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ao a socessir
Eminente Secretário de E- 

ducaçüo e Cultura
Ao passar a V. Excia. o 

honroso cargo de Secretário 
da Educação e Cultura no 
desempenho do qual envidei 
todos os meus esforços e tô- 
da a energia até onde per
mitiu minha saúde, não pos
so deixar de externar minha 
satisfação.

É que. com uma brava e 
inteligente equipe de auxilia
res. consegui renovar, nêste 
importante Setor da Adminis
tração Pública o espírito de 
trabalho, de responsabilidade 
e de amor à causa pública, 
que jamais deve estar afas
tado de qualquer empreendi
mento.

Com o impulso que foi da
do aos serviços educacionais, 
mais do que nunca se faz 
necessário a liderança de um 
perfeito conhecedor dos pro
blemas do ensino e do grave 
momento que a administra
ção escolar atravessa no país, 
e que tem preocupado o 
Chefe da Nação motivando 
reuniões dos Secretários de 
Educação e Cultura de todo 
o país, na Capital Federal.

Nêste instante sinto-me tran- 
qiulo ao passar o cargo que, 
por mais de uma vez ocupei, 
às mãos de V. Excia., certo 
de que 6erá mantido e am 
pliado todo o trabalho que 
aqui executei com tanta de
dicação.

Como V. Excia. é sabedor, 
nêste pouco tempo que aqui 
estivemos, realizamos a recu 
peração das instalações e 
melhor divisão desta Secre
taria, enquanto que, simulta
neamente, lhe equacionáva- 
mos os problemas administra
tivos e racionalizávamos os 
serviços.

Além disso, para que o pa
norama técnico também fos
se atendido, preparamos a 
criação do Centro de Pesqui
sas Educacionais, cujo ante
projeto de há muito se en
contra em poder do Sr. Go 
vernador

Como não poderia deixar 
de ser estão em franco flore- 
cimento a execução dos cur
sos de aperfeiçoamento dos pro- 
fsssôres rurais entre os quais, 
êste ano, já realizamos, com 
grande êxito, o de Lajes, e

programamos mais oito, nas 
demais regiões do Estado.

Em Florianópolis encerra
mos há pouco, com plenos 
resultados, o curso que pre
parou cento e cinqüenta é 
nove professores, para fazer 
o exame de suficiência, que 
os habilitará ao Magistério 
secundário nos novos giná
sios normais.

Decretos, atos respectivos 
à criação' instalação e desi
gnação de diretores e profes
sores já se encontram pron
tos, bem como tomadas tôdas 
as providências necessárias.
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Publicamos Boletim infor
mativo da Secretaria cujo 
terceiro número já se encon
tra em fase de elaboração.

A Revista de Educação e 
Cultura, publicação de maior 
envergadura e responsabili
dade, também se encontra 
em fase de execução.

0  Departamento de Educa
ção elaborou uma tese técni
ca denominada verticalização 
do ensino primário, cuja siste
mática, inteiramente nova não 
tem ainda similar no país.

A apresentação e execu
ção. em caráter experimen
tal, pertencia ao Planejamen
to do ano presente.

Dando cumprimento a mais 
um dos itens da Lei 2.975, 

! elaboramos, era 45 dias, o 
! Almanaque dos Funcionários 
1 e de todo pessoal Docente da

Secretaria de Educação e 
Cultura, obra esta composta 
de 5 volumosos cadernos.

Tudo isto, e o mais que 
não pode caber na rapidez 
deste momento devemos à 
cooperação encontrada entre í 
os Diretores, Sub-diretores, í 
Chefes e funcionários desta 
Casa. A êles quero deixar 
nêste momento, expressa to
da a minha amizade, a minha 
gratidão e o meu reconheci
mento.

Dêste agradecimento não 
excluo ninguém, dos menos 
aos mais categorizados, pois 
que de todos recebi igual 
apôio.

Esta minha despedida não 
é apenas de um Chefe, mas 
de um amigo que se afasta e 
que pede para seu 6ucessor, 
o mesmo interêsse e a mes
ma dedicação que sempre me 
demonstraram.

Sr. Secretário é, 6Ôbre tu
do, significativo para mim 
passar às mãos de V., Excia. 
esta Secretaria. Não é de ho
je a admiração e a estima 
que devoto ao professor El- 
pídio Barbosa.

Anos atrás, quando exercia 
eu pela vez primeira, o car
go de Secretário de Educa
ção e Cultura, chocou-me lo
go ver o velho mestre na 
planície da aposentadoria mal

IDN com nove 
diretoiio regional

Ww.;
■

Em entusiástica convenção 
realizada sábado último, em 
Florianópolis, foram escolhi
dos os novos membros do 
diretório regional da União 
Democrática Nacional.

Por unanimidade dos con
vencionais, foi eleito o te- 
guinte diretório regionsl: 
Presidente - Senador Irineu 
Bornhau8en; r  Vice Presi
dente - Heriberto Hülse; 2- 
Vice - Deputado Aroldo Car
neiro de Carvalho; 3' Vice - 
Deputado Ladir Cherubini; 4 
Vice - Paulo Fontes; Secre
tário Geral - Pedro Harto 
Iiermes; Sub - secretários - 
Walter Zigelle e PedrojColin.

Letras de Ciriio com aceite CREU
Renda liquida de 33% ao ano

C ^ E F I Í L L  -  C ia . Cred ite e F in a n cia m e n to  de / u l
Capital e Reservas; Cr$ 307,000.000,00

Carta patente n* 108
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Porto Alegre- Rio Grande do Sul
Representa a C R E FISU L  nesta cidade, SIBISA - SIROTSK I 
BIRM A N N  S /A  (Fone 391), a qual está inteiramente à disposição 

dos interessados em financiamento, ou aplicação de recursos,

remunerado.
Tive a grata e imensa sa 

tisfação de conseguir do Go
vernador de então, a revisão 
dêstes proventos qpra ade
quá-los melhor aos méritos 
de um professor que ocupara, 
por tantos anos, o Departa
mento de Educação, nos Go
vernos anteriores.

Devolvo hoje, |ao meu pre
zado amigo, professor Elpídio 
Barbosa, o mesmo carinhoso 
e comovido abraço, com que 
então nos encontramos na
queles memoráveis tempos.

É a minha absoluta confi
ança em sua inegável capa
cidade e lealdade, que me 
deixa tranqüilo quanto aos 
destinos da obra que aqui 
iniciei em tão boa hora.

Rendo, por fim, as minhas

sinceras e expressivas home
nagens |ao Sr Governador» 
que soube compreender a 
sinceridade e |a intenção de 
meu trabalho, voltado para o 
bem comum, e que sempre 
prestigiou as boas iniciativas 
que tive nesta Pasta.

A êle meus sinceros agra
decimentos, pois que me per
mitiu servir, mais uma vez, a 
juventude de meu Estado na
tal.

Formulo votos para que a 
administração de V. Excia. 
seja inspiram pela Providên
cia Divina, em benefício das 
crianças e dos jovens desta 
nossa terra, tão pequena geo- 
gràficamente. mas tão gran
de em seus valores humanos 
e morais.

E m p r é s t i m o s  à  t a v - f i s  i t e r a i s
Jovens rurais de Santa Catarina a partir de nove anos 

de idade, poderão realizar empréstimos no Banco de De
senvolvimento do Estado, para desenvolvimento de seus pro
jetos de agricultura ou criação. A referida medida repre
senta decisão imediata em matéria de financiamento, de 
elevado alcance socio econoinico.

Desde eêdo os jovens poderão ser proprietários, apreen
derão técnicas modernas de trabalho e pro
dução, acostumado ao regime de responsabilidade. O Ban
co de Desenvolvimento do Estado financiará projetos nas 
culturas de arrôz, milho, batatinha, mandioca, 6Ója e nas 
criações de gado leiteiro, suino, aves e coelhos. Para ter 
direito ao financiamento o jovem deverá ser sócio do 
Clube de trabalho, quadro ‘ S”, consentimento dos pais ou 
tutores, e ser aprovado no conselho local da comunidade 
em que viver.

O Banco de Desenvolvimento do Estado executa tra
balho econômico, serviço de extensão rural de ACARESC, 
responsável pela orientação técnica, e inicia operações 
de empréstimos entre setecentos e cincoenta jovens rurais 
catarinenses, membros do clube de trabalho do quadro “S” 
uum total de vinte e seis atualmente existentes.

Jovem Renato José Ramos
Vem de ser aprovado com 

raro brilhantismo no vesti
bular de iarmacia, da Facul
dade de Farmacia da Uni
versidade do Paraná, o distin
to jovem Renato José Ra
mos, filho do Sr. e Í5ra. José

Antunes Ramos, esforçado 
funcionário da Prefeitura 
Municipal.

Ao Acadêmico Renato José 
Ramos enviamos as nossas 
congratulações, extensivos 
aos seus dignos progenitores.

PTB elege seu novo diretório regional
Realizou-se sábado último, I sidente - Deputado Francis- 

na capital do Estado, a eon- co DallTgna; 2 Vice Presi-
venção regional do Partido 
Trabalhista Brasileiro’, espe
cialmente convocada para a 
eleição do novo diretó
rio regional, assim formado: 
Presidente - Deputado Dou- 
tel de Andrade; 1" Vice Pre-

dente - Deputado Paulo Ma- 
carini; 3- Vice Presidente - 
Deputado Evilasio Nery 
Caon; Secretário Geral - De
putado Rodrigo Lobo; P Se
cretário - José de Miranda 
Ramos.Professoí Erasmo Fartado

Acaba de ser aprovado com brilhantismo no 
vestibular do curso de Filosofia da Faculdade de 
Filosofia da Universidade do Paraná, o Professor 
Erasmo Furtado, pessoa altamente conceituada 
em nossos meios.

Registrando tão grato acontecimento levamos 
ao Professor Erasmo Furtado os nossos efusivos 
parabéns*
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Hsvo método cirúrgico psssihilita provável 
-------- cura tíe calvície -—
Foi aperfeiçoado pelo 

cirurgião sueco Dr. Lars 
Engstrand, ura novo mé
todo cirúrgico para a 
cura da calvície, por 
meio da supressão do 
efeito oclusivo da mera 
brana'Vmdinosa pericra- 
neal na circulação san
guínea do couro cabe
ludo.

Submetendo cêrca de

300 pacientes à sua “ope
ração de escalpelaraento 
radical”, o Dr. Engs
trand verificou que em 
80% dos casos cessou a 
queda capilar, melhoran
do consideravelmente a 
qualidade e crescimento 
do novo cabelo.

O índice de recupera
ção dos cabelos foi da 
ordem de 60 a 70% nos

“  Agência Plastaltina 
de Veículos S/fl. ”

v
Assem bléia Gerai Ordinaria
Convidamos os senhores Acionistas desta 

Sociedade, para a Assembléia Geral Ordinária, a 
realizar-se às 14 horas do dia 5 de Abril do cor
rente ano, em sua séde social, à Av. Presidente 
Vargas, 1898, nesta cidade, para deliberarem sôbre 
a seguinte:

0B D 1 M  m  D IA
Io) - Apresentação, discussão e aprovação do 

Relatório da Diretoria, balanço geral, conta de 
“Lucros e Perdas” e Parecer do Conselho Fiscal, 
referentes ao exercício findo em 3l de Dezembro 
de 1962;

2o) - Eleição da Diretoria;
3o) - Eleição dos membros efetivos e suplentes 

do Conselho Fiscal, bem como fixação de seus 
vencimentos;

4°) - Outros assuntos de interêsse da Socie- 
lade.

Lages, 31 de Janeiro de 1963.
Victor Felix Deeke, Dir. Presidente

casos operados quando 
a calvície existia há 
três anos e de 50 a 60% 
quando a mesma existia 
de quatro a cinco anos. 
A operação não é reco
mendável a pacientes 
cuja calvície tenha mais 
de cinco anos.

A operação do Dr. 
Engstrand compreende 
uma incisão de aproxi
madamente 1,5 cm. de 
largura em uma ruga da 
parte superior da fronte. 
Através da superfície de 
incisão, o cirurgião pra
tica um corte de 6 a 8 
cm. de largura na mem
brana das têmporas, des
prendendo a de seu su 
bstrato na fronte. O cor
te elimina o efeito de 
estrangulamento que a 
membrana produz na 
circulação sanguínea do 
couro cabeludo, causado 
pelos hormônios mascu
linos que contribuem pa
ra o endurecimento e 
encolhimento gradual do 
pericâneo.

A operação se realiza 
com anestesia local, du
ra 45 minutos e não 
causa qualquer lesão. O 
resultado pode ser ob
servado após seis mê- 
ses, quando tôdas as 
cicatrizes tiverem desa
parecido.

Afirma oDr. Engstrand 
que, no caso de a ope
ração lograr êxito, pode 
o paciente recuperar até 
50% do seu cabelo per
dido.

O Primeiro calçado
O primeiro calçado a 

ser usado pelo homem,
foi simplesmente um pe
daço quadrado de pele 
de animal que embrulha
v a  o pé e era amarrado 
à altura do tornozelo.

Com o passar dos se 
culos, nossos antepassa^ 
dos aprenderam a cur
tir e preparar o couro, 
o que trouxe novo as 
pecto aos sapatos. Os 
antigos tiveram grande 
dificuldade para conser 
var a maciez e flexibi 
lidade do couro, usavam 
apenas gordura animal

para a conservação dos 
seus calçados.

Com o progresso, 0 
curtimento do couro e a 
manufatura dos sapatos 
foram aperfeiçoados e 
mecanizados, a par disso 
surgiram também novos 
proceesos de conservação 
e embelezamento para o 
couro; as modernas po- 
madas para calçaiios.

E como seria feliz, o 
antigo centurião se pu
desse aplicar as suas 
sandalias uma boa pasta 
em vez de mal cheirosa 
gordura animal.

. E O P A T R
Corpo esguio, que braços cingia 
Braços de amante que a adorou 
Na sua ausência o pranto vertia 
Para gosá-la a alma entregou

Roma a seus pés tudo cedia 
Com sexual olhar prazer criou 
Davam-lhe a vida, ela sorria 
Em mentes humanos pisou

César com medo então fugia 
Medo de amá-la, não queria 
Vê-la brilhar antes da morte

Mas, ao tocá-la, embora fria 
Sentiu que nele o amor fervia 
Seus seios beijou em paixão forte

V I l E

|3ÉT- .D IOP R I V A T I V O ^
V. S. mesmo escolherá o programa de
sejado e isto lhe dará, certam ente, 
uma nota de . . .

*São, de lato, numerosos aparelhos 

independentes instalados com alta 

técnica, obedecendo o critério da 

escolha individual das emissoras.

rfi»

Nossos rád ios soo apare lhos 
do o ito  potêncto  com se le ti
v idade  p e rfe ita  e que levam 
o garan tia  d 0 ------------------------»

Ifflí
I f í
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ESTADO DE SANTA CATARINAS E C R E T A R I A  DA F A Z E N D A
Servipo de Fiscalização da Fazenda

v

A Iuspetoria de Fiscalização e Arrecadação 
de Rendas desta região comunica aos candidatos 
aos concursos para Fiscal da Fazenda e Supervi 
sor de Postos Fiscais residentes nos municípios de 
Lajes, São Joaquim, Bom Retiro, Urubicí, São Jo- 
sé do Cerrito, Campo Belo do SuL Anita Garibaldi 
e Alfredo Wagner, que o prazo para a inscrição 
aos mesmos concursos foi prorrogado até o dia 
14 (catorze) do corrente mes.

Com esta medida espera a Secretaria da 
zenda maior número de inscrições, dando, ass
r n L 0f 0rtUD,dade aos que não puderam den Prazo estabelecido fazer a competeiuoLI lÇclO.

4
Avenida Farropos, 45 - Toíelone 4501 - End. Teleg. "WELPE" - Pôrto Alegre

Inspetoria de Fiscalização em Lajes, aos 1* de 

março de 1963

VICENTE PASCALE
Com. e Repres.

Oferece
Eletro - Tratores "CEBRA"

transportes em pátios movidos à 
eletricidade ou gasolina

melhores informações procure 
O escritório

Rua C0rreia Pint°> 122 -Caixa Postal 28 

Lages Fone> 228
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“Encampação” Explica as Encampações
F E R N A N D O  M E N D E S  F IL H O

São diárias as demonstra
ções do governo federal so
bre a fúria encampatória de 
que e t̂á possuído.

Como se poderia explicar essa loucura oficial ante o 
quadro da realidade brasileira.

O próprio governo vive a 
realejar um quotidiano e in- 
flacionante palavreado para 
pregar a luta contra a infla
ção, hidra de mil cabeças 
que o Super-planejador go
vernamental, investido no 
Ministério sem pasta, já ago
ra (depois de ofuscado pelo 
vedetismo do Ministro da Fa
zenda) declara «incontrolá-j 
v e l . . . Para provar que que
rem controlar o tufão, os a- 
gentes governamentais anun
ciam cortes nas despesas pú
blicas, prometem dieta sala
rial e apelam às classes pro
dutoras no sentido de limita
rem os lucros.

Porque, sem isso, o Minis
tro da Fazenda antevê «o ca
os até o fim do ano».

Atentando-se para a mar
cha do processo inflacionário, 
dúvida não resta de que gra
ve anomalia atinge profunda
mente a economia brasileira 
Revelam as estatísticas que - 
de 1930 a 1962, quintuplicou 
o custo da vida no Brasil. E 
tal ocorreu através de uma 
aceleração impressionante, 
registrando-se acréscimo ca
da vez maior em prazo cada 
vez menor. Assim, a primei
ra vez o custo de vida du
plicou em 14 anos (1930-1944); 
a segunda, duplicou em 6 
anos (1945-1950); a terceira, 
duplicou em 5 anos (1951- 
1955); a quarta duplicou em 4 
anos (1956-7959); a quinta, du
plicou em 2 anos e pouco. 
Ante as emissões ocorridas 
no fim do ano passado, não 
está excluida a possibilidade 
de ocorrer a 6a duplicação 
ainda este ano.

Esse quadro não é nada a- 
lentador. E a restauração da

saude do organismo econô
mico social demanda a exe- 
cusão de medidas não ape
nas enérgicas mas principal
mente anti demagógicas.

Ora, se o governo tem um 
orçamento permanente e as
cendentemente deficitário, 
desnecessário dizer que esse 
desequilíbrio reclama corre
ção. Levantamentos feitos a 
este respeito, comprovam que 
2/3 desse déficit se devem às 
empresas estatais.

O que há, então, a fazer e 
o que faz, de fato, o govêr- 
no? Procura a solução den
tro da realidade? Curva-se 
aos conselhos do bom senso?

O govêrno se enclausura 
nas ficções ideológico-dema- 
gógicas. Dobra-se às diretri 
zes da assessoria que o ma- 
oieta. E, obediente às lições 
da dialética vermelha, prega 
a anti-inflação ao mesmo tem
po que expande o programa 
inflacionário Silenciosa, ma
cia e sorrateira, a assessoria 
vermelha do govêrno sob 
os mais variados pretextos - 
programou e está executan
do a comunistização sem san
gue. a destruição da liberda
de com os instrumentos da 
liberdade . . .  E o pé de ca
bra com que o govêrno está 
assaltando a liberdade é pre
cisamente a encampação. Mo
nopolizando setores básicos 
da economia do país - como 
é o caso da energia e do 
transporte - o Estado, pràti- 
camente, vai acabar encer
rando tudo em suas mãos. 
«Eletrobrás», « Petrobrás », 
«Minerobrás» (em organiza
ção), «Aerobrás» (em cogita
ção). «Cafebrás» (idem), «Rê 
de Ferroviária Federal» etc. 
- bem revelam a quantas an
damos em matéria de encam
pações.

Numa hora de desencam- 
par para desinflacionar, o 
E6tado - conduzido por asses 
sores comunistas - agiganta

a absorção das atividades 
privadas. É a via «pacífica» 
do comunismo, segundo o 
«new look» krusheviano. Com 
a República «encampada» por i 
assessores comunistas, asen-, 
campações deverão aumentar 
cada vez mais para ir acos- 

jtumando o povo brasileiro ao 
futuro regime da escravidão.

(Agência Planalto)

Novidade: ovos de gali
nha com casca plasiica 

e  b a s e  quadrada

S. Paulo - Quando a 
pesca de lagosta no Nor-, 
deste provocava inciden
te de proporções inter
nacionais, entre o Brasil 
e a França, verificava se j 

] falta do crustáceo em| 
São Paulo. Desde janei-; 
ro não há aqui lagostas 
à venda, pois as firmas 
especializadas não têm 
conseguido trazê-las do 
Nordeste. As últimas par 
tidas, tipo comum, foram 
vendidas a preços variá
veis, entreJ800 e 1.000 
cruzeiros o quilo. As la
gostas do tipo «exporta- 

jção» valiam em São Pau 
lo, há dois meses, 2.000 
cruzeiros o quilo.

A propósito, cita-se que 
os barcos pesqueiros 
franceses conseguiam na 
temporada cerca de 16 
milhões de dólares, o 
que equivalem a mais 
de 2 bilhões de cruzeiros, t

l

Firma britanica preocu
pada com o numero cres 
cente de ovos de cascas 
frágeis, quebradiças e que 
grandes prejuizos vinham 
causando, idealizou um 
processo para substituir 
essas cascas, de ovos in 
ternamente bons, por uma 
dura e transparente do 
material plástico. A ma
quina experimental ora 
em atividade, tem capa
cidade de 3.000 ovos por 
hora, e os sela a vacuo 
nas suas cascas artifici
ais, esterilizando os ao 
mesmo tempo por meio 
de radiação ultravioleta. 
O processo foi bem re
cebido pelas donas de 
casa e em breve será

mercadoria comum nos 
supermercados londrinos.

A parte su i. vantagem 
mais evidente - resistên
cia e duração longa - os 
*>vos plastica mente re
v e s t i  d o s permanecem 
frescos durante muito 
mais tempo e podem ser 
cozidos ou esquentados 
da forma usual. O suces
so foi tão grande que 
motivou nova inovação; 
ovos com base quadrada, 
para evitar os escorre- 
gões. Além disso, a ex
portação lucrou ainda 
mais, pois agora os ovos 
assim tratados podem ser 
assim enviados a longas 
distancias.

Produção Brasileira já atingiu 
682.579 Unidades: Auto-Veiculos

H o te l  e  Churrascaria
-  P e g o r in i :

Avenida Camões (Ao lado do Cine Avenida)

Churrascos, galetos e linguicinhas
O  p o n t o  p r e f e r i d o  p a r a  s e u  p a l a d a r

Afim de proporcionar melhor atenção aos seus distintos fregueses, 
passou a servir os seus famosos galetos exclusivamente de produção

própria.

Com a produção total 
pelas 11 indústrias do 
setor, em janeiro último, 
atingiu a 682.579 o nú
mero de veículos - utili
tários e passageiros • já 
fabricados pela indústria 
brasileira, desde implan
tação em 1956. A produ
ção de janeiro foi de 
17.120 Auto-Veículos, con 
tra 10.80b obtidos na 
mesma época, em 1962. 
O crescente aumento na 
produção dé veículos 
brasileiros, de ano para 
ano, pode ser constatado 
através das cifras de fa
bricação das indústrias:

a Volkswagen do Brasil, 
por exemplo, produziu 
47.340 veículos em 1961, 
elevando esse uúmeio 
para 53.752 no ano pas
sado. O índice de cres
cimento da capacidade 
produtiva da Indústria 
automobilística brasilei
ra, pode ainda ser cons
tatado através das cifras 
de produção relativas a 
cada ano de atividade- 
5.097 veicules em 1956; 
32.923. em 1957; 61.413, 
em 1958; 96.579, em 19i9; 
132.8Z9, em 1960; 145.605, 
em 1961 e 191.013 unida
des em 1962.

P.T.B. ROMPE 
COM NEI BRAGA

A seção do PTB do 
Paraná decidiu, admitin 
do a iniciativa do pró 
prio govêrno, interessa
do em tornar sem efeito 
o acordo existente, de
cretar o rompimento po 
litico com o Governador 
Nei Braga, a quem vinha 
apoiando desde o início

de sua gestão. Depois de 
votarem pelo rompimen
to, e pela transferência 
do PTB para a Oposição, 
os membros do Diretório 
Regional aprovaram a 
aplicação de sanções 
estatutárias a todos os 
frefeitos e deputados que 
aderirem ao govêrno.

Se você deseja ganhar

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

aos sorteios de Junho e Dezembro de

Seu Talão Vale um Milhão
Troque as suas notas à rua Coronel Córdova n° 80
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Expsícão Agrícola
Festa da Pedra Fundamental da Matriz

Dias 23-24 e 25 de Março de 1S63
PRO G RAM A

Dia 215 ■ 9 horas - Missa Festiva
9.30 - Recepção à Comitiva Governamental
10 h - Abertura da Exposição pelo exmo. sr. Go
vernador do Estado
11 h - Coroação da Rainha da Exposição
12 h - Churrascada no Barracão da Igreja.
14 h - Torneio de laço em disputa de um troíéu 
da Exposição
17 h - Demonstração de ginetes cavaleiros 

Dia 24 - 7 horas Missa
8.30 - Recepção ao Rvmo. D. Daniel Hostin, Bis
po de Lajes
9 h - Missa campal oficiada por S. Revma D. 
Daniel e oferecida pela Comissão Executiva em

honra aos srs. Expositores.
12 h - Churrascada
15 h - Benção da pedra fundamental da Matriz 
local
18 h - Desfile de carro alegórico da Rainha Prin
cesa e demais

Dia 25 - 8 horas - Corrida de bicicletas.
10 h - Concentração e desfile de cavaleiros pe
las ruas da cidade
11 h - Distribuição de flâmulas aos cavaleiros.
12 h - Churrascada
Das 13 horas em diante, torneio de futebol Muni

cipal em disputa da ‘‘Taça la. Exposição 
Agricola São José do Cerrito '
17 h - Distribuição de prêmio aos expositores.
19 h - M ssa de encerramento das festividades.

Candidatas votadas para o cargo
COM. EXECUTIVA
Presidente de honra - Mons. Luiz Hort e Pref. 
Jonas C. Garcia
Presidente - Ary Heinzen - Ver.
1* Vice Pres. - Cirilo Antunes - Ag. dos Correios 
2‘ Vice Pres. Valdemar Rosa dos Santos - Ver. 
e Pres. da Câmara
T Secretário - Mauro Gonçalves Farias - Profes
sor e Diretor
2' Secretário - Célio Vidal dos Anjos - Coletor 
Estadual
r  Tesoureiro - Alfredo Melo Sobrinho - Vereador 
2' Tesoureiro - Bertolino Wigers - Agricultor

Posto
— DE —

PEDRO VANONI
Gasolina, Óleos, Lubri

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

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

Lages - Santa Catarina

Carteira de fiscal de cinema perdida
Perdeu se em ruas desta cidade, uma carteira! 

de fiscal de cinema, pertencente ao Sr. Livinio 
Godoy. I

f
Quem achou é favor entregar nesta redação ou 
ao seu legitimo proprietário.

* ESCRITOS IIIOISESIOS»
A História nos mostra 

vários casos de pessoas j 
que se viram obrigadas | 
a comer papéis e impres 
sos. Entre muitos existe 
o caso de dois delega-J 
dos, a quem Barnabé Vis-; 
conti obrigou a comer, 
uma bula de excomunhão 
que trazia em nome do! 
Papa. Além da dita [car
ta estar escrita em per 
gaminho havia ainda osj 
sêlos de chumbo e o s , 
cordéis que também ti
veram que ser deglutidos. 
Outro fato semelhante a 
conleceu com um ofi
cial austríaco que fêz 
seus credores engulirem 
uma nota promissória de 
20.000 florins. E um es
critor escandinavo por 
ter escrito um livro polí
tico em que ofendia seus 
governantes teve que co
mê-lo, cozido na sopa.

O homem que 
soube prever

«Sir» William Bull co
nhecido membro do an
tigo parlamento inglês, 
foi um exemplo bem 
característico de auto 
determinação. Conseguiu 
fazer uma previsão com
pleta e exata de tôda a 
sua vida política e finan
ceira. Quando ainda me
nino, «sir» William, fêz 
um gráfico de uma esca
da, em que cada degrau 
representava um ano de 
sua vida. Colocou então 
sua própria figura no Io 
d e g r a u ,  ganhando 10 
Shillings por semana, 
mais acima êle marcou 
quando iria ganhar uma 
libra, depois 2 libras, 
quando seria advogado; 
quando pretendia ingres
sar na Câmara dos Co
muns e quando entraria 
para a Câmara dos Lor
des. As previsões do tem
po de'criança, foram exa
tas: «sir» William Bull 
alcançou cada etapa de 
sua vida exatamente de 
acordo com seu gráfico.

11/ fe Miso já existe
As últimas revistas es

pecializadas em eletrô
nica já trazem fotografias 
dos televisores mirins 
que estão sendo intro
duzidos no mercado pela 
indústria japoneza.

Alguns desses aparelhos 
ultrapassam o tanao

linanho de um rúdio trani 
sistor comum, com 
de menos de dez cen, 
metros. Vamos imagjj1
o público à rua assistin^
a próxima Copa do MUB 
do, diretamente V 
Inglaterra pelo satelit 
artificial, ao vivo, nilQo 
televisor de bôlso!

Ao amigo Anibal Ramos

Ó» Virgem de bondade e de doçura, 
Ajoelhado a teus pés eu sempre e»tou, 
Afim de que desfaças a amargura 
Que do meu coração se apoderou.

Pela tua bondade que é imensa 
E pelo teu poder que é infinito, 
Resguaidarásje sempre a minha crença, 
Bôa Mãi consoladora do aflito.

Ó Mãi que lá, e da Mansão Divina,'
E pelo amor que sempre nos ensina, 
Mais a amaremos cada dia e hora,

Afastando bem dos nossos caminhos 
0 emaranhado de rudes espinhos!
Que frequentemente nos apavora!

Lages, Março de 1963.

LIVINIOI GODOY.

V E N D E -S E  -
Máquinas à vapor - Conjunto de caldeiras 

e cilindros ce 30 HP à 300 HP - Locomoveis 
Máquinas recondicionadas para pronta entrega. 

Preços e condições excepcionais.
Tratar diretamente nesta redação ou em 

Porto Alegre à Rua Casimiro de Abreu, 173 
Canoas - Faixa Federal - Parada 38, no Depósito.

Quem não anun
cia se esconde

Para seus anúncios pro
cure CORREIO LAGEA
NO, Rua Marechal Deo- 
doro, n° 294

M o d e r n a  C i r u r g i a  d a  S u r d

D r. Wilson Cidral
AnHimnat 6 CÍrUr2'a d0S OUVidOScamara insonorizada fcstapedectomia com enxêrto de veia e 

prótese de polietileno.

° 9 » 8ãndar°VDe? Westphalen, 15 - andar, conj. 3 Fone 4-5043
Hora Marcada das 08.00 às 18.00

e Z

Curitiba Parar

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

ir ser?ito Ée imnressiis. djttnnnil» kiri lanli

Papelaria em geral -  Completo sortimento de material escalar
Rua Coronel Córdova, 202 -Fone, 213 - LAGES - S. Catarina
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jogos de hoje e amanhã do 
Torneio hiirSão Paulo

Será cumprida hoje 
mais uma etapa do Tor
neio Kio-São Paulo, jo
gando na Guanabara as 
equipes do Vasco da 
Gama e do Botafogo, en
quanto que na Paulicéia, 
estarão se -confrontando 
os quadros do Santos e

do Palmeiras.
Amanhã, terá prosse 

guimento aquela compe 
tição, quando estarão, 
atuando no Rio Flamen
go x Fluminense, en
quanto que em São Pau
lo jogarão Corintians x 
São Paulo.

Santos ainda na 
liderança

Após os jogos de sábado e domingo do Tor
neio Rio São Paulo, a classificação dessa compe
tição é a seguinte:

r  - Santos 1 pn
2- - Botafogo 2 pp
3' - Palmeiras 3 pp
4 - Flamengo e Corintians 4 pp
5* - Fluminense e São Paulo 5 pp
6‘ - Vasco 7 pp
7* - Portuguesa 8 pp
8- - Olaria - 9 pp

Sério compromisso 
do Bugre em Tubarão
Compromisso dos mais 

difíceis terá o Guarany 
no próximo domingo na 
cidade de Tubarão, quan
do enfrentará o Hercilio 
Luz, uma das boas equi
pes dêste certame esta 
dual.

Com atuação modesta 
no cotejo do último do 
mingo contra o América, 
o Guarany espera pro
duzir uma atuação sa
tisfatória, e com isso 
conseguir o seu primeiro 
sucesso fóra de nossos 
domínios, já que na atual 
competição foi derrotado 
em todas as partidas

que efetuou em outras 
cidades.

Por sua vez, o Herci
lio Luz que sempre cons
titui em equipe aguerri
da quando atua em seus 
terrenos, deverá opor 
tenaz resistência ao onze 
bi-campeão lageano, que 
terá de lutar contra di
versos fatores.

A representação do bu
gre deverá seguir para 
Tubarão, com a sua for
ça máxima, possivelmen
te atuando com a mes
ma formação que empa
tou no domingo contra o 
América de Joinville.

a Kemfaj a go ra  fem m ais 1, 2, 3, 4  janelas

V enha ver cs melhoramentos Volksw ager.:
9

o Sedan  tem janelas traseiras que se abrem
A Kombi.
1, 2, 3, 4, 5, 6... 15 janelas. Ou 

16 se v. contar o pára-brisa. (Existe 
algum outro carro com tantas ja
nelas?) Olhe a vontade. V. só vê 
janelas. Houve aumento de 7.184 
cm2 nas janelas, isto é, visibilidade 
total, panorâmica.

A janela traseira foi aumentada 
em 69%. De 1.690 cm2 passou para
2.860 cm2.

A Kombi agora é ainda mais 
fácil de dirigir.

O Sedan.
Era necessário um melhor areja

mento no banco de trás.
Pois bem, ai está.
As janelas laterais traseiras 

agora se abrem, num movimento 
basculante.

Dê a notícia às pessoas que via
jam atrás.

Outra coisa : o esguichador de 
água no pára-brisa agora é auto
mático.
Basta apertar um botão no painel.

Venha ver.
São poucos os melhoramentos 

que v. pode ver.
Mas v. vai sentir os inúmeros 

aperfeiçoamentos que são introdu
zidos constantemente na Kombi 
e no Sedan. Jamais para torná-los 
apenas "diferentes", mas sempre 
para torná-los ai 
melhores.

Visite-nos.
Faremos uma 

demonstração. AUTOlílZAUO

L A J E S  S / A  -  A u l o m ó v e i s  e  A c e s s ó r i o s  
Avenida Marechal Floriano, 373 - Fone, 252 

Lages ■ Santa Catarina

i£ in  e raia e n im i
EM t GOL

Dando sequencia ao 
campeonato estadual, ti
vemos domingo último 
em nossa cidade, a 
realização do prélio en
tre o Guarany local e o 
America de Joinville.

Num prélio apenas re
gular, em que o primeiro 
tempo se constituiu em 
autentica pelada, o mes
mo veio a encerrar-se 
com o empate era 1 gol, 
premiando mais a equi
pe visitante, do que o 
quadro local qi’e, mere 
cia resultado mais com 
pensador, pois sempre 
esteve mais em evidên
cia dentro da cancha.

No primeiro) periodo o 
cotejo estava empatado 
em 0 gol, sendo que os 
tentos foram consigna
dos no tempo comple
mentar. O tento do Gua
rany foi marcado aos 
43* do segundo tempo 
por intermédio de Pilila, 
num período de bastante 
assedio do ataque bugri
no à meta visitante.
— --------- — —  ----------— --------------------
P R Ó X IM A  R O D A D A

DO E S T A D U A L
A próxima rodada do 

campeonato estadual se
rá constituída dos se
guintes jogos: em Brus- 
que - Carlos Renaux x 
Metropol; em Crisciúma 
- Atlético Operário x Ca
xias; em Joinville - Amé 
rica x Barroso; em Tu
barão - Hercilio Luz x 
Guarany: em Itajaí - Mar- 
cilio Dias x Flamengo.

Cruzeiro derrotado 
em Passo da Areia
Com sua equipe algo 

desfalcada de alguns ti
tulares o S. C. Cruzeiro 
excursionou domingo úl
timo à localidade de 
Passo da Areia, onde 
enfrentou o quadro local 
do Aimoré.

Desenvolvendo uma 
melhor atuação, o qua
dro do Aimoré levou a 
melhor pela contagem 
de 2 a 1.Piova Automobilística 500 Kls. de jages

Será realizada no pró
ximo dia 7 de Abril, uma 
grandiosa prova automo
bilística denominada “500 
kls. de Lages”, que reu
nirá renomados corre
dores do sul do país.

Desde que a mesma 
foi instituída, os organi
zadores da citada prova 
já encontraram o franco 
apoio do comércio au
tomobilístico lageano e 
dos poderes públicos mu
nicipal, que doarão a 
parte de prêmios aos ven
cedores.

Em uma de nossas 
próximas edições, infor
maremos em seus mini- 
mos detalhes, como será 
organizada essa impor
tante prova automobi
lística, que desde já vem 
monopolizando as aten
ções dos amantes do es
porte do volante.
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Bancadas da UDN e PSD vao 
examinar a tpestãe

— Udenistas e pessedistas 
já têm programado para quin
ta-feira, em Brasília, reuniões 
de suas bancadas parlamen
tares, para examinar o com 
portamento partidário no que 
respeita às chamadas refor
mas de base. Na reunião, já 
deverão estar era debate os 
planos governamentais para a 
Reforma Agrária, primeira a 
ser proposta pelo executivo, 
de vez que o presidente João 
Goulart já deu instruções à 
sua assessoria no sentido de 
que o projeto seja enviado 
ao lider pessedista Martins 
Rodrigues.

Essa decisão do presidente, 
de enviar os projetos de re
forma à aprovação prévia, no 
entender dos círculos políti
cos, virá permitir que sua 
votação se faça em têrmos 
mais pacíficos, evitando, em 
muitos pontos, controvérsias 
no plenário.

Além disso, segundo os cír
culos parlamentares, a medi
da permitirá que os diversos 
partidos se entendam entre

si e que os debatas do Con
gresso possam pôr em risco 
a aprovação da matéria. O 
lider Martins Rodrigues, por 
exemplo, já manifestou sua 
opinião de que, assegurado o 
apoio da bancada pessedista 
a um projeto que reuna pon
to-de-vista da maioria de seus 
integrantes, não será difícil 
conseguir um denominador 
comum com os demais parti
dos.

Dentro desse espírito, de 
procurar amplo entendimento 
em tôrno das reformas, pelas

quais se batem todos os par
tidos, já está programado, 
para o fim desta semana, em 
Brasilia, um encontro do sr. 
Martins Rodrigues com o li
der da UDN, deputado Bilac 
Pinto.

Os dirigentes da UDN es
peram concluir, o mais bre
ve possivel, seus estudos so
bre as reformas agrária, ban
cária e tributária, de modo a 
compará-los com estudos go
vernamentais e a partir daí 
buscar um denominador co
mum.

Lages estará presente 
no congresso 

municipalisia
Será realizado no pe

ríodo de 19 a 23 do cor
rente, na cidade de Cu
ritiba, o Congresso Muni-

CÉn tepiisisla
Reinicio de atividades

Na residência da prezada irmã Aleida Meto, 
teve lugar em dias da semana passada um it i- 
nião do Clube Soroptimista de Lages, a primein 
do .ano em curso, e que marcou o inicio das ati- 
\ idades das.,'soroptimistas lageauas em 1963.

Com o comparecimento da quasi totalidade 
de membros do Clube e sob a presidência de 
Inêz Gamborgi, entre outros assuntos foi lida ex
tensa correspondência com Clubes dos Estados 
Unidos da América. Foram distribuídos trabalhos 
às diversas comissões culturais e assistenciais, 
inclusive foi marcado para hoje, às 18 horas, no 
Instituto de Educação, a reabertura do Curso de 
Inglês, ministrado pela culta e competente Prof. 
Ruth Mendonça. ilustre soroptimista.

Êste curso, como é sabido, é extensivo à pes 
soas extranhas ao Clube, com a módica mensa
lidade de Cr$ 400,90 por mês e visa, antes de tu
do, prestar um serviço à coletividade, oferecendo 
oportunidade a um mais amplo conhecimento da 
lingua universal, isto é, o Inglês.

É um serviço prestado pelo Clube, mas prin
cipalmente é uma abnegação por parte de Dna. 
Ruth Mendonça, que, como soroptimista convicta, 
mostra assim o quanto tem assimilado os princí
pios soroptimistas.

cipalista, que deverá reu
nir representantes de to
dos os municípios brasi
leiros.

A delegação de Lages 
ao referido conclave se
rá chefiada pelo Prefeito 
Dr. Wolny Delia Rocca, 
participando como dele
gados os Vereadores Ma
noel Antunes Ramos, pre
sidente da Câmara Muni
cipal, Evaldo Pereira Hen- 
ckmaier e Ariovaldo Ne- 
ry Caon.

Nessa oportunidade a 
delegação lageana deve
rá apresentar interessan
tes teses que serão apre 
ciadas pelos demais par
ticipantes do citado Con
gresso.

H c a d ê m o  Antonia Eneo dos Santos
Foi aprovado de maneira 

brilhante no vestibular da 
Faculdade de Medicina da Uni 
versidade de Santa Catarina, 
o jovem Antonio Eneo dos 
Santos, filho do Sr. Nicanor 
dos Santos (Nica), do comér
cio desta praça e de sua 
exma. esposa d. Antonieta 
Martins dos Santos.

Destas colunas cumpri
mentamos o Acadêmico A d - 
tonio Eneo dos Santos, bem 
como seus dignos progeni- 
tores, enviando lhes nossos 
efusivos parabéns.

Aviso ao Público Lageano
O C o n so rc io  TAC - C R U Z E IR O  DO SU L s e m p re  p r o c u r a n d o  s e rv ir ,  c a d a  vez 

m e lh o r  o p u b lic o  v ia ja n te  d a  re g iã o  s e r r a  d e  S a n t a  C a ta r i™  A J ■ ■ •
os s e u s  voôs p c u a  JOAÇABA, c a p i t a l  d o  O e s te  C a ta rin en se^  v o l S  a a o r a  
e s ta  re g iã o , c o m  P O R T O  A L E G R E , c a p i t a l  do  v is in h o  E s ta d o  d o  R io  G r a n d e  d c f íu l

servir^oMa^cb^de^oConsórcio S,rAC*- ^CRUZEIRÔ Ĵ̂ ŝUlf ^ s f  C“ " " tal °
s e rv i ,  a  T a  S e r r e .  l iç a n d o - a  o  t o d r ,  o s  c i d a d ã  ^ 3 “  

p u b lic o  v ia ja n te ,  os s e g u in te s  voos, n o s  d ia s  e h o rá r io s  a b a ix o :

2as. 4as. e 6as. feiras: - às 07:00, para: Fpolis., Itajaí, Joinville, Curitiba,
a 1 9.0,1 "aranaguá, Santos, São Paulo e Rio às 13.30, para; Porto Alegro 
às 14:50, para: Joaçaba.
às 08:00, para. Fpolis., Itajaí, Joinville, Curitiba, 
, in.on paranaguá, Santos, São Paulo e Rio. 
às 10._0, para. Rio do Sul, Fpolis., Itajaí, Join

ville e São Paulo.

oovas lin lS fd oP° K ’, cV t a C - ‘c ^ l l V f f i O ^ U L  de Ç?r?be”8’ C°m 88 
. , neira da Aviação ,?eUgi6<̂ ' nU, “ a ”'<>•

- n s i i í t í r  -Nereu Ramos, n o>4 ou pelos telefones nrs. 214 e 237.

3as. 5as. e sabado:

C O R R EIO  L A G E A N
__ __L n ae8 _ l3 de M arço_de_J9ço----

SR. H ILTG N  A M A R A L
Vem de ser aprovado no vestibular de Cièn 

cias Econômicas e Atuariais, era Curitiba io nos8 
particular amigo, Sr. Hiltou Amaral, diretor da 
nossa co-irmã Radio Clube de Lages, e pessoa de 
vasto prestigio em nossos meios sociais e radio

Noticiando êste acontecimento, cumprimenta
mos o radialista Hilton Amaral augurando lhes fe. 
licidades em sua futura atividade universitária.

Cafézinho no Rio 
Cr$ 10

Durante várias horas, 
a diretoria do Sindicato 
dos Hotéis e Similiares, 
do Rio esteve na Coíap 
tomando conhecimento 
dos estudos elaborados 
sôbre o tabelamento da 
“média” e do cafézinho. 
O resultado oficial dos

deverá baixar de 
para 8
estudos será conhecido 
na próxima semana. To
davia, segundo a repor
tagem, o preço do café
zinho que está custando 
10 cruzeiros deverá bai
xar para 8 enquanto a 
“média” passará a cus. 
lar 10 cruzeiros.

Gasto de ¥ da m  1962 subiu 
6 2 ,4 o /°  em S. Paulo

De acordo com os Ín
dices do custo de vida 
da classe trabalhadora, 
elaborados pelo DIEESE, 
o aumento observado no 
ano de 1962, em São 
Paulo, foi de 62,4 por 
cento.

Trata-se da maior ta
xa dç aumento já veri- 
ficadâ nos últimos anos 
e bem superior àquelas 
registradas em 1959,

(43,3) e em 1961 (42,2 
ambas consideradas co
mo de fortíssima infla
ção. Ao contrário porém, 
do que ocorreu nêsses 
anos, em que o grande 
fator altista era consti
tuído pela alimentação, 
em 1962 os incrementos 
de preço atingiram pro
porções elevadas em 
todos os itens do orça
mento doméstico.

Colará gráu no próxi
mo dia 15, o Bacharel 
em Ciências Jurídicas e 
Sociais, Armindo Antonio 
Ranzolin, formado pela 
Faculdade de Direito de 
Porto Alegre.

A cerimônia realizar- 
se-á no Salão de Atos 
da Universidade do Rio 
Grande do Sul.

O novo Bacharel, é

filho do Sr. Armindo Kan 
zolin e de Dona Editb 
Carletti Ranzolin, radi
cados há longos anoa 
nesta cidade.

Agradecemos o convite 
que nos foi enviado 
formulamos ao Dr. Ar 
mindo Antonio Ranzolin 
votos de inúmeras ven
turas na sagrada profis 
são que deverá abraçar

PRECISAM-SE
MECÂNÍCOS E AJUDANTES, 

ELETRICISTAS E AJUDANTES,
E SOLDADORES

Serviço de mecânica é para máquinas 
leves e pesadas.

Serviço de eletricidade é para diversas 
voltagens e ciclagens.

OS interessado s  deverão  d ir ig ir  si
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