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Com grandes festividades o 2' Bfl. Rv. comemorou
o sen 55* aniversário de criação
! ín-ídPS 1 liei va o ò    • ^ ^ _ , _Foram coroadas de in-ídes alusivas à passagem 

teiro êxito as festivida-|do 55* aniversário & de

Pia vai interpelar Elói por seus 
ataques ao Pres. João Goulart

A direção do PTB carioca vai interpelar, o 
vice-governador Eloi Dutra pelas declarações con
sideradas insultuosas ao presidente da República, 
que tem feito através do rádio e da televisão, nos 
últimos dias. Os mais exaltados pensam em pro
por a sua expulsão do partido.

A afirmação do sr. Eloi Dutra, sexta-feira úl
tima na televisão, de que “ está-se formando ago- 
r;, sob os pé do sr. João Goulart, o mar de la
ti que acabou por vitimar o presidente Getulio 
Vargas, provocou revolta nos vários setores tra
ta histas, notadamente na direção do partido.

Entende se, ali, que. o vice governador dá a 
inpiessão de que fala em nome do PTB carioca, 
uiando para todos um clima de sério constran
gimento.

Ferrarismo
Suspeita-se no petebismo carioca que o sr. 

Eloi Dutra está sendo conduzido para a linha “ fer 
rarista” , isto é para as mesmas idiossincrasias e 
restrições que empolgaram o falecido Fernando 
Ferrari, e que acabaram por afastá-lo do PTB, 
até criar um novo partido político.

Nos meios trabalhistas, em geral, comenta se 
que o presidente João Goulart está decepcionado 
com o comportamento do vice-governador, a 
quem sempre considerou um amigo dedicado e 
companheiro fiel das lutas politicas. O sr. Eloi 
Dutra não mais será recebido pelo sr. presidente, 
que, segundo é corrente, deu ordens terminantes 
nesse sentido a seus assessores.

criação do 2- Batalhão |ção militar ali sediada, icia do Bairro Conta Di-
Precisamente às 9 ho- nheiro, da Caixa Econô- 

ras, foi entregue oficial mica Federal de Santa 
mente ao tráfego, a A- Catarina, obra esta que 
venida Duque de Caxias, | virá contribuir em muito 
que faz o acesso de La-]para os moradores resi- 
ges à BK-36, cuja soleni- j dentes naquele Bairro e 
dade foi realizada no j adjacências. Falaram no 
marco comemorativo no!ensejo, o Coronel Floria- 
cruzamento da citada A- no Mõller e o Sr. Osny

%
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Prefeitura Municipal de São 
José do Cerrilo

Estado de Santa Catarina
DECRETO N- 9-63

Luto oficial por trêz (3) dias.

j Jonas Corrêa Garcia Prefeito Municipal de São José 
Cerrito, usando das atribuições, que lhes s „ „

P°r lei e nos têrmos do Art 16, Ahnea O da ^e‘ n a r«grafo 2- de 23 de fevereiro de 1963:

DECRETA:
(3)

Art. 1. - Fica decretado Luto0 (P*iCp !n̂ °ío&o^XXIIl. 
> em virtude do passamento de S.S, o P p - <

Art. 2- Êste decreto entrará em vigor na 
8ua Publicação.

data da

Art. 3- - Revogam se as disposições em contrário.

dA . Prefeitura Municipal de Sáo José do Cerrito, 
Qe Junho de 1963.

Jonas Corrêa Garcia 
Prefeito

Juarez Furtado 
pelo Secretário

em 04

Rodoviário, realizadas 
ontem em nossa cidade.

A passagem do seu 55* 
aniversário de fundação 
foi motivo de justo or
gulho para a nossa ter
ra, pois essa gloriosa 
Unidade de EDgenharia 
de Construção do JExer- 
cito vem prestando des
de o inicio de suas ati 
vidades em Lages, os 
mais assinalados ser
viços à coletividade la- 
geana, atravéz de obras 
constantemente inaugu 
radas ou por intermédio 
de iniciativas de grande 
alcance social.

Tendo a frente do seu 
Comando, o bravo ofi
cial do Exército Nacio 
nal Coronel Floriano 
Mõller, o mesmo vem 
conduzindo os destinos 
daquela Unidade Militar 
dentro de um clima de 
camaradagem e de am
plo trabalho, dando o 
máximo de si em pról do 
progresso de nossa terra 
e de sua gente. Como ci
dadão lageano, titulo que 
lhe foi outorgado pela 
edilidade lageana em fins 
do ano passado, foi o 
melhor adjetivo .que La
ges poderia oferecer-lhe 
pelos seus relevantes ser
viços à frente do 2o Ba
talhão Rodoviário, pois 
que aqui convive e em
prega o máximo de seu 
amor a esta terra como 
se fosse sua.

O Coronel Floriano 
Mõller é secundado em 
seu Comando por um pu
nhado de bravos oficiais, 
sargentos, praças e fun
cionários civis, que a 
exemplo do seu Coman
dante empregam todos os 
seus esforços e não pou
pam sacrifícios em pról 
do desenvolvimento da
quela Unidade Militar e 
do progresso da Princesa 
da Serra.

A ’s 8 horas da manhã, 
as festividades foram ini
ciadas com o hasteamen- 
to do Pavilhão Nacional.

A ’s 8,30 horas foi ofi
ciada Missa Campal no 
páteo daquela Unidade 
Militar, rezada por S. 
Revma. D. Daniel Hostim, 
digno Bispo Diocesano, 
solenidade essa que foi 
assistida por autoridades 
civis e toda a corpora-

venida com aquela rodo
via. Falou na oportuni
dade o Prefeito Dr. Wol- 
ny Delia Rocca, que se 
congratulou com o Co-| Assim, com estas sole- 
mandante do 2o Batalhão Inidades o 2o Batalhão

Gama Lessa, presidente 
da Caixa Econômica Fe
deral de Santa Catarina.

Rodoviário pela magnifi 
ca obra ora inaugurada 
e o que ela representava 
para aquela região de 
uossa cidade.

Posteriormente, f o i 
inaugurada a Rua Mare
chal Rondon, nova deno
minação dada pela Pre
feitura Municipal de La
ges, à via pública que 
passa fronteira ao Por
tão de Armas do 2o Ba
talhão Rodoviário, em 
homenagem ao primeiro 
Comandante dessa Guar
nição Militar.

Fizeram uso da palavra 
nessa solenidade, o Pre-

Rodoviário comemorou 
condignamente o seu 55‘ 
aniversário, atravez de 
três inaugurações de vul
to, e que muito contri
buirão para o progresso 
cada vez mais crescente 
de nossa cidade. Aliás, é 
uma tradição constante 
do 2o Batalhão Rodoviá 
rio, em caca comemora
ção do seu aniversário 
e n t r e g a r  oficialmente 
uma obra de grande des
taque ã Princesa da Ser
ra, como também já a- 
conteceu em outras da
tas, com a inauguração 
de obras importantes, co

feito Dr. Wolny Delia mo sejam o Acesso Sul
Rocca e o Coronel Flo
riano Mõller.

Finalmente às 10 horas, 
foi solenemente inaugu
rado o prédio da Agên-

da BR 2 a nossa cidade, 
Ponte Antonio Alves de 
Noronha e muitas outras 
que seriam dificcis de 
enumerá-las.

Clube Soroptimista comemora
rá três anos de fundação

O Clube Soroptimista 
realizará nos próximos 
dias 8, 9 e 10 do corren 
te, em comemoração ao 
seu 3* aniversário de fun
dação, entre outras fes
tividades, uma Mesa Re
donda, com a participa
ção de soroptimistas de 
Curitiba, Florianópolis, 
Porto Alegre e Blumenau. 
Assunto: «A  extinção das

favelas». A  mesma será 
orientada e dirigida pela 
Dra. Florence Cavalcanti, 
ilustre advogada de Cu
ritiba. E uma exposição 
de «Arte Infanto-Juvenil,» 
cuja abertura será feita 
pela Jornalista Leonor 
Castellani, também de 
Curitiba. Essas solenida- 
des realizar-se-ão no Clu
be I o de Julho.

Aumentou o número de contribuintes do 
imposto dê renda

— A Divisão do Imposto de Renda do Minis
tério da Fazenda divulgou estatística sôbre o mo
vimento de declarações de imposto de renda, re
ferente ao exercício de 1963 e cuja recepção foi 
encerrada sexta-feira passada. Nos vinte e cinco 
guichets da Divisão, entregaram suas declarações 
153.000 contribuintes, o que representa um total 
de vinte mil mais do que o ano passado.
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Realizar-se-á de 24 a 
29 de junho vindouro, o 
I Seminário Fiscal de 
Santa Catarina, promoção 
da Secretaria da Fazen 
da do Estado, que con
tará com a colaboração 
da Universidade de San
ta Catarina, assim como 
diretórios acadêmicos ei

agremiações estudantis.
Há dias reuniu se o Se 

cretário da Fazenda, Dr. 
Eugênio Doin Vieira com 
o Presidente e Membros 
do Grupo de Trabalho 
escolhido para organizar 
e elaborar o temário do 
conclave, que tratará, de 
problemas de importân-

í. faltai Nralini
RUA CORONEL CÓRDOVA -319  

(E M  F R E N T E  AO C O R R E IO )
CaniHN, Civis - cr im inai»  

Trnb»lh i*tH » - fiscais e 

qualquer  trabalho n »  esfera  

nilmi istrntiva

cia à melhoria dos_ ser
viços de Fiscalização da 
Fazenda em nosso Esta 
do. Estiveram assim pre
sentes à reunião o Dr. 
Antonio Romeu Moreira, 
Presidente do referido 
Grupo de Trabalho, Dr. 
Rubens Victor da Silva e 
Nabor Teixeira Colaço, 
membros da comissão e 
também o Sr. Ivan Mat
tos, Diretor do Serviço 
de Fiscalização, Dr. Ari

KardeC f d u a f e ’mdembrõ 
zenda <‘stf d“ 8i®  Contri- 
do Conselho p^ lvio

Chefe do Setor dess.
S E i . " p o n t o s  a respet. 
to do SemmAr.o « c »  
lhendo os ( '115 d
conferências, aula 
bates e outros aspectos, 
acerca do conclave fiscal 

O citado Seminário, ob

Cirurçiâç> -  dentista _ Raío x
Clinica - Cirurgia - Prótese e * ,

Infra-Vermelho - Preparo de Cavldade PAparelho 
Velocidade - Agora dotado de modtern P
BORDEN A IR O TO R  K A V O  BR - o

Consultório: Rua Cel. Córdova, n" 315 - <tm írente

Lages
Correio) - Fone, » »  ta  C a ta r in a
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U T IL IT Á R IO

modelo

UNIVEJsi&AL ___ _________
susemsití&xszfscí':* ̂ «siassassísŝ^

-Ú N IC O  NA  
SUA CLASSE 
DE PREÇO 
COM 4 PORTAS 
E 6 LUGARES!

jetiva apreciar e discuti,, 
assuntos mais relevantPs 
da sistemática tributária 
no Estado, assim cooi0 
do aprimoramento das rP! 
lações entre o fisco e 0 
contribuinte, a adoçãode 
medidas práticas na sim. 
pliíicação e melhor Co 
modidade no pagamento 
dos tributos, e outras 
providências tendentes a 
eliminar o surto crescen
te da sonegação era áreas 
alheias à atividade do 
comércio e indústria ie. 
galmente estabelecidos.

Estão sendo convida, 
dos grandes nomes na
cionais era assuntos tri
butários fiscais e de di
reito fiscal, para partici
parem do I Seminápio 
Fiscal de Santa Catarina 
e êstes nomes serão bre- 
vemeote divulgados, as 
sim como os temas das 
conferências a serem pro 
feridas e os locais onde 
se realizarão as sessões 
plenárias, as aulas e os 
debates dessa I Semana, 
que deverá interessar, 
não só aos ligados à Fa
zenda, mas também a 
todo aquêle que partici
pa direta ou indiretaraen- 
te do problema fiscal fa- 
z ndário e orçamentário 
ie Santa Catarina

2- I te. Agenor 
Flores

í Transcorreu no dia 28 
de maio p.p., a passa
gem de mais um aniver
sário natalicio do 2o Te
nente Ageno Flores, da 
14a Delegacia de Recru- 

| tamento, sediada na ci
dade de Canoinhas, e pes 
soa que gosa de alta es
tima na Princesa da Serra 

Noticiando êste acon
tecimento, destas colunas 
cumprimentamos o 2o Te
nente Agenor Flores, de
sejando-lhe inúmeras feli
cidades.

B o i \ m t  d e le g a c ia
- Fato curioso regis
trou se em Curitiba: um 
boi invadiu as depen
dências da Central de 
Policia, deixando os fun
cionários em polvorosa. 
0 animal, enfurecido, 
investiu contra um preso 
que estava sendo reco*
h idoao xadrez,ferindo-o

gravemente. Foi aberto 
inquérito, sendo o preso 
medicado no PS militar.

A distância entre eixos de 101 polegadas permitiu 
a colocação de assentos para 6 pessoas. 4 portas 

oferecem acesso fácil aos passageiros. Com a remo
ção do banco traseiro, há sobra de espaço para carga 

e bagagem. No campo ou na cidade, o utilitário 

“Jeep" Universal modelo 101 oferece maiores vanta
gens no transporte de pessoas e carga. Tração nas 

4 rodas e reduzida, ou tração em 2 rodas somente.

O MELHOR CER T IF IC A DO  DE G A R A N T IA  N O  PA ÍS :  6 m eses  1
contar da data da compra ou 12,000 km de uso.
F A Ç A -N O S  U M A  V IS IT A :  to ro m o s  o t ra lo r  p re x o r  em  «olo - r  
o> trê> m o d e lo s  à  sua  d isp o s ição , p o  o q „ e  v e c» ‘

p e r im e n te  •  c o m p ro v e  tô d e s  a s  su a s  v o n la g e n .  • x c u . í t l o n o '

"J ÍE P "  101- 2 PORTAS
Transporta 8 passagei
ros. Grande rendimento 
para empresas que mo- 
vimentam turmas de tra- 
bclhodores. Tração nas 4 
radas e reduzida, ou tra
ção em 2 rodas somente

UTILITÁRIO "J E E P " 
UNIVERSAL

Versátil, potente, econô
mico, abre sua própria 
estrada. Executa qual 
quer tipo de trabalha, 
r.as piores condlçães de 
tempo ou de terreno.

C

Concessionário exclusivo:

Agência Planaltina de.Veiculos S/A
Avenida Presidente ^Vargas, 1898 - End. Tel.;«Planaltina» 

Fone, “444 - Uaixa Postal, 333 «A» «2£g>
Lages Santa Catarina

t U M  PRODUTO Da  W I I _ l . V S - O V E r t l . A N O  D O  B R A S I L  S . A .

W
WUIYD

Quem não anun- 
cia se esconde

Para seus anúncios pro
cure C O R R E IO  LAGEA- 
N O , Rua Marechal Deo- 
doro, n° 294

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



Lages • SC. 5 -6-63
CCRCEBC E 4 G E 4 N C

__ Falando à reporta
gem, o Ministro da Fa-

B R A S I L  n ã o  q u e r  m o r a t ó r i a
Palitas, declarou qulfnao jqualquer i  f i í

j] Cordilheira dos Andes node 
estemfer-se à Antártida

3a pagina

Cientista Jnorte-ameri 
cano que estuda o mais 
meridional dos continen 
tes formulou «uma inte
ressante teoria» de que 
é possível que a Cordi 
lheira dos Andes se es
tenda até a Antártica.

0 dr. T. O. Joues, Che
fe da Secção de Progra
mas Antárticos da Fun
dação Nacional de Ciên
cias expôs tal teoria em 
entrevista coletiva con

cedida à imprensa, aqui 
Esclareceu, t o d a v i a  . 

que se trata de uma no
va teoria e que serão 
necessários outros estu
dos para confirmá-la. * 

Disse que os Andes|po- 
deriam influir considera
velmente na investigação 
dos fenômenos sísmicos 
se os estudos confirmas
sem que a Cordilheira 
Antártica é uma conti
nuação dêles.

cretaçâo de moratória pa 
ra as dívidas externai 
do país. Disse textualmen 
te o sr. Dantas qu< 
o «governo não está pia 
nejando nenhuma mora 
tória. A situação cambia 
do país vem apresentan 
do constantes melhoras 
O entendimento com < 
F.M.I. faz crer que serí 
possível a utilização da 
quinta cota de crédito a< 
Brasil pelo F.M I. que pos
sibilitará liquidar todo? 
os nossos compromisso? 
no corrente ano

Espetácu o de rara ele
gância teremos no 
dia 13, com a realização 
da festa intitulada En
contro dos Namorados, 
a ter lugar no Clube 14 
de Junho.

Nessa oportunidade, 
teremos a eleição da Ga
rota Radar de Lages, a 
qual deverá concorrer 
posteriormente ao titulo 
de Miss Radar de Santa 
atarina.
Também serão escolhi

das naquela noite, as Mis
ses Doçura, Simpatia, 
Elegância e Personali

dade, Deverão concorrer 
aos cinco titulos acima 
enumerados, candidatas 
do Clube 14 de Junho, 
I o de Julho, Clube Soro 
ptimista, Clube Lady, So
ciedade Amigos de La 
ges, 2o Batalhão Rodo 
viário, União Lageana de 
Estudantes. Associação 
dos Madeireiros, Aen 
Clube de Lages, Lions 
Clube de Lages e Rota y  
Clube de Lages,

A  renrla dessa soi e 
será revertida em benefi
cio do Hospital Infantil 
da Sociedade Beneficien 
te Seára do Bem.

P ara  as suas refeições
VA AO

0. p,cynto. p.lefte.iLcLo. p.a>ia teu paíadaA

Avenida Camões (Ao lado do Cine Avenida)
B A I R R O  C O R A i.

Lages __ Santa Catarina

C o n t r a s t e
O jornalista esportivo A 

chilles Chirol, do «Correir 
da Manhã», do Ri queacom 
panhou a excursão ca Sele 
ção brasileira de futebol nt 
Kuro a, escreveu suas im 
pressões de Berlim. Diz êle 
«Berlim Ocidental, reconstrui 
da notavelmente, é hoje ume 
das cidades mais bonitas de 
Europa. Em iluminação - da? 
próprias ruas e dos letreiro? 
luminosos - rivaliza com qual 
quer uma. Edifícios moderno? 
substituiram os escombros e 
as vitrinas são de um bon 
gôsto a tôda prova. Visita 
mos «o lado de lá» após mi 
nucioso controle de passa 
porte e declaração de valo 
res e custamos a achar c 
centro da cidade Simples 
mente porque procuravamo? 
o que esteve sob nossos pé? 
durante meia hora de andan 
ças sem que pudéssemos 
desconfiar de que ali era o 
ponto principal de uma cida 
de. HÊ chocante o contraste 
entre as duas Berlim. Como 
chocante é aquele muro que 
is separa . . -

. Maria ítre sd  otilatt retiun 
c nu ;i presidência d t Li fl

Alegando não ter con
seguido, como era seu 
propósito, dinamizar a Le
gião Brasileira de Assis 
tência, dona Maria Tere- 
za Goulart renunciou à 
presidência daquela ins
tituição de assistência so 
ciai.

Na falta do «empréstimo compulsório» o 
govêrno terá de emitir 

O professor Antônio Dias Leite Júnior, asses
sor técnico do ministro da Fazenda, informou à 
mprcnsa que se o Congresso não aprovar o pro

jeto do «empréstimo compulsório», determinando 
sua entrada em vigor ainda êste ano, o govêrno 
será obrigado a emitir cêrca de quarenta bilhões 
ie cruzeiros para fazer face a despesas inadiá
veis.

Falando sôbre a tese de que a entrada em 
/igor em 1663, seria inconstitucional, apesar de 
lúvidas quanto à sua viabilidade, uos anos se- 
uintes, sustentou que se de um lado o emprésti- 
o não é voluntário, de outro, não se trata de 
m tributo.

Vereadores de Belo Horizonte querem ganhar 400 mil
Telegrama procedente 

ie Belo Horizonte revela 
iue está causando revol 
a geral em tôdas as ca

madas da população da 
capital mineira a mano
bra e a pressão feita pe
la Câmara Municipal, sô- 
ore a Assembléia Legisla 
iva, a fim de desenga 
vetar a emenda constitu
cional que estava arqui 
/ada desde o ano de 1961. 
i qual, se aprovada pelo 
pgislativo mineiro, possi- 
nlitará que os vereado

res de B. Horizonte pos
sam aumentar seus subsi 
dios para mais de 400 
mil cruzeiros mensais.

Segundo se informa, 
caso seja mesmo apro
vada essa emenda, o fa
to constituirá por, o 
maior escandalo do ano, 
isto porque, atualmente, 
os edis estão perceben 
do a importância de 78 
mil cruzeiros de subsí
dios e, dentro da lei, se 
rão elevados para 400 
mil.

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

Dr. Wilson Cidral
Clínica e cirurgia dos ouvidos 

Audiometria em câmara insonorizada 
Estapedectomia com enxerto de veia e 

prótese de polietileno.

Consultório: Des W estpha len , 15 - 
9o andar, conj. 3 Fone 4-5043

Hora Marcada das 08,00 às 18,00 hs.

Curitiba — Paraná

Posto
— DE —

PEDRO VANONI
L asolina, Oleos, 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

O Inverno Chegou...
_ . „  f rl'n e adauira hoie mesmo na tradicional CASA RESHER,
Enfrente os rigores do tno, e auH J

obretudos, jspoiws, ni3lli3S, pull-ovcrs, msntss ctc.
_ ostarác de inverne, e » c r  nrétes bastante razoáveis.

m m m m  a c o n f i a d a  C A S A  I C S N L I .e c e r t i f i q o e - s e
do oariadissioio estoque de foveroo

^  J  H A i  i n s  Moreira Cesar & Cia — Rua Cel. Córdova —  Fone, 440 CASA R ENN ER  de Hel.os M  ^  S A N T A  C A T A R I N A

l a g e s
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daquela cidade do jQ 
terior de Minas Uerais 
desaparecida sob as a’ 
guas da represa de FUr. 
nas, e a aflição dos seus 
2.800 habitantes que a. 
creditavam no desastre 
mas que em determina
da madrugada de feve- 
reiro do ano passado 
foram acordados com os 
gritos de: «vamos embo
ra que a água está che

Nas vagas crispadas 
Pelo mar revolto 
Na briza saudavel 
Que folbas espalma 
Nas sombras formadas 
Por montes de pedras.

— Para mostrar a influen
cia que tem a alimentação 
sobre a inteligência e a ca
pacidade mental, basta citar 
uma experiencia realizada 
nos Estados Unidos: as crian
ças de um Orfanato fcram 
separadas era dois grupos. 
As crianças de um dos gru- 

leite todos os

o vencedor do VIII Pre-

rai" í f r v a t  doP°3üO 
f f i r ü ° e i ™ ° e  «m a via- 
gem a Nova Iorque, P 
K -  • - -  da Varig. O

deu aquela 
a maior lau- 
ílismo brasi- 

«(juapé vai ser a- 
um retrato na pa 
descreve o drama

Na brancura da aroia 
No sumir da espuma 
Na crista das ondas 
No horizonte infindo 
No verde das aguas 
Na vastidão do mar 
Na autentica tela 
De criação divinal.

Io Boeing 
trabalho que 
reportagem 
rea do jorna 
leiro. 
penas
r e d e » _________
MÍcrotone secreto no gabinete de Adhemar

pacho do Governador 
Adhemar de Barros. En
quanto prosseguem as 
investigações policiais 
para apurar o autor ou 
autores do crime, o as
sunto vem sendo manti
do no maior sigilo pos.

pos bebiam 
dias; as do outro grupo, não.

No mais, a alimentação era 
a mesma para os dois grupos, 
com frutas, ovos, carne e 
verduras. A experiência du
rou mais de um ano. No fim. 
as crianças que bebiam leite 
mostraram não só ^maior pê- 
so e altura, maior vigor físi
co, maior vivacidade e ale 
gria de espirito como ainda 
melhor aproveitamento nos 
estudos, por uma inteligência 
mais viva. Desse modo as 
crianças a que não falta o 
leite crescem fortes e sadias, 
e quando já adultas, apresen
tam uma resistência muito 
maior, uma, saude muito mais 
perfeita, em suma.

Nesfobra da natureza 
Deleita-se o poeta 
Alí te assunto 
Para lindo p lemas 
As sombras dissipas 
Que sobre si existe 
Ao alto transporta-se 
Reencontra seu ser 
Suspira sorrindo 
Tem às mãos, ás vida

S. Paulo — Elementos 
do serviço secreto da po 
lícia que fazem guarda 
no palácio do govêrno 
descobriram dentro da 
sala de despachos do ga
binete do governador, um 
microfone oculto que se 
presume servia para gra
var as conversas de des

General Soares
A t e n ç ã o

SOMOS R E P R E S E N T A N T E S

Em recente Decreto, o Sr. 
Presidente da República vem 
de promover, ao pôsto de 
General de Brigada, o Coro
nel Francisco das Chagas 
Mello Soares, antigo Sub-Co- 
mandante do 2o Batalhão Ro- 

. doviário.
Essa promoção, justa e me 

recida foi feita em ressarci 
mento de preterição, pela sua 
atuação no combate à inten- 
tona comunista, em 1935, 
quando aluno da Escola Mi
litar do Realengo.

O General Soares, que go
za de um grande circulo de 
relações nesta cidade, onde é 
radicado por laços de matri
mônio tem sido muito felici
tado por seus camaradas de 

i Armas e por seus amigos e 
j conterrâneos.

Tenha um mundo de eficiência em suas mãos

O MICRO TRATOR

Vedacit, Fixotac, Isol, Neutrol, Carbolástico, Cimentol, Obe, 
Vedóleo, Carbodon, Penetrol, FrioAsfalto, Isolit, Negrolin 
liquido, Vedalit, Piche, Bankol Feltro Betuminoso, Betume, 
Asfalto, Amianto, Estopa, Brocha, Vermiculite e outros 
produtos impermeabilizante8 -  Produtos Farmacêuticos - 
Flâmulas para coleções - Brindes com Zodiaco - Coleções 
de livros dos maiores autores nacionais e estrangeiros, li
vros Jurídicos e de Contabilidade - Folhinhas e Calendá
rios - Placas e números para emplacamentos de cidades 
e cemitérios.

Escreva-nos ou melhor visite-nos, que seus pedidos 
serão imediatamente atendidos.

O nosso enderêço é: Rua Marechal Deodoro, 294 
Caixa Postal, 59 - Fone, 397 - Lages - S. C.

Examineos seus olhos peziódicamente
Uüia corfezia da Joalheria

h / ^ 0  © Ótica Mondadori

- • ícamcio Dr. Acacio)

Canta Catarina
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perante um público nu
m eroso, realizou se do
mingo último no Estádio 
M u n ic ipa l  ̂ idal Ramos 
Junior, o confronto entre 
aS equipes do Internacio- 
nal e do Guarany, tradi
cionais rivais do soccer 
local, em disputa da pri
meira partida pela série
melhor de duas.
B
•■Revelando mais conca- 
ctenação em seus diver
sos setores, o quadro es
carlate dobrou o seu a d 
versário pelo escore de

n 5 5umeros êstes que
a o deixam qualquer

m a r g e m  de dúvidas, 
quando a melhor condu
ta dentro da cancha.

No primeiro periodo, 
quando o marcador apre
sentava um tento para 
cada bando, houve equi
líbrio nas ações. Mas, no 
segundo tempo, quanto o 
Internacional conquistou 
os tentos que lhe deram 
a vitória, a equipe colo 
rada soube ser mais con 
junto, a ponto de ensaiar

um olé quasi no final da 
refrega.

Zilvio, cobrando uma 
penalidade máxima de 
Gringo aos 10’ marcou o 
único tento do Guarany, 
e Nininho aos 11* assina 
lou o tento internaciona 
lista da primeira fase.

No periodo complemen 
tar, Jaime cobrando uma 
falta aos 12-, o mesmo 
Jaime aos 16' de cabeça 
e aos 41- assinalou os 
tentos do quadro do Dr. 
Luiz Benjamim Pereira.

Na arbitragem esteve o

Sr. Armando Taranto, 
com um bom desempe
nho, dentro daquela sere
nidade que sempre lhe 
foi característica, como 
um dos melhores árbitros 
de Santa Catarina.

S. S. foi auxiliado nas 
laterais por Benoni Frei
tas e Aristeu Canuto, am

bos cora bom trabalho.
A arrecadação, em que 

pese o numeroso público 
presente ao Estádio Mu
nicipal Vidal"Ramos Ju
nior, não correspondeu à 
espectativa, pois passa
ram pelas suas bilhete
rias a soma de Cr$ . . . 
245.300,00.

HE
"T\ P R I V A T I V O *

V. S. mesmo escolherá o programa de

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

•São, de lato, numerosos aparelhos 

Independentes instclcdçs com alta 

técnica, obe-iecendo o critério da 

escolho individual das emissoras.

í f l

Ü S
sm«B8aiBre

M&s$os od os suo oporelho' 
<J j  d ta  pntèncio com sclefl- 
vidode pertmto o que ievom 
o gorontie d # ----------------------------►

tffli

ÍU,

No próximo domingo,' 
o Estádio Municipal Vi- 
dal Ramos Junior estará 
novamente em festas, 
quando teremos a reali
zação do segundo cotejo 
do clássico GUt\— NAL, 
em disputa da Taça 2 
Batalhão Rodoviário.

O Internacional que 
venceu domingo último 
por 4 a 1, estará com 
grandes possibilidades 
de conquistar a citada 
Taça, bastando para tan
to um simples empete.

Quanto ao Guarany, ne
cessitará obter um triun-

Cruzeiro readmitido
Em Assembléia Geral 

Extraordinária, realiza
da há dias na séde da 
Liga Serrana de Despor 
tos, o Cruzeiro, por 5 
votos à 1, foi readmiti
do na divisão principal 
do futebol lageano.

Votaram a favor do 
estrelado os clubes Intor 
nacional, Guarany, Pi
nheiros, Nevada e Olin- 
kraft, enquanto que o

fo para que haja um ter
ceiro confronto.

O Guarany deverá se 
apresentar com algu 
mas modificações, en
quanto que o Internacio
nal deverá jogar com a 
mesma constituição com 
que venceu domingo, 
com excessão é claro de 
Antoninho, que possivel
mente seja colocado à 
margem, em virtude de 
sua contusão, sendo 
substituído por Cassina 
que se houve mara
vilhosamente no arco 
colorado.

na divisão principal 
Arco íris votou contra a 
reinclusão do Cruzeiro.

Como se sabe, o Cru
zeiro na temporado 
passada foi rebaixada 
para a segunda divisão, 
e após marchas e con- 
tra-marchas, os dirigen 
tes cruzeiristas viram 
satisfeitos os seus an- 
ceips de novamente dis
putarem o certame da 
la divisão.

m
i f i  ;
w e  j  
â  S

F A L E C I M E N T O
i Faleceu no dia de ontem, a uma hora da ma- 
Idrugada, o Sr. Saturnino Pilar, pessoa vastamen
te relacionada em nossa cidade, e exemplar chefe 
de familia.

O seu sepultaraento deu se ontem mesmo pa
ra o Cemitério Cruz das Almas, com grande a- 
companhamento, tendo antes sido oficiada missa 
de corpo presente na Capela de Frei Rogério.

Apresentamos à familia enlutada as nossas 
mais sentidas condolências.

P m  um transporte seguro e ecoumco aoguira o íaiuuso f. n. m.
0 caminhão que domina nossas estradas de norte a snl e de leste a oeste 

Concessionário F.N.M. e JK nesta região:

RODO PINHO S.A
v e í c u l o s  e  m a q u i n a s

LAGES
_ AV. Presidente Vargas,

1437 - Fone, 537 - End. Tel. Rodopinho - Caixa Postal, 312 — SANTA CATARINA
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Faleceu leão XXIII - 0 PAPA ™
Faleceu segunda feira 

última, dia 3, as 15,49 
horas (horário do Brasil), 
o Papa João XXIII- de 
81 anos de idade, glorio
samente reinante desde 
28 de Uutubro de 1958, e 
cognominado pela huma
nidade como o Papa da

Paz, dadas às suas inú
meras manifestações em 
prol de um mundo me 
lhor, cheio de paz e de 
esperança, corroborada 
em suas encíciicas de 
cunho social intituladas 
«Mater et Magistra» e 
«Paeem in 1’erris».

CORREIO LAGEANO
Reuniu se em Lages u grupo de 
trabalho que escolherá o local 

da futura Faculdade de 
Agronomia

Conforme comunicação recebida pelo Sr. Val- 
do da Costa Avila, presidente do diretório muni
cipal do Partido Social Democrático e enviada pe
lo Deputado Aureo Vidal Ramos, chegou segunda 
feira a nossa cidade, o Dr. Luiz Gabriel, Secreta 
rio da Agricultura, acompanhado do Dr. Felix 
Schaefer. D ir'tor de Defesa Sanitária Vegetal e do 
Dr. Carlos Alberto Mayer, Diretor de Serviços Es
peciais da Secretaria da Agricultura. Aqueles três 
visitantes e mais o Dr. Clovis da Costa Ribeiro 
fazem parte do Grupo de Trabalho, nomeado pelo 
Governador Celso Ramos, incumbidos de escolher 
em nossa cidade o local da futura Factildade de 
Agronomia.

Com isso, foi dado o primeiro passo com re
lação à instalação da Faculdade de Agronomia em 
nossa terra, que graças à clarividência do Gover
nador Celso Ramos, sempre tem dispensado a 
maior de suas atenções para a nossa região, que 
assim futuramente ficará enriquecida com um es 
tabelecimento de ensino superior, sonho dourado 
de nossa mocidade estudantil e do nosso mundo 
ruralista.

A referida comissão esteve reunida desde se
gunda feira última até o d a de hoje, quando a 
mesma regressou > , capital do Estado.

Somente após a conclusão do relatório redigi
do pelo Grupo de Trabalho, que visitou iversos 
locais de nossa cidade, na escolha do terreno a- 
propriado à instalação da Faculdade de Agrono
mia, é que será dado à tona os pormenores con 
cernentes a êsses estudos.

Como se vê a comissão que a integrou é com
posta de homens de largo gabarito, e profundos 
conhecedores da matéria, razão porque foram hon
rosamente escolhidos pelo Governador Celso Ramos.

Inumação será quinta 
feira

O cadaver do Pape 
João XXIII será inumade 
numa cripta da Basilicn 
de São Pedro em ceri 
mônia privada, às 14 ho 
ras (do Brasil) quinta fei 
ra. Presume-se que oí- 
serviços funerais sejam 
realizados mais tarde.

Trabalhava muito e 
dormia pouco

O Papa João XXIII tra 
bava melhor a noite e 
dormia apenas seis ho 
ras. Frequentemente dei 
tava às 20 horas para 
levantar à meia noite 
Trabalhava então até às 
6 horas, após o que re 
tornava para o leito para 
mais um sono de duas 
horas.

João X X III falava sete 
idiomas

Sua larga folha de ser 
viços no Corpo Diploma 
tico do Vaticano, propor
cionou ao Papa João 
XXIII a oportunidade de 
dominar sete linguas. A 
lém do italiano e do la
tim, falava fluentemente 
o turco, o grego, o búl
garo e o francês, e tam
bém falava um pouco o 
russo.

Fumava dois cigarros
por dia 1

João XXIII foi o pri 
meiro Pontífice a fumar 
cigarros. Costumava fu
mar dois cigarros por dia, 
um após o almoço e ou 
tro depois do jantar. O 
cigarro e uma xícara de 
café, constituíam o íêcho 
de uma refeição simples, 
que geralmente incluia 
uma sôpa, carne, vege
tais, salada e frutas.

Foi Sargento durante a 
primeira guerra

Durante a primeira

z epZ o” “p°“al,{ £ °
Exercito Italiano.

Clltlmo ato do Papa

Um dos últimos ato» do 
Santo Padre, foi a desi 
gnação de Amleto de An- 
gelis, missionário italiano 
do Sagrado Coração, cô  
mo bispo de Viana, no 
Brasil, publicada segun 
da feira última pelo L Os- 
servatore Romano, órga 
do Vaticano.

Maseila administrará a
Igreja até eleição do 

novo Papa

O cardeal Benedetto 
Aloisi Maseila, de 83 anos 
de idade, será o adminis
trador provisório da Igre
ja Católica Apostólica 
Romana, até a eieição do 
novo Pontífice. Maseila 
ê primeiro entre os pa
res do Colégio dos Car 
doais, pois é o Carme- 
lengo.

262° Papa será escolhido 
em breve

O sucessor do Papa 
João XXIII será o 262“

a ocupar o trono de Sa 
Pedro. A escolha devera 
ser feita pròximamem? 
sendo que o Cardeal A' 
cognani, Secretário h' 
Estado do Vaticano e jn
timo colaborador do San
to Padre na conduça* 
dos assuntos da IgrejJ . 
um dos prováveis suceg 
sores.

Pesar em todo o mundo

De todas as partes do 
mundo tem chegado ao 
Vaticano mensagens de 
condolências pela perda 
irreparável do Papa j 0a., 
XXIII, que em vida sem 
pre lutou pela melhor 
união dos povos.

Catolicismo lageano se 
associa

O mundo católico da 
Princesa da Serra, tam- 

jbém se associou às ma
nifestações de pesar pela 
morte do Santo Padre, 
o Papa João XXIII. On
tem às ly  horas, na Ca
tedral Diocesana, com a 
presença de autoiidades 
locais, foi oficiada o so. 
Iene Requiem. em inten
ção do Augusto Pontífi
ce, que tanto lutou pela 
manutenção da paz em 
todo o mundo.

Sr. José R. de AlmeidaNeto

Aviso ao Público Lageano
O Consórcio TAC - CRUZEIRO DO SUL, sempre procurando servir, cada vez 

melhor o público viajante da região serra de Santa Catarina, depois de reiniciar 
os seus voos para JOAÇABA, capital do Oeste Catarinense, volta agora a servir 
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 DO SUL, que sempre procurou 

servir a zona da Serra, ligando-a a todas as cidades do País, oferece agora ao 
público 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 13:30, para: Porto Alegre 
às 14:50, para: Joaçaba.
às 08:00, para Fpolis, Itajaí, Joinville, Curitiba, 

Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio. 
às 10:20, para: Rio do Sul, Fpolis., Itajaí, Join

ville e São Paulo.

3as. 5as. e sabado:

Está portanto, o público viajante da Região Serrana de parabéns, com as 
novas linbas do Consórcio TAC — CRUZEIRO DO SUL que continua a ser a pio

neira da Aviação Comercial em nossa Região.
Maiores informaçõ38 e vendas 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.

Esteve sábado último 
era nossa cidade, onde 
teve oportunidade de per
noitar, o Sr. José R. de 
Almeida Neto, um dos 
diretores do Banco Na
cional do Comércio S/A, 
quem tem a sua matriz 
em Porto Alegre.

Durante a sua estada 
em nossa cidade, o Sr/

José R. de Almeida Ne
to, esteve em permaoen- 
le contacto com o Sr. 
Ervin Marks, digno ge
rente da filial do Banco 
Nacional do Comércio 
S/A, ocasião em que fo
ram tratados de impor
tantes pontos administra
tivos e de interêsse des
sa conceituada casa ban
cária.

Crediário York comemora 
seu 4’ aniversário com un 

sensacional campanha
aí 9-Cr^ o -r'°  ̂or^’ de propriedade da firma Si Meiinicv Cia,modelar estabelecimento comercial
mrw-ir» Ua Presidente Nereu Ramos, está comei 

neste mes o seu 4o aniversário de fundaç
Hmaníl reg081J° à passagem de tão justo acoi 
cional oftírfn*1 íllma está Promovendo uma sen 
iarrmis n™ndDka em seus artigos, com facilidai
jamais proporcionadas anteriormente.
sucesso PmanrPr0moções qup mais está alcançai mêses sem destaca-se a venda emgáz Desde oue^fn**— famoso fogão Walligàbél rios dias «tró í Í01 lnicíada dita promoção há '

da para "  «
zé ? * * ^ * ^ 9U8SiqueiD0

clientes do cSdlári^Yn 1?®’ nao SÓ °S inumep 
diretores que tem í ’ cotno também os se 
ra das mais d m w frente 0 Sr* Sélio Melim, ftl 
muito bem assesso™?® dentro daquela emprei 
funcionários cônsoíe^ü por uma PIeiade de bo 
seus destinos comerciais SUaS obrigações para C(
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