no País das fábricas American Motores,Citroen, 
Mudebaker e Chrysler, dentre outras que se mos
tram interessadas em estabêlecerem se no Brasil, 
Segundo se sabe, não serão feitas outras exi 
gências senão o fabrico de veiculos 100%  nacio
nais.

O clichê fixa um flagrante de um dos pavilhões da XlIIa Fxpo- 
sição Pecuária de Lages, quando as autoridades estaduais e mumci- 
jais observam e admiram os animais expostos.

No dia 23 de novembro último, seguiu com 
destino a São Paulo o Governador Celso Ramos 
onde foi representar Santa Catarina no encontro 
dos Governadores dos Estados da bederaçao que 
integram a Bacia - Paraná - U uguai: Goiás, Mato 
Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, bao Paulo. 
Minas Gerais e Santa Catarina R

Da comitiva do Governador Celso Bairn  ̂
fez parte o Dr. Paulo de Freitas MMro, Presidente 
da CEE e representante do Governo do Estaco
juoto à Bacia P a ^ r u g u a j ^ ,

Na companhia dos demais Governadores 0
Governador C e ls o  Ramos visitou, em caiater <■<

i
'è"tador d fsan Pta c à t a r L  participa na',qualidade
de acionista.______________ ______ ________________

Títulos Protestados
No primeiro semestre do ^  pCaû lo°

foram protestete no munmipi0diversa8 orj ;

^ " ( , 6 2  fo  mesmo periodo do ano anteno,

~põstcT Fox
-  BE -  „ „

PEDRO VANONI .

Gasolina - O l e r ^
ficaçao e LoS Ç°ecânica

Mantém anexo um amaveis
para melhor atender os sei 

clientes

Rua Correia P,n̂ . ef T s ln ta ^ C a ^

Autoridades e pecuaristas de nosso município é de outras cida
des confmíernizam-se1por ocasifto do magnífico churrasco realizado no 
Clube de Caça e Tiro Luiz Ramos Borges.

O flaerante nos mostra uma vaca ^rsey premiada no^ concurso
leiteiro Observando-aver^ s ^a PSimão, Secretário sem Fasta Je
titular da Paf a.daAgricul ur • «  Wolny Delia Rocca; Dr. Ru-
Secretár.o interino do T r a lh o ,  de Iducaçfto e Cultura;
cVl Í o  . 11 ; . Con andánte do 2- Batalhüo Rodoviário; e os Deputa
dos WMdemar Sp’ les e Altir Weber de Melo.
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Indústria e Comércio de
Madeiras Battistella S/A.%

Assembléia Geral Extraordinária 
Convocação

São convidados os senhores acionistas des
ta Empresa a se reunirem na séde social sita à 
Av. Marechal Floriano, 947, nesta cidade de La
ges, Estado de Santa Catarina, ás 16 (dezesseis) 
horas do dia 12 (doze) de dezembro do corrente a 
fim de atenderem à seguinte

ORDEM DO DIA
Io - Estudo, deliberação e aprovação da 

proposta da diretoria para aumento do capital 
social.

2°)* ■ Efetivação do aumento do capital so
cial e consequente alteração do artigo 5o (quinto) 
dos tiStaíutos Sociais.

3o) - Outros assuntos de interêsse social.
L.ages, 28 de novembro de 1.962.

Enio Mario Marin — Diretor.

Contador precisa-se
Importante firma comercial desta praça, ne

cessita de um Contador ou um prático em Conta
bilidade de madeiras. Os interessados devem enviar 
carta de próprio punho à Caixa Postal, 218.

Exigem-se referências.

D r a m a  E l e i t o r a l
Em Ponte Nova 

foram candidatos à 
vice prefeitura de sua 
cidade os srs. Fábio Vas
concelos e 
Bráulio. O 
membro de 
familia local 
do padeiro, 
foram renhidas 
sultados finais

Everardo 
primeiro é 
tradicional 
e o segun- 

As eleições 
e os re- 
deram a

vitória ao sr. Fábio Vas 
concelos por 35 votinhos.

Acontece que o padeiro 
foi examinar os boletins 
de apuração e verificou 
que um escrutinador dis 
traido trocara as bolas: 
lançara 86 votos recebi 
dos pelo candidato Eve
rardo na conta do Fá
bio, e 64 do Fábio no a- 
cervo eleitoral de Everar 
do. Conclusão lógica: o 
superávit de 35 votos do 
pseudo vitorioso trans 
formava-se em déficit 
de 9 sufrágios. O padei

ro, de vencido passava 
a vencedor.

u  ex quase-vitorioso 
distribuiu em sua cam
panha cobertores aos 
pobres. Enquanto foi a- 
parente vencedor, dizia-

se em Ponte Nova, que 
«Fábio ganhara por 35 
cobertores». Depois, com 
a reviravolta das contas, 
Everardo foi reconhecido 
como o triunfador - «por 
uma diferença de 9 
pães...»

D e v a n e i o
Manhã bela e bem fagueira 
Da primavéra inda em flor,
Quando tudo já rebrilha 
Parece um hino de amor,
Cantado numa epopéia 
Ao Divino Salvador,
O bom Supremo Arquiteto 
Da natureza inda em flor.

E vê-se as flores silvestres 
Abertas na madrugada,
A moldurar 0 ambiente 
O cantar da passarada,
A desfazer a harmonia 
De dulçurosa milonga, 
Repercutia mais alto 
O oíintar Ha aranoníra.

V. S. mesmo escolherá o programa de

sejado e isto lhe dará, certamente, 
uma nota de . . .

São, de tato, numerosos aparelhos 

independentes insto’od-!s ccm alta 

técnica, obedecendo o critério c!a 

escolha individual das emissoras.

Nossos rádios sáo aparelhos 
de alta potência com seleti
vidade peMeito e que levam 
o garantia d « ------------------- 1

Avenida Farrapos, 45 - Telefone 4501 - End. Teleg. "WELPE

íFt|

Nas verdejantes campinas 
Salpicadas de capões,
Que panorama mais lindo 
Trazendo recordações 
Daqueles dias ditosos 
Que nunca mais voltarão. 
Mearam só as lembranças 
Gravadas no coração.

E nas matas verdejantes 
Se destacava o pinheiro, 
Alteando-se das arvores 
No seu transporte altaneiro, 
Servindo para dois fins,
E’ o timoneiro da sorte:
— E’ 0 nosso berço da vida, 
E’ o nosso leito da morte!

Lajes, Novembro de 1962.

LIVINIO GODOY

Agro lÉsIrial Hoiia Eaiibai Li,
Estabelecida no Bairro 

Coral, Rua Campos Sales 
s/n°, está interessada na 
compra de madeiras de 
Ia. e lia. qualidade, tipo 
Europa.

Se você deseja ganhar

1 milhão de cruzeiros
Exijo do seu fornecedor a NOTA FISCAL correspondente às suas compras e concorra

ao sorteio de Dezembro de

Seu Talão Vale um Milhão
Troque as suas notas à rua Coronel Córdova n° 80
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Csminhões de fretes para 

Porto Alegre
a e x p o r t a d o r a  de  m a d e ir a s  fo n ta n iv p

kTDA., com deposito no Bairro Coral 
Charqueada Bianchini, está necessitandn° d'm° à 

Lnhões para fretes de madeiras para Porto A.e CU' 
\ l  interessados queiram dirigir 
00 endereço acima, onde obterão Q flrma 

'inações.

r ORitE!0 T.AGEainu n°srina

A PEDIDO

O sentido de uma vitoria

maiores inlur

Nâo há negar influência 
política que uma 

agremiação partidária ofere
ce ú quem uela milita e à 
iiueni à ela recorre quando se 
candidata à um que outro 
cargo eletivo.
Sabemos dos recursos de que 
dispõe e como,moral e psico- 
lògicamente atuam, de modo 
favoiávelà preteução do asp.

que almeja ou que lhe é impos 
ta por contingência e interes
se da grei que o patrocina. 
Acrescente-se à isso a parti
cularidade de possuir, o Par
tido, um programa cujo con
teúdo democrático, cristão e 
socializante, e não comuni- 
zante, - notem bem, certo 
que, a receptividade à can
didatura mostrar-se-á com mais

O UNICÕ caminhão inteiramente nôvo!

\  ÚNICA*linha 
completa de 

caminhões 
nacionais!

calor, expontaneidade e com
bem mais firrtíeza e segu-
rauça indicadoras de vitória.«

Soma-se a g o r a  as 
caractei isticas do candidato: 
Educação (formação cristã e 
Itamana)’ inteligência jovem; 
portentosa capacidade de * 
trabalho; espirito ativo num 
coração de ouro; dedicação 
e despreendimento feito ho
mem, personificação enfim, 
da benemerência e aí ten
des, não o segrêdo de virtual 
conquista, mas a explicação 
clara e insofismável da pró
pria lei que rege o Cos
mos, a vida, os nossos atos: 
Dar e receber, e. em cujo 
ciclo impera, soberano e úni
co - o Amôr, - testemunho 
da omnicência criadora que 
é Deus!

Numa época cm que 
Maquiavél, sem mesmo ser 
conhecido é largamente imi
tado. Onde o endeusamento 
de Tartufos é um ritual obri
gatório desde que, com tal 
procedimento, advenham 
g o r d o s  e polpudos 
proventos. Numa quadra em 
que falsos Messias da politi- 
ca indígena, trombeteam vãs 
prometsas de miraculosa sal
vação do povo, a êsse espe- 
sinhado e sofrido povo tan
gido ao curral inflacionário, 
assoberbado com as coDse- 
quêntes crises econômicas, 
sociais e politicas. Onde e 
quando, - convenhamos, - a 
inaior crise é de respeito e 
moralidade pública, de civis
mo, crise de fé, falta de 
amôr, ausência de Deus, - 
folga e rejubila-se o espírito 
humano ao deparar com al
guém que é e que tem 6ido, 
pelo seu passado e pelo seu 
presente, - a encarnação da
quilo que se quer que se bus
ca que se precisa: - Não um 
lider da politicalha dissiden
te e nefasta ou um aristocra
ta de sinecuras palacianas, 
mas um lídimo, um legítimo 
representante do povo, dele 
saído e para êle voltado!

Que o digam melhor a- 
quela dezena de milhares de 
sufrágios recebido por quem, 
quando em suplência, era 
cognominado - Deputado - 
Menino e que, antes corno 
ígora viveu e vive em fun
ção do próximo, ora custo
diando-lhes os inlerêsses, ora 
resolvendo problemas, de um 
modo direto, pessoal, objeti
vo e a todos inspirando a fé 
e a esperança, - êle, - que é 
o Embaixador da própria ca
ridade: o Deputado Aldo Pe
reira de Andrade!

De parabéns está o povo 
blumenauense e de parabéns 
a facção política quen lhe 
deu cobertura.

— Bendita a mãe, que tal 
filho teve!

Lages, Novembro de 7962. 

PEREIRA DO AMARAL

V  ■ R . , m  n07o SUPÉR F.BOO
vo super F-ioo nôvo s R even d ed or Ford'enha conhecê-la de perto no seu K _

, n João Buatim S/A.
Comércio de Aulom ow » ^  g _  g CATAMNA
a  M a r e c h a l ,  D e e d o r a J S ,  .  «

Casa Vende-se
Vende-se uma casa de 

moradia sita à Rua Benja
mim Constant. Vende-se tam
bém os mobiliados pertencen
tes à mesma casa. Tratar com 
o Sr. Ivens Montenegro.

Quem não anun
cia se esconde

Para seus anúncios pro
cure CORREIO I.AGEA 
NO, Rua Marechal Deo 
doro, n° 29-1
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Alves de NoronhaInaugurada a Ponte «Eng Antônio
sôbre o Rio Pelotas

rasco oferecido a todas 
as autoridades e convida
dos presentes, realizado 
em um aprazível bosque, 
situado nas proximida
des da Ia Cia de Cons
trução, Sub unidade do 
Btl encarregada da cons
trução da ponte e sob 
o Comando do Cap Eng 
João Carlos Pôrto Ale
gre Rosa.

cerradas, dp sôbre a pia 
ca do monumento com e
morativo da inauguração, 
os pavilhões dos Estados 
de Santa Catarina e do 
Rio Grande do Sul, se
guindo-se o corte da R* 
ta simbólica, pelo Minis
tro Eng. Hélio de Almei
da, cora o que foi aberta 
ao trafego a ponte inau
gurada.

Seguiu-se um chur

Municipal de Vacaria, e 
Cel Antônio Andrade de 
Araújo. ex-Cmt do Btl.

A nova ponte rece
beu a denominação de 
“ Eng Antônio Alves de 
Noronha” , em homena
gem a quem foi, em vi 
da, insigne representante 
da cultura e da engenha
ria nacional, e tendo, 
por muitos anos, se des
tacado como professor 
«mérito da então Escola 
Técnica do Exército.

A data d.e inauguração 
foi escolhida para home
nagear a cidade de La
jes, pois que ela assina
lou a passagem do 196' 
aniversário da chegada 
a esta cidade do Cap 
Mor Antônio Correia Pin 
to de Macedo, fundador 
da primitiva Vila de 
Nossa Senhora dos Pra 
zeres das Lagens, hoje 
cidade de Lajes, onde o 
T Batalhão Rodoviário 
tem sua sede desde fins 
de 1934.

A cerimônia foi ini 
ciada com o hastearaen- 
to da Bandeira Nacio
nal. pelo Ministro Eng 
Hélio de Almeida, se 
guindo se o discurso do 
Cel Floriano Mõller, Cmt 
do 2- Batalhão Kouoviá 
tio. Em agradecimento, 
falou o Eng Antônio Al
ves de Noronha Filho, 
primogênito do ilustre 
homenageado e especial 
mente convidado para a 
cerimônia. Finalizando as 
orações, discursou o Mi 
nistro Hélio de Almeida.

Como coroamento 
da cerimônia, foram des

e de Produção e Obras 
uen Augusto Fragoso da 
Diretoria da Reserva e 
ex-Cmt do Btl, Gen Ernés 
to Geisel, Cmt da 5a RM 
e 5a Dl, Gen Joaquim 
José Bentes Collares, Sr 
Rodolfo Dagnino, Repre 
sentante do Governador 
do Rio Grande do Sul, 
5r Osny Medeiros Regis, 
Representante do Gover
nador de Santa Catarina, 
Cel Heryaldo Silveira de 
Vasconcellos, Represen 
tante do Minist.o da 
Guerra e do Cmt do 3* 
Exército, Eng Pércio 
Reis, Diretor do DAER 
do Rio Grande do Sul. 
Representante dos Cmt 
da 5a Zona Aérea e do 
5' Distrito Naval, Eng 
Vicente Cortazzi, Diretor 
da VFRGS, Representan
tes do Cmt da Polícia 
Militar de Santa Catari
na e da Base Aérea de 
Florianópolis. Eng Lou 
rival Malchitzky, Chefe 
do 16 URF, Eng Celso

Completou o seu 1* aniversário de criação, 
em nossa cidade, a Guarda Urbana de Lages, 
guarnição civil que muitos benefícios vem prestan
do à população lageana, priucipalmente ao setor 
comercial.

Tendo como seu chefe, o Inspetor Miguel 
•Justino da Silva, a Guarda Urbana de Lages, é 
constituida de bravos e disciplinados elementos, 
cônscios de suas obrigações profissionais, e a 
quem a população de nossa terra, deve confiar 
com toda a sinceridade a guarda daquilo que é 
mais sagrado, que é a sua residência.

Neste seu primeiro ano de existência.a Guar
da Ürbana de Lages já prestou os mais assinala
dos serviços nos diferentes setores de nossa terra, 
hoje é muito justamente considerada como seu 
patrimônio valioso.

Noticiando êste acontecimento, destas colu
nas felicitamos o Insrètor Miguel Justino da Silva 
e os seus denodados guardas civis, pela passagem 
do 1’ aniversário de fundação de sua gloriosa 
Guarda Urbana, almejando que a mesma conti
nue sempre a prestar a sua tão preciosa ajuda à 
nossa população.

A firma Agro Industrial Anita Garibaldi 
Ltda., estabelecida à Rua Campos Sales, Bairro 
Coral, nesta cidade, está necessitando de operá
rios para a sua fábrica e serviços de pátco.

Os interessados, queiram dirigir-se no en- 
derêço acima, onde serão prontamente atendidos.

Um juri de Nova York recentetomou
mente uma decisão interessante: Aos jurados do 
sexo fimin no foi permitido levar para as sessões 
do juri trabalhos de agulha.'como,tricô etc,alegando- 
se que a experiência comprova que tais trabalhos 
não influem na atenção das mulheres.

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

L A G E S  - Sta. Catarina

A firma Irmãos Gamborgi & Cia, estabe
lecida à Rua Castro Alves, no Bairro Ipiranga, 
com fone 383, precisa de caminhões para fretes de 
madeiras para diversas praças do país, entre elas 
a de Porto Alegre.

Os interessados devem dirigir-se no en 
derêço acima, onde obterão maiores informações-

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

pronta entrega e executa qualquer móvel sob encomenda

Avenida Marechal Floriano,388 ~ Fone, 380 - Caixa Postal, 73 - LAGE^ Santa Catarina
Transportes em geral de cargas,lotações, mudanças, encomendas, bagagens etc., para qualquer localidade

^  d? f n Alegre' SS0 Paul0’ Ri° de jaaeir0- Curitibanos, São Joaquim,Agencias j? a £ C R to  Londrina0 A‘eBre’ Sa° Paul°' R1° de Janeiro, Curitibanos, São Joaquim, Pelotas

Servindo ainda as seguintes localidades de Santa Catarina:
Mafra, Canoinhas. Monte Castelo, Lageadinho. Residência Fuck, Santa Cecilia ai*~ ^  Ponto
Alta do Sul. Campos Novos. Chapecó. Xaxim. Xanxerê. Encruzilhada, Palm eirasBoum  Í S u s í '< & ,W  do Ser 
rito. Rio da Varzea. Painél. Urubici, Urupema. Bocaina do Sul, Bora Retiro Canõn ' í t i ^ r 0' ® ó°?® |ul.
Lagoa da Estiva. Cerro Negro. Anita Garibaldi, Celso Ramos, Ponte do R°ó P e k L  eRioTegro no Paraná
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Vários clubes são 
ecidos que estarão 
cipando da etapa fi
do certame catari- 
ge apos a efetuação 

respectivas chaves 
classificação.
Assim é que da Zo- 

ja.. dois serão seus 
sentantes, o Herci- 

Luz na qualidade de 
peão e o Atlético

Operário, como Vice 
Campeão, de Tubarão» 
Criciúma, respectivamen-

ram,?íL ZoDa Dois A1“ >- rante Barroso de Itajai e
Carlos Renaux de 

Brusque serão represen
tantes na qualidade de 
Campeao e Vice Cam- 
peao.

Na Zona Três, va-

o Estadual

mete
GRO INDUSTRIAL ANITa  g a r ib a l d i l t d a  
belecida a rua Campos Sales. Bairro Coral 
s - banta -atarina, deseja admitir um elemen- 

para ocupar o cargo de «Comprador de Ma- 
s» com bastante experiência no ramo 

erência com condução própria. e de

jCcnheçc o Famoso

Micro - Trator
“T O B A T T A ”
maravilha da técnica Japoneza - agorG 

fabricado no Brasil

Vicente P ascal * Comercio 

e Representações
aa Correia Pinto n° 122 - Fone 228 Cxa. Postal 28 

End Telegráfico — INDU

Lages —  Santa Catarina

mos encontrar as equi
pes Joinvilenses do ca 
xias e do América como 
as duas forças da zona 
norte do Estado às dis
putas do certame estadual 
barriga verde.

Falta ainda conhe 
cer os representantes das 
Quartas e Quintas Zonas 
que momentaneamente 
prosseguem nas disputas 
para a classificação. Vas
co da Gama, uuarani- 
Flamengo e Caçadoren 
se, vencedores de suas 
zonas, disputam agora 
entre si, as duas vagas 
que servirão, de passa 
porte para a fase final 
do campeonato.

X

Bom prélio futebolístico teremos amanhã à 
tarde na vizinha cidade de Curitibanos, em dispu
ta tia 2a rodada, do returno da chave 4a e óa 
do certame estadual, reunindo os grandes rivais 
da serra, Flamengo e Guarany de Lages.

Lembre-se que no primeiro turno da fa
se semi-final, em cotejo realizado em nossa ci
dade, o Guarany infliagiu um sério revez no Fla
mengo por 6 a 0, placard êste que continua' a- 
travessando na garganta dos curitibanenses, e que 
amanhã prometem vingá-lo à qualquer prêço.

O resultado do jogo de amanhã na capi
tal da madeira será de vital impcrtancia para 
Flamengo e Guarany, pois servirá para solidificar 
a posição de ambos com vistas às disputas da 
série final com as grandes equipes do Estado.

Uma grande caravana de bugrinos deve
rá deixara nossa cidade no dia de amanhã,a fim de 
-incentivarem a sua equipe à conquista de um re
sultado glorioso para às suas cores.

Paranaenses e Gaúchos em 
Curitiba

Dando prosseguimen
to ao campeonato esta 
dual, referente às semi 
finais da 4a. e 5a. zona, 
defrontaram-se domingo 
último, no Estádio Mu 
nicipal Vidal Ramos Ju 
uior, as equipes do Gua 
iany e do Vasco da Ga
ma de Caçador.

Após um confronto 
dos mais disputados, ve
rificou-se a vitória do 
conjunto local por 3 a 2. 
mantendo-se assim na li
derança da tabela.

Pe!o segundo jogo 
da série eliminatória, jo 
garão amanbã à tarde 
na cidade de Curitiba, 
as seleções do Paraná e 
do Rio Grande do Sul. 
No primeiro jogo pelo 
campeonato brasileiro, 
realizado domingo últi

mo, em Caxias do Sul, 
verificou-se um empate 
em 1 gol. O vencedor 
desta disputa, será ad
versário do selecionado 
catarinense, que no mo
mento está em francos 
preparativos.

Hote! e Churrascaria 
--------P e g o rin i---------

/  venida Camões (Ao lado do Cine Avenida)
t

Churrascos, galetos e linguicinhas
ponto preferido para seu paladar
. m p lh o r  atenção aos seus distintos fregueses,

sson"a Í^ v T r /s T u s aL S »o °Srg S s  exc.us.vamente de produção
própria.

Em jogo que faz par
te da 4a e 5a zona, esta
rão se defrontando a 
manhã à tarde, em Ca

çador os tradicionais ri
vais do soccer local, 
Vasco da Gama e Caça- 
dorense.

Publicação recebida
i Recebemos e agradecemos «Informações do Uru
guai», órgão de divulgação do Serviço de Propaganda e Ex
pansão Comercial (SEPRO) da Embaixada do Brasil, cujo 
chefe é o nosso conterrâneo Ministro Licurgo Costa.

A firma F. Paese - Agricultura, Comercio 
e Industria, necessita de caminhões para fretes 
de madeiras da cidade de Sertão, no Estado do 
Rio Grande do Sul. próximo ao município de Pas
so Fundo, para São Paulo, Kio de Janeiro e Be
lo Horizonte.

Os interessados devem dirigir-se ao en- 
derêço da referida firma, à Avenida Camões, no 
Bairro Coral, onde receberão melhores informa
ções.

m m m m m m
^wiwhí

A PÉROLA DE LAGES
—  A maior 0 mais completa Livraria e Tipografia da cidade--------

a s »  d is p is  n  H o  d! profissionaisinstala li  e qctlper M!
„ , . „  „ „ a i _  Completo sortimento de material escolar
Papelaria em ge*ai „„„„ . s. 0 ^™

Rua
coronel Córdova, 202 -Fone, 213 ■ LAGES ■ S. Catarina
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Antunes Ramos, Encarregado do SESI em Lages
as cipios catarinenses. sos meios sociais e poli
ra De nossa cidade, es- ticos.

r c l a v r So ntS rn i?aue'oe R O Sr Lauro Antunes 
al Antunes Ramos, Encar- RaiJos te\e destacada 
os regado do SESI, em nos- participação na referida 
u- so município, pessoa de convenção, onde foi a '1

>*• d- ta(>ue em n°s- ir r r  à s s -s
----------- ---------- --------------------  com o SESI em nosso

Estado, bem como as 
I Ei fl' inúmeras e proveitosas
I  f l - f i »  MÇ Iwj i  iniciativas que o mesmo 
j  f l | j S  « [ R i f  deverá tomar em bene-toixl n *kiM £■ n w  ?jc j0 (jQS geus (jepeD(]eD 

^ 1 J i rro tes.

Regressou no cua ue uuicm ua unpuai pau
lista o Sr. Paulo Francisco Broering, diretor pre
sidente da importante firma desta praça, Lajes 
< / \  . Automóveis e Acessonos, revendedora para 
o nosso município dos famosos produtos da Volks
wagen do Brasil.

Em São Paulo, o Sr. Paulo Francisco Broe
ring participou no dia 17 último, da Ha Conven
ção Nacional dos Revendedores Volkswagen, pa
trocinado por aquela Empresa, a qual foi realiza
da no Clube Pinheiros daquela capital,com o com- 
parecimento de cerca de 500 convencionais, re
presentando mais de 300 municípios brasileiros.

Um show especialmente escrito pelo produ
tor Abelardo Figueiredo, foi apresentado com ex
clusividade para todos os participantes daquele 
conclave, onde tomaram parte destacados atores 
brasileiros. Uma particularidade da Ha. Convenção 
Nacional dos Revendedores Volkswagen é que os 
presentes receberam sugestões ou instruções so
bre promoção de vendas e prestação de serviço 
através de quadros ao vivo. À noite daquele dia, 
os convencionais estiveram no Ibirapuera, assis
tindo o 3- Salão de Automovel. que anualmente é 
levado a efeito naquele recinto.

Ao Sr. Paulo Francisco Broering, que teve 
ativa participação naquele conclave, levamos os 
nossos votos de bòas vindas.

Aproveitamos o en 
sejo para felicitar o Sr 
Lauro Antunes Ramos, 
peli sua brilhante partici
pação na Convenção do 
SESI, almejando-lhe o*- 
nossos votos de que pros 
siga sempre na feliz ad
ministração no núcleo 
local.Rcaliza-se amanhã a ro- 

lene formatura d06 ginusia- 
n n  do Colégio Diocesano de 
L> es. estabelecimento que 
vc«li se constituindo em ver
dadeiro orgulho para a nes
sa cidade. As soierJdades 
serão iniciadas com a cele
bração de uma santa missa, 
às 8 horas, na Catedral Dio 
cesana. Às 10 horas, no Cine 
Teatro Marajoara, será efe
tuada a entrega dos certifi
cados. Será patrono des no 
vos ginasianos do Colégio 
Diocesano, o Revdo Frei 
Humberto Weil, e como para- 
ninfo. o Revdo. Frei João Ca- 
pistrano Binder, diretor da
quele estabelecimento. É a 
seguinte a nominata dos con- 
cluintes do curso giuasial do 
Colégio Diocesano: Abel Vir
gílio Mendes, Adilson Cardo
so, Amauri Salles de Oliveira, 
Adriano João Casali, Ad 
Putzke, Carlos Alberto 
da Costa, Claudino Parizoto

asta, Gilson Santos, Hen- 
rijue Cesar Rupp, Horaoio 
de Oliveira Filho, João Car
los Sell Duarte, Jurandir Lis
boa da Costa, José Arno 
Schappo.José Atanásio Lemos 
Leonir stediie, Luiz Fernan 
des de Barros. Luiz Ovi io 
Arruda, Manoel Pereira Fi 
lho, Marcos F. Moellmann 
Ribeiro, Mauri Marcos Sens. 
Nilson Maas, Nelson Fell Duar
te. Otacilio Costa Neto, ü 'a- 
ciíio Malvino Slefani. Paulo 
Roberto Baggio. Raul Beckcr, 
Renato Pagani de Arruda, 
Rui Córdova Borges, Rogério 
Antônio Wiethorn, Rogério 
Corrêa e Tudeu Córdova 
Borges.

Cumprimentamos os no
vos ginasianos do folégio 
Diocesano, almejando - lhes 

B mil felicidades era suas futu
ras atividades estudantis.

Hoje a colação de gráu dos novos ma- 
gistrandos da Escola Normal 

Vidal Ramos
Realiza se hoje às L'0 horas, no salão nobre 

da Escola Normal Vidal Ramos a solene colação 
tíe gráu dos novos magistrados dêsse conceitua
do estabelecimento de ensino de nossa cidade.

O programa comemorativo foi iniciado ontem, 
às 8 horas, com um Culto Solene na Igreja Pres
biteriana de Lages e Missa em Ação de Graças, 
no dia de hoje, na Catedral Diocesana. Será pa- 
tiono dessa turma de magistrandos. o Cel. Aris i 
tiliano Laureano Ramos e como paraninfo, o Dr. j 
Arlindo Bernard. São os seguintes os magistrandos 
de 1962, da Escola Normal Vidal Ramos, que ho
je á noite prestarão o seu juramento e receberão j 
os seus diplomas: Alfredo ele Souza Pereira, Car- 
mencita Cristofolini, Carmem ‘ Aparecida dos San
tos Branco, Heloisa Ramos de Amorim (Oradora), I 
ítala Granzotto Ferreira. Leny Antunes do Ama- I 
rante, Maria Hoeschl Marques, Neide Salete Chia I 
radia, Neusa Aparecida Ribeiro, Odete Furtado I 
Muniz, Rita de Bona Sartor, Terezinha Salvadcri, I 
Vera Mareia de Souza e Zélia Arruda Malinverni. I 

Agradecemos a gentilesa do convite que nos I 
ioi enviado, e aproveitamos o ensejo para augu- 1  
rar aos novos magistrandos da Escola Normal Vi-1 
dal Ramos, os nossos votos de mil venturas na I 
sagrada missão que vão abraçar. 3

A Câmara dos De 
putados acaba de apro
var o projeto-de lei que 
prorroga provisòriamen 
te até 30 de Junho de 
1963,a atual Lei do Iuqui 
linaio.

Como se sabe a a 
tual Lei do Inquilinato te 
ria sua vigência atí 
31 de Dezembro do cor 
rente ano.

Aviso ao Público Lageano
O Consórcio TAC— CRUZEIRO DO SUL. sempre procurando servir, cada 

vez melhor o público viajante da região serra de Santa CatariDa. depois de reini
ciar os seus vôos para JOAÇABA, o 1 pitai do Oéste Catarinense, volta agora a ser
vir esta região, com PORTO ALEGRE, capital do visinho Estado do Rio Grande do 
Sul. - Assim é que, sendo atualmente a única Companhia de Aviação Comercial a 
servir nossa cidade, o Consórcio TAC— CRUZEIRO PO SUL, que sempre procurou 
servir a zona da serra, ligando-a a todas as cidades do País. oferece ugúra ao pú
blico viajante, os seguintes vôos, nos dias e horários abaixo:

2as. 4as. e 6as. feiras: - às 07:00, para: Fpolis., Itajaí, Joinville, Curitiba,
Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio 

às 10:25, para: Kio do Sul, Fpolis., Itajaí 
Joinville e São Paulo, 

às 14:50, para: Joaçaba.
às 0800, para: Fpolis., Itajaí, Joinville, Curi

tiba, Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio. 
às 13:35, para: Porto Alegre, 
às 08:00, para: Fpolis., Itajaí, Joinville, 

ba, Paranaguá, Sautos, São 
e Rio.

às 13:35, para: Porto Alegre.

Diplomaram-se os tereeranistas 

do Colégio Diocesano
Conforme foi programado, realizou-se hoje 

a solene diplomação dos tereeranistas do Colégio 
Diocesano, cujo estabelecimento tem sido uma 
bandeira no progresso do ensino em nosso mu 
nicipio.

A solenidade foi iniciada, com a celebração 
de uma santa missa, hoje às 8 horas da manhã 
na Capela do Convento, seguindo se a entrega dos 
diplomas às 14 horas, no salão nobre daquele es
tabelecimento. E’ a seguinte a lista de formandos 
de 1962, do Colégio Diocesano: Beatriz Gamborgi 
Branco, Edson H. Neves Vieira (Orador), Eduardo 
Cordeiro Netto, Ercy Rodembuch, Félix Cristiano 
Oi tiz, Gilberto Bampi, Ione Iêda Lohmann, Jathir 
Varella Junior, Joselina Terezinha Batista, João 
Pmto Arruda, Laerte Isaias Thibes, Laurete MarIf 
bell, Leonidas Soares, Luiz Borges Junior. Luiz L. 
Laus de Souza, Maria Batista Varella, Neide Pe” 

Nelson Vitor Trombetta, Nelton Souza, 
Orh Martinhago, Paulo Gilberto Ramos, R.uSaj t(j 
Boettger, Sérgio R. Ribeiro e Sônia R. Ribeiro ho 
paranmfo dos tereeranistas do Colégio Diocesano. 
0 ,. e.v,̂ °- Frei João Capistrano Binder, diretor d 
referido educandário.

Noticiando êste acontecimento, formulam^ 
aos novos formandos do Colégio Diocesano

3as. e 5as. feiras

Sabado Curiti-
Paulo

Domingo
Está portanto, 0 público viajante da Região Serrana de parabéns, com as 

novas linhas do Consórcio TAC— CRUZEIRO DO SUL que continúa a ser a pionei
ra da Aviação Comercial em nossa Região.

Maiores informações e venda3 de passagens, dirijam-se à agência do 
Consórcio TAC—CRUZEIRO DO SUL, à Rua Presidente Nereu Ramos, n° 84 ou 
pelos telefones nrs. 214 e 237. —

apresenta amanha (domin 
) às 7 e 9,15 horasJ L v l U i U J U U l U )  g o )

a grandiosa produção nipônica

Seu Revólver Sua Vida
em Nikkatsu-Scope e Nikkatsu-Color

Uma película distribuída pela Imperial Filmes
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