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Alcançou sucesso indescritível em nossos 
meios sociais, o grandioso sarau intitulado «En
contro dos Namorados», levado a efeito quarta 
feira última, nos salões do Clube 14 de Junho, 
com a presença especial do colunista Lazaro Bar- 
tolomeu, apreciado cronista social de Florianópo
lis.

Numa noitada de muita elegância e anima
ção, cuja arrecadação somou a fabulosa quantia 
de Cr$ 1.239 599,00, foram escolhidas as Garotas 
Radar de Lages e as Misses Simpatia, Elegância, 
Personalidade e Doçura.

Como Garota Radar de Lage9, foi escolhida 
a srta. Salete Chiaradia. Também por um juri 
composto dos casais Sr. e Sra. Braz Carvalho, 
Sr. e Sra. Henrique Reuter e a Professora Laiz 
Souto Maior, foi escolhida Garota Radar a srta. 
Magnolia Martorano.

Como Miss Simpatia, foi escolhida a Srta. 
Marly Koeche; Miss Elegância, Srta. Yara da Cos
ta Avila; Miss Personalidade, Srta. Dalva Caval
canti: e Miss Doçura, Srta. Candida Judite Vieira 
Ramos.

A ornamentação do Clube 14 de Junho, para 
êste grande sarau, esteve a cargo da Professora 
Laiz Souto Maior

Como se sabe, a arrecadação acima descri 
ta caberá à Sociedade Beneficiente Seára do Bem, 
para construção do seu hospital infantil.

Consultado o TSE sobre a eleição 
de Vice Presidente da República

PETROLEO BRASILEIRO S/A.

■ —

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - “PETROBRÀS” - avisa 

que, até 30 de junho corrente, efetuará, nesta cidade, por in

termédio do Banco Industria e Comercio de S. Catarina S/A 

a subscrição pública de suas ações preferenciais

A referida subscrição é facultada a todos os interessados 

desde que se observem as condições estabelecidas no artigo 18 

da Lei n‘ 2.004, de 3 de outubro de 1953.

O valor das ações subscritas deverá ser integralmente 

realizado, no ato da subscrição, em dinheiro ou em obrigaçocs 

ao portador com os cupões de juros de n .s. 17 e seguintes

Alguns próceres políti
cos e parlamentares en
viaram há dias uma con
sulta ao Tribunal Supe
rior Eleitoral, informan
do-se junto aquêle órgão 
sobre a possibilidade da 
eleição para Vice-Presi
dente.

Segundo a opinião de 
alguns juristas, que já ti
veram a oportunidade de 
se manifestarem em vá
rias ocasiões, o cargo de 
Vice Presidente existe,

Viajantes
Retornaram de Porto 

Alegre, para onde haviam 
seguido há vários dias 
de ltajaí, por via aérea, 
os Srs. Aldo Silva e Gun- 
ter Deeke, diretores ad
juntos das importantes 
organizações catarinen
ses, S/A Agência Maríti
ma e Comercial SAMAR- 
GO, com matriz na cida
de praiana, e Agência 
Planaltina de Veículos 
S/A, com séde em Lages.

Durante as suas esta
das na capital gaúcha, 
juntou-se aos mesmos, o 
Sr. Ivo Otto Lohmann, di
retor gerente da Agência 
Planaltina de Veículos 
S/A, onde trataram de 
importantes assuntos li
gados às organizações 
que dirigem.

Quinta feira última, os 
três citados homens de 
negócios retornaram da 
capital dos pampas por 
via terrestre, tendo os 
dois primeiros pernoitado 
em nossa cidade, de on
de seguiram ontem pela 
manhã por via aérea pa
ra ltajaí.

isto porque o Sr. João 
Goulart era o Vice Pre
sidente da República, na 
época em que o Sr. Jâ
nio Quadros exonerou-se 
da presidência da Repú
blica, e assumiu a chefia 
da Nação investido nas 
condições de segundo

mandatário do País.

Desta maneira, "o car 
go de Vice Presidente 
existe, não havendo por
tanto cabimento |na con
sulta de vários próceres 
políticos e parlamentares 
ao TSE.

Jango inicia as 
reformas ministeriais
Com a posse hoje dos Ministros da Guerra, 

Marinha e Aeronáutica, respectivamente General 
Jair Dantas Ribeiro, Almirante Silvio Mota e Bri
gadeiro Anísio Botelho, está iniciada a reforma 
do ministério, há dias em face de concretização.

Os ministérios civis deverão ser decididos na 
próxima semana, sendo de se notar que algums 
nomes estão desde já mais ou menos acertados.

Para as pastas civis estão em cogitações di
versos nomes entre êles, os srs. Clay Araújo, Ney 
Galvão, Deputado Joaquim Ramos, Senador Nelson 
Maculan, Doutel de Andrade, Abelardo Jurema, 
Geraldo Reis, Wilson Fadul, Souto Maior, Oliveira 
Brito, San Thiago Dantas e Floriceno Paixão, po
rém o certo é que somente na próxima semana 
se saberá em definitivo êstes nomes qúe virão 
compor o novo ministério.

Segundo opiniões gerais, êste novo ministério 
que deverá ser concluído na próxima semana, se
rá essencialmente Janguista e teve na sua escolha 
a participação decidida do Deputado Leonel Bri- 
zola que acaba de demonstrar a sua fôrça junto 
ao Presidente da República, pois êste novo minis
tério, apesar de terem alguns nomes alterados até 
a próxima semana, não haverá dúvidas de que 
serão homens da absoluta confiança do chefe da 
Nação, pois o mesmo está procurando se fortale
cer em toda a linha junto aos seus auxiliares di
retos, podendo com isso tomar suas decisões com 
mais segurança e confiar mais em seus auxiliares 
em sua tarefa de imprimir a reforma geral em 
nosso país.

O certo porém, é que o ex-Governador gaú
cho, Sr. Leonel Brizola é o homem forte nêste go- 
vêrno, pois êste ministério ao que tudo indica se
rá aquele em que o mesmo se debatia pela sua 
concretização, isto é um ministério da absoluta 
confiança do Sr. João Goulart.

rande Festival Y O R K
.| A N I V E R S Á R I O  \

láquinas de Costura,
T U D O  EM 1<5 P R E S T A Ç Õ E S

CREDIÁRIO YORK —  Rua Presidente Nereu Ramos. 255 —  Telefone 506

M
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Problemas do carvão catarinense:irrooiemas ao carvao catarinense:

União Catarinense dos Estudantes lança* tt_: _  ____________ ________________nine Hp p.ptHda pela AcademnA União Catarinense I máximo de representação 
•ios Estudantes, órgão |e coordenação dos estu-

S a u d a d e
Geraldo Serrano Neves

Saudade de ura amor que nunca tive;
Saudade Pe alguém que nem me vê;
Saudade que em meu peito vive;
Essa S .i: ’ i ’ imensa de você ...

Agora já dos anos em declive,
Quando minli’alma em quase nada crê, 
Cada d>a que passa mais revive 
Essa saudade imensa de você ...

»

Saudade dos passeios que não demos *
Dos colóquios do mor que não tivemos 
Dos beijos que v< nunca me deu.

Da vida linda que não desfrutamos,
Das doces gui i que nós não trocamos ... 
Saudade de um amor que não foi meu ...

dantes universitários de 
Sunta Catarina, diante da 
«Campanha pelo apro
veitamento integral do 
carvão catarinense», en

cetada pela Academia Catarinense de DesenvoF vimento Integral, deu de 
público um manifesto de 
irrestrito apoio ao movi-

t o b a t t a
Tenha um mundo de eficiência em suas maos 

O  M ICRO  TRATOR

» I  < I  A  T  G A  -
A maravilha (la técnica japoneza, agora 

fabricado no Brasil.
PRESTA SERVIÇOS DE:

A R A R  —  PUXAR AGUA
GRADEAR —  MOVER MOINHO
S ÍIICAR  -  FORNECER LUZ
R O ra r '  -  SERRAR LENHA
PULVERIZAR —  IRRIGAR

CUSTANDO A PE N A3 A  Q U ARTA PARTE DO PREÇO 
DOS DEMAIS TRATORES»

Distribuidor Kxclusivo:

VICENTE PASCAIE - Comércio e Representações
Rua Correia Pinto 122 -  C*. Postal 28 -  Fone 2 ’ 8 -  LA G ES -  SC.

UTILITÁRIO

UNI V
modelo101 -  UNICO NA 

SUA CLASSE * 
DE PRECO 
COM 4 PORTAS
E 6 LUGARES!

"JEEP" 101-2 PORTAS
Transporto 8 passogei- 
rss Crondo rendimento 
p^ra empresas que mo
vimentem turmas de tra
balhadores. Tração nas 4 
rodas e reduzida, ou tra
ção em 2 rodos somente

UTILITÁRIO " JE E P "  
UNIVERSAL

Versátil, potente, econô
mico, abre sua própria 
estrada. Executa qual
quer tipo de trabalho, 
nas piares condições de 
tempo ou de terreno.

-

A distancia entre eixos de 101 polegadas permitiu 

a colocaçao de assentos para 6 pessoas. 4 portas 

oferecem acesso fácil aos passageiros.. Com a remo 

çao 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. Trarão nas 

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

o  M E L H O R  C E R T I F I C A D O  DE G A R A N T I A  N O  R A Í S -  A  ~  
contar da da ta  da com pra ou 12.000 km de uso™ 0^  3 

FAÇA-NOS UMA VISITA: Teromo» .  m o lor 

° *  trô»  m odelos à suo dispo,1,0o, po ro  quo v o r*  COl° Car 

.................................  ...........................-  v a n t a g e n s

ConreRMÍunário exclusivo:

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

Fone, 444 - Uaixa Postal, 333 
Lages Santa Catarina

É UM produto da w i l l v s >o v e r l a n d  d o  b r a s i l , s . a .
! 1*1'

manifesto
mento, bem como fjP3  
a sua opiuião a res J  
do que se chaoia “* 
«Problema do carva0 e 
tarinense». ‘ 1

De acordo com o m 
oifesto da UCE, tal e 
preendimento faz-se caí 
vez mais necessário - 
urgente, em virtude 
uma série de problen* 
que, juntos entravam 
progresso catarinense J 
focam a economia naciní 
nal. e dão margem a n» 
certos grupos econôm 
cos se beneficiem iQdevu 
.lamente da riqueza car’ 
bonílera catarinense

Denunciada a 
ex.stência de 

dieaas que pro
vocam câncer

Falando na tribuna <f 
âmara dos D eputado  

t m Brasil ia, o parlame 
tar Oswaldo Lima Fi 
lertou as autoridades  
ôbre diversos medie»; 

mentos que levam er 
sua fórmula uretana . 
silica e que embora s: 
jam elementos cance 
genos são muito usad 
na terapêutica d o  país. 
representante peteb' 
comunicou aos seus 
res denúncia formula 
nesse sentido pelo p 
fessor Evans de Azev° 
Lima, do Instituto de 
vestigações Bioquímic 
da Faculdade de Medi 
na do Recife que recl 
ma medidas urgentes d 
ministro da saúde.

Entre os medicamento* 
referidos pelo prof. Eva 
encontramos: Atropinas 
Rebalsin, Espasmoclas: 
Sedaverin, Hypastesi 
Sedantina, Neuratino 
Nevralgiu, BedadeineS 
dacofa e Quinodina.

Or. Wilson Vidal A 
tunes novo titular d 

Comarca de São 
Joaquim

O Dr. Wilson Vidal A 
tunes, Juiz de Direito d 
Comarca de São Joaqui 
acaba de ser nomead 
para exercera magist 
tura na Comarca de Cs) 
noinhas.

O Dr. Wilson Vidal An
tunes que é pessoa i 
mente ligada em noss 
meios sociais e jw id '^  
aqui residiu e estuao*» 
por muitos anos.

Almejamos aoDr. * son Vidal Antunes 
felicidades em sua ^  
uhosa missão na Co® | 
ca de Canoinhas.
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Coluna SofiptiÉIa...
(Continuação da ultima pagina)

Após breves e convincentes palavras rin iiu® 
tre facultativo Dr. Célio Ramos. f ó r  servido aos 
presentes um cafezinho e doces pelas solicitas ir 
Siãs da Maternidade. H üllcllas lr

GALETO Ainda no domingo, às i*> horas 
foi oferecido as ilustres visitantes um Galeto na 
Churrascaria Liska, aniraadissimo e cordial ágape 
no qual falaram diversos oradores destacando-se 
PJais uma vez a palavra fluente e profundamente 
sirapáticá de Leonor Castellano.

Estudantes iageanos, componentes do Clube 
dos Dragões, que ali efetuavam o'seu almoço se
manal. confraternizaram na alegria geral, ofere
cendo ás soroptimistas alguns números musicais

Também turistas uruguaios que ali se encon
travam de passagem deram a nota alta do aconte
cimento, com a sua simpatia, as suas canções e 
vivas a «El Brasil».

As 16 horas, no Clube I o de Julho prossegui
ram os trabalhos da Mesa Redonda sob a presi
dência de Inês Gambcrgi, presidente do Clube de 
Lages, que revelou mais uma vez os seus invul 
gares dotes de discrição, talento e finura.

Esses trabalhos também coordenados pela Dra. 
Florencia Cavalcanti, tiveram o concurso de per
sonalidades de destaque em nosso meio, tais co
mo o Dr. Hélio Ramos Vieira, representante da 
SLAN, Dr. Célio Ramos, Dr. Afonso Ribeiro, re
presentante dos Sindicatos, Dr. Francisco Quezada 
Sanchez, ilustre agrônomo e «expert» dos meios 
rurais que proferiu brilhantíssima palestra. Presen
te também o estudante Luiz Alfredo Ribeiro, re
presentante da ULE. desincumbindo se com notá
vel capacidac e e talento.

CHURRASCO E JANTAR AMERICANO — No 
dia seguinie à tarde, foi oferecido as ilustres visi
tantes um suculento churrasco, no Clube Caça e 
Tiro. Â  noite, na residência do casal Cremilda e 
Osnv Silva, efetuou se um jantar americano.

pste sarau magnifico foi animado por um in
teressante «show », tendo dele participado visitan-, 
tes e locais.

A nota predominante foi dada pela ilustre so 
roptimista sra. Gelcy Pascale, com aapresentação 
de um enorme bolo por ela executado e confeita- 
do com as insígnias e as côres do Clube Soropti
mista Internacional.

Êste bolo foi oferec:dp à presidente Inês, 
que aniversariava, a qual partindo a, ofereceu a 
fatia a representante da Comissão Diretora das 
Américas, Dra. Florencia Cavalcanti, participando 
dele, em seguida as demais soroptimistas e con
vidados.

Em nome das visitantes a Dra. Marita França 
presenteou a presidente Inês com uma artística 
cestinha de flores artificiais, confeccionada pelas 
irmãs soroptimistas de Curitiba e um belíssimo 
quadro à óleo, presente do Clube de Curitiba ao 
de Lages.

Com êste jantar encerraram-se as festividades 
de aniversário do Clube Soroptimista de Lages 
que atingiram êste ano um brilhantismo inexcedi- 
ve.!, graças à presença das encantadoras visitan-

Emprestimo do BID ao Brasil para reestru 
turação da Area Cafeeira

O Banco Internacional 
de Desenvolvimento (BID) 
anunciou uma operação 
de crédito por dois mi
lhões de dólares, desti
nada a retirar 10.000 a

cres da produção cafeei
ra no Brasil. O Brasil, 
segundo os cálculos a- 
tuais, possui um exce
dente na produção de 
café ^que equivale a dois

agradecimento e Convite para 
Missa do 7‘ dia

Mãe, esposa, filhos, genros, netos, Pe. Narciso Zanatta 
e demais parentes do sempre inesquecível e querido

A R M A N D O  ZA N A T TA

agradecem a todas as pessoas que de qualquer modo ma 
nifestaram 6ua. amizade, dedicação, assistindo a missa de 
corpo presente e ao sepultamento do saudoso desapareci
do trazendo a nossa familia o conforto nesta tão dolorosa 
perda.

Queremos, agradecer, também a valiosa cooperação 
da presença de todos os operários da serraria e dos ex 
operários, que vieram de longe manifestar o seu pesar pe
la perda de seu bom «pai patrão» e amigo. Um sincero a- 
gradecimento à boa Irmã Regina e Irmãs Franciscanas da 
Ação Social Católica, que pela sua dedicação, souberam 
trazer conforto nas horas mais difíceis, como amigos e en
fermeiras. Sinceros agradecimentos também aos Padres 
Franciscanos como: Frei Junípero e Frei Erasmo.

Outrossim, queremos agradecer aos abnegados amigos: 
Anselmo Domingos ('arbonera, Ròmulo Pedro Scóz, Cecia- 
no Passos, Milton Costa, Cincinato Ramos Costa Agnelo 
Felicio, Dorival Bastos, Lino Cherubini, Otávio Goulart e 
Dr. Nilson Biavati, que apresentaram sua valiosa ajuda nos 
últimos momentos.

Aproveitamos desde já, convidar todos os parentes e 
amigos do saudoso extinto, para assistirem à missa de 7o. 
dia. a realizar-se no dia 18 (terça-feira), às 7.30 horas na 
Catedral.

Por êste ato cristão, antecipam agradecimentos.
Lages, 14-6-63.

Posto
— DE —

PEDRO VANONI

Gasolina, 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

tes, as quais no dia seguinte retornaram aos la 
res, deixando uma aura de simpatia e grande sau
dade no meio soroptimista lageano.

A Exposição de Arte Infanto Juvenil perma
necerá mais uns dias nesta cidade, aberta para a 
visitação pública à Rua Correia Pinto, próxima 
aos Clubes V e 14.

anos do consumo mun
dial. O programa será 
efetuado no Estado de 
Espirito Santo. Calcula-se 
que compreenderá 10 por 
cento dos cafeicultores 
da região. O Banco de 
Espirito Santo, atuando 
como agente do emprés
timo, concederá créditos 
a êsses lavoureiros para 
que dediquem suas ter
ras a outros tipos de cul
tura. Pretende-se dar en- 
fase à produção de ali
mentos para o consumo 
da população brasileira.

São Paulo espera a 
che )ada de 200 

mil nordestinos

Informação procedente 
de S. Paulo revela que 
o Departamento de Imi
gração e Colonização da 
Secretaria de Agricultura, 
admite que, êste ano, 
haverá um maior afluxo 
de migração nordestina 
para o Estado de S. 
Paulo, suplantando todos 
os recordes anteriores.

Calculam os técnicos 
daquele órgão que o fa
to será originado não 
pela sêca que êste ano 
apenas atingiu seriamen
te o Estado do Ceará, 
mas sim pela abertura 
da rodovia Rio-Bahia, o 
que facilitou muito a mi
gração, antes feita em 
cêrca de duas semanas, 
por trem, e agora redu
zida para dois dias. Está 
prevista a chegada de 
mil nordestinos até o fim 
do ano.

O Trabalho diminui o 
número de pobres e a 
Educação aumenta o de 
virtuosos.

A Democracia é o tipo 
de govêrno que está 
mais de acordo com a 
condição do homem so
cial, livre e racional.

0 Inverno Chegou...
Enfrente OS rigores do frio, e adquira hoje mesmo na tradicional CASA REIHER

Sobretudos, japonas, malhas, pull-overs, mantas etc.
C r í  prics para  a estação de inverno, e ncr nréçcs bastante razoáveis.

Visite Biojs snesmo a Conceituada C A I A  R E N N E R  e certifique-se
de variadíssimo estoque de inverno

CASA RENNER 

LAGES

de Hélios Moreira Cesar & Cia — Rua Cel. Córdova —  Fone, 440
----- SANTA CATARINA
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Grêmio E. Hélio Moritz com 
nova diretoria

Lajes (SC) em 31 de maio de 1963.

Oficio Circular n‘ 001/63 

Do Grêmio Esportivo Helio Moritz 

Ao Correio Lageano nesta 

Assunto: Comunicação (faz)

Prezados Senhores

Vimos pelo presente cientificá-los de que em 
reunião extraordinária dos associados, foi eleita e 
empossada a diretoria de nosso clube, para a ges
tão 1963, ficando assim constituída:

Seguros: 4 Bilhões em Prêmios

PARAFUSOS
♦AÇO • FERRO • S.A.E. • U. S. S. * MADEIRA

Presidente de Honra 
Presidente de Honra 
Presidente 
1* Vice Presidente 
2* Vice Presidente 
Secretário Geral 
1 Secretário 
2’ Secretário 
Tesoureiro Geral 
L  Tesoureiro 
2’ Tesoureiro 
Orador

- Dr. Galileu Amorira
- Osvaldo Silva Husadel
- Dr. Accácio R. Arruda Filho
- Pedro A. Duarte
- Orly Souza
• Álvaro Rogério Muniz 

Éclair Rogério da Cruz
- Roberto Probst
- Plinio Maines 
Aristides Farias 
Hélio Schmidt

- Dr. Cladio Ramos Floriani

Médico
Futebol de Salão
Basquete
Volei
Propaganda

Departamentos

- Dr. Nelson Biavatti >
- Augusto Pires Lopes
- Carlos Ramos
- Sebastião E. Ramos Vieira
- João Luiz Lucena
- Alfredo Massaro
- Edson Hoog

Conselho Fiscal

Agnelo Neves Arruda, Tenente Cel. Olavo P. 
Estrela, Aldo Neves, Edú Furtado e Francisco R. 
Martins

Suplentes

Edu Steffen, Francisco Busato, Wilmar Marin, 
Nelson Yared e Reno Camargo.

Saudações Esportivas,

Dr. Accácio K. Arruda Filho 
Presidente

Álvaro Rogério Muniz 
Secretário

O movimento de segu
ro de automóveis, em 
prêmios pagos pelos se 

gurados, atingiu, em 196‘2) 
a cifra de Cr$ . . . .  
4.400.000.000,00, estabele 
cendo índice sem prece 
dente nesse ramo de ne

gócios. Segundo os da 
dos fornecidos pela Fun

dação Getúlio Vargas, 
nos últimos 3 anos a 
expansão dos seguros de 
automóveis superou em 
muito a dos outros ra 

mos. Entre 1960 e 1962 a 
receita sobre seguro de 
automóveis cresceu além 
de 100%, ao passo que 
só atingiu de 40% a 75% 

para os principais outros 

seguros. Acrescenta a 
mesma fonte que tal,pro
gresso deve se à atual 
capacidade de produção 

de nossa indústria auto

mobilística, que aumen
tou substancialmente a 
partir de 1957, o número 
de veículos em circula
ção no país.

PORCAS 

ARRUELAS

é n
g r a x e ir a s

CONEXÕES

ROLAMENTOS

L I X A S

CONTRA-PINOS

G A L V A N IZ A D A S

Uarce Regiatrade
SCHÜLER S. A. — Com. e Ind.

TELEG. 
f o n o g  J í n d i o
WESTERN 1

C A IX A  POSTAL N " 830 
TELEFONES Í-18P7 -  2-3116

RUA C R I S T O V Ã O  C O L O M B O  N.° 1 5 1 7  
— P O R T O  A L E G R E  -

Qu6m não anun
cia se esconde

Para seus anúncios pro
cure CORREIO  LA G E A 
N O , Rua Marechal Deo- 
doro, n° 294

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

Dr. Wilson Cidral
Clínica e cirurgia dos ouvidos 

Audiometria em câmara insoDOrizada 
Estapedectomia com enxêrto de veia e 

prótese de polietileno.

Consultório: Des. Westphalen, 15 - 
9o andar, conj. 3 Fone 4-5043

Hora Marcada das 08,00 às 18,00 hs.

Curitiba — Paraná

Examine os seus olhos periódicamente
\

Uma cortezia da JoalheriaM &  
&  **

e Ótica Mondadori
&

;•** ■ . a ■■ SJ.-Z

O clichê fixa o ultra-moderno aparelho ORTHO- 
RATER, recém adquirido pela conceituada Joalheria 
e Otica Mondadori, e que tem a propriedade de indi
car a capacidade dos olhos.

D O M I N G O S  M O N D A D O R I
Praça Joáo Costa . (Edific o Dr. Acaco)

*  "  *  *  "  t . i n t . i  C a t a r i n a
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C o n c u rs o  Mundial Contra a Fnr»n

Toynbee Preconiza 0  Controle da Natalidade
Continua a pericia sôbre as cédulas de 

cr$ 5.000,00
Washington ]0  Profes

sor Arnoldo Toynbee, fa
moso historiador britâ
nico, disse nesta cidade 
que a luta para libertar 
a humanidade do flage
lo da fome não podería 
ser ganha “ a menos que 
as centenas de milhões 
cie maridos e mulheres do 
planeta decidissem vo 
luntariamente limitar o 
número de nascimentos” .

Em discurso pronun
ciado perante o Congres
so Mundial Contra a Fo
me, disse o Professor 
Toynbee que se o ho
mem não regulamentas
se a taxa de natalidade, 
sçria deixado à natureza 
manter o equilíbrio po
pulacional do mundo me
diante o uso dos seus 
brutais sistemas de con
trole, que são a fome,

as pestes e a guerra]
O Professor Toynbee 

hgou o seu apelo em 
prol da regulamentação 
da natalidade à necessi
dade de a raça humana 
tornar se uma “ única e 
mais larga unidade” no 
que tocava à produção 
e distribuição de alimen
tos.

Disse Toynbee que nes
te respeito a ciência se
ria frustrada caso se per
mitisse que a superfície 
do planeta continuasse 
dividida em territórios 
de mais de 100 paises 
independentes, cada um 
dos quais livre para se
guir uma politica própria 
no que toca à produção 
e distribuição de alimen 
tos, por mais egoista e 
miope que seja essa po
litica

Ainda não foi possível 
confirmar a veracidade 
das notícias de que as 
notas de cinco mil cru
zeiros, que entrariam em 
circuiação êste mês, te- 
riam falhas em sua con
fecção.

O laudo da pericia da 
Casa da Moeda continua 
em sigilo e agora encon
tra-se na Caixa de A- 
mortização. Ali, seu di 
retor informou que o 
processo foi encaminha
do a Junta Administra 
tiva, que decidirá, e a-

crescentou que já chega
ram ao Brasil idez mi
lhões de cédulas de cin
co mil cruzeiros, fabrica
das pelas Thomas de La 
Rue.

Por sua vez, o Presi
dente da Junta Adminis
trativa daquela reparti
ção, diz que o processo 
continua em exame.

Revelou, ainda, que 
tomara conhecimento a 
penas pela imprensa dn 
que as novas cédulas não 
entrariam em circulação 
devido a defeitos, o que 
estranhou.

ioa Heltne
K l

Completou o seu 4- a- 
niversario natalicio, no 
dia de ontem, a menina 
Helene Barroso Ghiorzi, 
dileta filhinha do sr.Clovis 
Ghiorzi e de sua exma. 
esposa d. Ana Emilia 
Barroso Ghiorzi.

À pequena aniversa
riante enviamos as nos
sas atenciosas felicita
ções.

P a ra  as suas refeições
VA AO

01 fl.an.ta fllefe-úda flala itu flatadaA.

Avenida Camões (Ao lado do Cine Avenida)
BAIRRO CORA l.

Lages —  Santa Catarina

A E V C G A E C
R U A  C O R O N E L  C Ó R D O V A  - 319 

(E M  FRENTE AO CORREIO)

Causas, C iv is  - criminais  

T raba lh is ta s  - fiscais e 

q u a lq u e r  traba lho  na esfera  

administrativa .

RADIO
P R I V A T I V O *

V. S. m esm o esco lherá o  p rogram a d e 
se jad o  e  isto lhe dará , c e r ta m e n te ,  
um a nota d e . . .

A ven id a  Farrapos, 45 - Telefone 4501 - End. Teleg. "WELPE'* - Pôrto A leg re

Paia um transporte seguro e economico adquira o lamoso f . n. m.
0 caminhão que domina nossas estradas de norte a sul e de leste a oeste 

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

RODO PINHO S.A
v e íc 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 Ca TARINA

mm mm
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Pela Moralização Profissional e 
—  Contra o Charlatanismo — -

Decidiu a Associação 
dos Cirurgiões Dentistas 
de Lages, lançar no Es
tado uma ampla campa
nha de moralização pro

fissional e enérgica de 
combate ao charlatanis
mo.

Nêsse sentido, os srs.

Srta. M ariene
M e rc e d e s  B a g g io

Transcorreu em data 
de hoje, a passagem de 
mais ura aniversário na- 
talicio da sirapatica srta. 
Mariene Mercedes Bag
gio, eficiente funcionária 
da Filial do Banco da 
Lavoura de Minas Ge
rais S/A, e dileta filha 
da Vva. d. Suzana Fo- 
leto Baggio, residente 
em Ijuí, Estado do 
Grande de Sul.

Rio

A feliz aniversariante 
pelos seus elevados do
tes de carater e de sim
patia irradiante, deve
rá por certo ser muito 
cumprimentada pelo seu 
largo circulo de relações 
e amizades, dos quais 
nos associamos, tribu
tando-lhe os nossos me
lhores votos de perenes 
felicidades.

Jornalista tenor Castellno
A fim de participar das 

comemorações do 3o ani
versário de fundação do 
Clube Soroptimista de 
Lages, esteve durante 
alguns dias em nossa 
cidade, a Jornalista Leo- 
nor Castellano, residente 
em Curitiba.
A Jornalista Leonor Cas
tellano, que é portadora 
de uma larga posição 
social e cultural, é presi
dente da Comissão Brasi

leira de Arte para Ami
zade Mundial, importante 
setor da ONU e presiden
te do Centro Paranaense 
Feminino de Cultura.

A Jornalista em refe
rência, durante a sua es
tada na Princesa da Ser 
ra, desenvolveu ampla 
atividade junto ao Clube 
Soroptimista de Lages, 
da qual é uma das com 
ponentes na cidade de 
Curitiba.

drs. Nilson N. Campos 
e José Afonso Ribeiro 
Ramos, credenciados pa
ra representá los, esti
veram na capital do Es 
tado, onde mantiveram 
demorados contactos 
com o Diretor do Depar
tamento de Saúde Pú
blica, com o Secretario 
Sem Pasta e com o titu
lar da Secretaria da 
Saude, aos quais expu 
seram a resolução da 
entidade lageana e os 
aspectos alarmantes que 
o charlatanismo vem 
criando para os profis 
sionais e para os neces 
sitados de assistência 
dentária no Estado.

Em contacto que os 
mesmos mantiveram com 
a nossa reportagem, re
lataram nos que regres
saram satisfeitos de Fio 
rianópolis, pelas medidas 
preliminares que lá ob
tiveram, de integral a- 
poio à campanha, por 
parte das autoridades 
estaduais, às quais por 
nosso intermédio, apre
sentam os seus melhores 
agradecimentos.

Adiantaram nos os drs 
Nilson N. Campos e José 
Afonso Ribeiro Ramos, 
que à vista dêsse apoio 
oficial, a campanha ago
ra deverá entrar em fa
se dinâmica e prática, 
^stendendo-se por todo 
o território catarinense.

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 voôs 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 voos, 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 linhas do Consórcio TAC — CRUZEIRO DO SUL que continua a ser a pio

neira da Aviação Comercial em nossa Região.
Maiores informações 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.

O  C I N E  M 4 C 4 J C A C 4
apresenta amanhã (domingo) às e 915 horas

a sensacional produção da Paramount em Technicolor

Sangue Sôbre a Neve
com Anthony Qulrm e Yoko Tani

CORREIO
C O L U N A

Soroptimista
Brilhantemente comemorado o 3' aniversár:0 

do Clube Soroptimista de Lages

O Clube Soroptimista de Lages festejou, nos dias 8.9 
e 10 do corrente o seu terceiro aniversário de fundação 
promovendo tanto no terreno socia , como no cultural reu. 
E s  que atingiram 0 máximo entre estas, ainda inédita, 
eín nosso meio, destaca-se a «Exposição de Arte l„rant# 
Juvenil», apresentando uma coleção magmlioa de trabalho, 
executados por crianças de todos os paizes do mundo.

Grandemente visitada, por pessoas de todas as cate 
corias sociais, vem esta promoção da Comissão Brasileira 
de Arte para a Amizade Mundial, revelar o alto nivel cul
tural de nossa população a qual tem si lo pródiga em « 
plausos e louvores a esse empreendimento. R evestiu -se  de 
solenidade e brilhantismo a abertura da Exposição Volan. 
te procedida por «ua principal animadora e presidente da 
Comissão Brasileira de Arte para a Amizade Mundial, a 
prestigiosa jornalista curitibana, sra. Leonor Castellano, 
que honrou a nossa cidade, vindo de Curitiba e pessoa’ 
mente dirigindo os trabalhos de sua instalação.

A apresentação de Leonor Castellano foi feita pela 
soroptimista Talita D. de Campos. Em seguida a brilhan 
jornalista pronunciou um brilhante discurso, o qual traip 
creveremos na íntegra em nossa próxima edição.

Ao ato estiveram presentes entre outras pessoas de 
nossa sociedade, 0 Sr. Manoel Antunes Ramos, presidente 
da Câmara de Vereadores, Desembargador Mario T. Ca; 
rilho, representando a Justiça do Estado, Sr. lvo Côrte, de 
Inspetoria de Fiscalização, Sr. Mario Souza, Sr. Pompej 
Sabatini, Juiz de Paz, Sra. Presidente do Clube da Ladj 
representantes da diretoria da Associação Obras de San 
Izabel e outros.

VISITANTES — Entre as soroptimistas que, de outr.̂  
cidades aqui vieram para prestigiar as comemorações s- 
roptimistas, além de Leonor Castellano, destacou-se a p* 
sença da Dra. Flornceia Cavalcanti, ilustre advogada e un 
dos valores femininos do Paraná a Dra. Marita França, tar 
bém advogada e Presidente do Clube Soroptimista de C" 
ritiba, Céres Ferrante, técnica do Ensino Pré Primário dt 
Secretaria de Educação e Cultura do Paraná, e muitas <r 
tras. integrando uma luzida embaixada que muito digni 
cou a terra dos pinheirais. Veio, também, de Florianópoli 
trazendo-nos por um pouco, a simpatia e 0 refinamento dl 
mulher Florianopolitana, a srta. Zilda Goulart, presidenti 
do Clube de Florianópolis.

MESA REDONDA - Às 20 horas iniciava-se a Mesí 
Redonda sôbre Favelados: Causas e Soluções, coordenadi 
pela Dra. Florencia Cavalcanti que, com grande conhec 
mento do assunto explanou os seus pontos de vista, alicer 
çados em longa experiência e viagens, inclusive aos Esta 
dos Unidos, onde aquela ilustre causidica e soroptimistí 
foi busear fundos doados pelo govêrno do U. S. A. afim d< 
iniciar, como iniciou, com o concurso do Clube Soroptimr 
ta e de outras entidades sociais de Curitiba, um traba" 
de levantamento de possibilidades e recursos aos faveladd 
de sua cidade. Também usaram da palavra com muita pr‘ 
pnedade e brilhantismo, as representantes do Clube de Ca 
ritiba, Ceres Ferrante e Julia Pereira de Mello, respectivr 
mente técnica do Ensino Pré-Primário e Catedrática eu 
Recreação.

NA MATERNIDADE - No dia seguinte, 9 do correot 
realizou-se a entrega oficial da Incubadora à Maternidade 

ereza Ramos, falando na ocasião com 0 brilhantismo df 
sempre, a ilustre médica lageana, Dra. Wilma Machad 

rrilho, presidente de honra e lider do movimento sorof 
hmista local que entregou às mãos do ilustre e abaliza 

mnrjlfj0 q °h a ’̂ P r  Ram°s, a plaquinha de ouro, com
vras nn! ! - eVjentí ’, e na qual 8e Iiam as seguintes p~’
7A R«mncaÇK'°/lo.1? lube SoroPtimista à Maternidade Te mancii-M nhw- ° dlgno de registro: como a testemunhar, d ná Fstufa iJ6tlVa e insofismável o valor da doação, via st servicnl ^Urada 8imbólicamente, nias já prestand
futuros pirLas6868’-08- vult>nhos frágeis de três prematuro 
6oroDtimistaaai°8 uteis à Patria, graças aos esforços d
Ção da cidadeageaDaS’ C° m 0 concur8° de toda a popuk 

(Continua na 3a pagina)

Sr. João Caruso gfeixa a SUPH
d ê n c ? a SJ n  i?oí°+-C a ru s 0 , P re s id e n te  d a  Superii 
acaba Hp o 9ll.*lca d a  Reforma A g r á r ia  (SUP)

A  a t i tn r i iC1i a r od e m is s â o  d a q u ê le  ó rg ão  fed  
d a r  d e  S r ‘ Joâo Caríso, fo i de dis
órgão sem «  -QUe teriam sído feitas erD 

Como se <f*h prevÍameute consultado. „ 
influentes nPi  ’ 0 SrJo.ao Caruso é um dos t 
,gaúcho.  ̂ ceres Políticos pertencentes a°
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