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trevista conced .da à êste Jornal p e lo T n d u s ^  do bstado de Santa Catarina S/A - 2 i
Fundadora0 daquel^ 8 Banco ChWe^Ze: Um d° S membr° S d° ComÍ8^Em sua monu ueutal eara- 

panhia política, qua eulmi 
nou com a sua escolha pira  
dirigir os destinos i-> Estado 
de Santa Catarina, o gover

nador Celso Ramos afirmou 
categoricamente que conhe
cia os problemas da terra 
barriga-verde, em todos os 
seus quadrantes e nos mais 
diversos setores da ativida
de humana.

Com isso, o então candida-

idé!*CHaU Uma tirme e 8adia
L d esPi>ra"Ç'1 de dias 

melhores e m.is prósperos 
para o povo barriga-verde, 
através da realização e con
cretização de planos e obras 

viriam, em futuro não 
muito d stante, colocar o 
uosso Estado numa posição 
\ antajosa e destacada entre 
os demais Estados da Fede 
ração. Pois bem. Eleito go
vernador de Santa Catarina, 
num pleito cuja lisura econ- 
ciência democrática ’não me
rece contestação, o sr. Celso 
Ramos logo ao tomar posse 
determinou as medidas ne
cessárias para o engrande
cimento e felicidade da ter
ra e do povo barriga-verde 
conforme está sendo com
provado com a execução 
dessas medidas.

Criação do Banco de 
Desenvolvimento 

do Estado
Entre as i n ú m e r a s  

iniciativas q u e  v i - 
sam a solução dos mais gra
ves problemas do Estado, to-
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madas pelo governador Cel
so Ramos, destaca-se a cria 
ção do Banco de Desenvol 
vimento do Estado que teir 
como objetvos, entre outrao 
coisas, estimular a produção 
agrícola e elevação da pro 
dutividade industrial, melho 
rar as condições das ativi
dades da pesca, financiamen 
to para a execução de obras 
ae interesse público do Esta
do e dos municipios, conces
são de avais e fianças a o- 
pe-ações de relevante inte
resse para a economia do 
Estado e financiamentos aos

F«te esDâCO foi r e s e rv a d o  pelo ,
Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa C .tari na

para anunciar à Você que as 
ações de seu" capital estão 
à venda, em  Florianópolis, no 
Tesouro do Estado, e no interior, 
nas Coletorias Estaduais

.*5 *

profissionais de qualquer na- 
ture8a. Isso, sem dúvida algu-j 
ma,muito representará para o 
progresso de Santa Catarina ! 
proporcionando o amparo à 
coletividade, a elevação do 
nível de vida e o bem es-j 
tar social do bom e labo
rioso povo barriga-verde.

Ver. Oscar Schweitzer! 
um dos fuadadores do 

B. D. E.
Entre os cinco fuadadores 

do Banco de Desenvolvi
mento do Estado, escolhidos 
pelo governador Celso Ra 
mos, figura o sr. Oscar 
Schweitzer cidadão que mui
to tem feito pelo progresso 
econômico e social da região 
serrana, principalmente do 
município de Lages Um dos 
capitães da indústria da Prin
cesa da Serra, vereador à 
Câmara Municipal pelo Par
tido Social Democrático do 
qual é uma das figuras de 
maior projeção, homem de 
negócios e pessoa que des
fruta de elevadíssimo con
ceito em nossos meios, polí
ticos sociais e econômicos 
a escolha do nome do sr. 
Oscar Schweitzer como um 
dos fundadores dêsse esta
belecimento estatal de crédito 
foi muito bem recebida tanto 
em Lages como em Santa 
Catarina pelas inúmeras qua
lidades de que é possuidor 
e que o tornam estimado, res
peitado e benquisto por to
dos. Contando já com uma 
longa folha de serviços pres
tados à nossa terra e à nos
so gente, o vereador Oscar 
Schweitzer mais uma vez é 
convocado para colaborar 
com o progresso e o engran
decimento de Santa Catarina 
mercê de sua capacidade 
de trabalho, da sua larga vi
são das coiias, da sua pro 
verbial honestidade e do seu 
constante interesse de ser
vir a coletividade e à cau
sa pública.

Agora, como o Banco de 
Desenvolvimento Econômi
co está em fase final de or
ganização, quase pronto pa
ra brevemente se tornar em 
realidade, nossa reportagem 

rocurou o vereador Oscar 
_chweitzer para dizer algo 
a respeito da importante or
ganização de credito do qual 
é um dos fundadores. Com in 
leira boa vontade em colabo
rar conosco e de estar comple 
tamente ao par de tudo o que 
se relacione com o B. D. E., 
o vereador Oscar Schweitzer 
manteve a seguinte palestra 
com a nossa reportagem,

respondendo de maneira pron
ta e autorizada às perguntas 
formuladas:

Poderia V. S. nos informar, 
como um dos membros da co
missão organizadora do Banco 
de Desenvolvimento de Santa 
Catarina, em que fase se e n 
contra o mesmo?

0  B.D.E. está em sua fase 
final de organização, pois 
que, estamos presentemente 
numa ampla promoção de 
vendas das ações que, cons
tituirão a parte complemen
tar do Capital inicial.

A seguir, será realizada a 
assembléia geral de consti
tuição da sociedade, 30 dias 
após o encerramento da su
bscrição pública.

V. S. que, Sem d ú v id a  algu
ma deve estar devidamente 
familiarizado com os mínimos 
detalhes de sua organização, 
desejaríamos saber quais os 
seus principais objetivos em 
beneficio da coletividade?

O B. D E. em razão de 
seus objetivos, se destina so 
amparo crediticio de mono 
amplo e geral, podendo 
praticar quaisquer operações 
bancária, especialmente, o 
perações destinadas a: 
elevação da produtividade 
industrial; melhorar as con
dições das atividades da pes
ca; financiamento para a e- 
xecução de obras de interes
se público do. Estado e dos 
Municipios; concessão de a- 
vais e fianças a operações 
de relevante interêsse para 
a economia do Estado; finan 
ciamentos aos profissionais 
de qualquer naturesa.

Outro fator que desejeriames 
saber é se O referido Banco 
tem um certo setor cum maL

(Coatlnaa na 5a pajlri)
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Lar em festa
Encontra-se era fe s t . leade o dia 4 do corrente, o lar do sr. Valdo Rebelo, efi

ciente empregado da Eropr1 i Força e Luz, e de sua esposa dona lone Heidrich
Rebelo, com o nasciraeut > le uma linda garotinha ocorrido naquela data na Mater
nidade Tereza Ramos e que jcebeu o nome de Mariangela.

Registrando o acontecimento, destas colunas cumprimein imos o distinto casal, fa
zendo votos de um futuro longo e venturoso à pequenina Mariangela.
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AGORA, B WILLYS Dfl fl VOCE 0 MELHOR 
CERTIFICADO DE GBRBNTIfl NO BRASIL!
Sim, desde l.° de agósto, os produtos Willys (Utilitário "Jeep" Universal. 
Utilitário "Jeep" Universal Modelo 101. Rural "Jeep", Pick-up "Jeep" e 
Aero-Willys) tèm a garantia integral da fábrica dobrada de 3 para 6 
meses da compra ou de 6.000 para 12.000 km de usol Esta duplicação 
dos limites anteriores da nossa garantia é o resultado da constante 
elevação da qualidade dos nossos produtos, do alto indice de naciona
lização alcançado pela Willys-Overland do Brasil, da assistência 
técnica assegurada pela réde de Concessionários em todo o território 
nacional, da crescente especialização da mão-de-obra brasileira e do 
elevado padrão técnico já atingido pela indústria nacional de autopeças.

*

Visite-nos e constate v. mesmo os inúmeros pontos de superioridade 
dos nossos produtos. Após uma demonstração, v. terá verificado 
porque podemos duplicar os limites do nosso certificado de garantia !

W U ir S -O V C R lA N D  D O  B R A S IL  S .A . WILLYS

REVENDEDOR
[

Aver.H t P ^sH nle Vargas,
—  Telefone, 444 —  L ages  —  S C.Caixa Posfa< 333

18S8
S/A

End. Tel. Planaltina
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R e t i f i c a ç ã o
À Eraprêsa Fôrça e Luz desta cidade, o Clu

be Soroptimista acusa o recebimento de sua car 
ta e pede desculpas pela omissão de uma pala 
vra, em nota fornecida pela Tesouraria do Cube, 
e aqui publicada, onde, por um lapso descuipa- 
vel le-se: gorgeta Fôrça e Luz, quando na reali 
lade tratava-se de gorgeta empregado Fôrça e 
Luz.

Pede, outrossim, desculpas pelo atraso des 
ta nota explicativa, e aproveita o ensejo para a- 
gradecer à Emprêsa Fôrça e Luz a bôa vontade 
dispensada e o pronto atendimento de tôdas as 
solicitações do Clube.

X X X
HOMENAGEM - O Clube Soroptimista de Lages 
prestou domingo p.p. uma justa homenagem a 
duas ilustres damas lageanas, são elas, a exma. 
Viuva do Coronel Caetano Costa (Dna. Bilica) cu 
jo nome representa a pura e legitima tradição la- 
geana e Dna. Autinha (Sra. Gualberto da Sil
va), cujo nome representa a caridade em ação, 
viva, palpavel, que está no reconhecimento ue 
todos.

A estas duas figuras expoentes da sociedade 
lageaua, ofereceram as soroptimistas um almo
ço na Gruta Lageana, cora o comparecimento de 
ilustres representantes do nosso meio social.

X X X

Aniversário da Presidente
Aniversariou à 21 do corrente a Presidente 

Wilma Carrilho. Conhecendo as Soroptimistas os 
propósitos de “fuga” da querida irmã nestas o-. 
casiões, para furtar-se às merecidas homenagens, 
não só do Clube mas da sociedade em geral, pro
pósitos êsse, só condenáveis pela reconhecida mo
déstia de nossa querida presidente, e ilustre mé
dica, as soroptimistas “conspiraram” e apresenta
ram com antecipação, não só uma “original” lem
brança que muito divertiu a nossa presidente e a 
todos os presentes, mas os efusivos votos de feli
cidades, evidenciaudo-se a admiração e o aprêço 
que desfruta nos corações de todas as soropti
mistas.

NO NATAL DE JESUS
Para minha neta querida: HeJ.ena Pires

Flôr que medrou sem os afagos maternos 
E que vai palmilhando a estrada da vida, 
Ignorando a grandeza do amôr sublime eterno 
Prodigalizado pela mãe querida.

Eu também sofri as mesmas penas
Mas um ente querido veio ao meu caminho,
Era uma santa, encarnando o amôr materno 
Jispensando me todo o seu carinho.

E assim, tu também encontrastes 
Um guia seguro em teu caminho,
Que vem prodigalizando -a todo o seu amôr 
Consagrando-a todo o seu carinho.

É uma flôr ainda desabrochando 
Com esperança na alma e fé no coração,
Confiante na proteção divina 
E no valor de sua oração.

E assim escudada na fé e na esperança 
Ela caminha de viseira erguida 
Esperando que a proteção divina 
Nunca falte a neta querida.

Lages, 23 de Dezembro de 1961.
Indalicio Pires
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Clube 14 ídecmoerãdodr°aS PProf
Está reinando desusa- ;^lda Ramos,* qUe recen

do interesse entre todos temente ministrou ura 
os associados do Clube cu,!° de decoração na-

jSOHREíO LAGFANO
o a  v a g i n a

os associados do Clube
14 de Junho, as festivi
dades programadas em 
comemoração à passa 
gem de Natal e Ano 
Novo.

Para o dia de Natal, 
está marcada uma mati 
nal infantil, com inicio às
15 horas para os filhos 
dos associados, e à noi 
te do mesmo dia será 
realizada uma grandiosa 
soirée

Na noite de 31 de dezem 
bro, está programado o 
“REVEILLON”, com a a- 
presentação das debutan 
tes, que êste ano seráem 
número de 24.
Decoração para o bai

le das Debs

Para o grandioso bai
le das “Debs” do Clube 
14 de Junho, os seus

quele clube.

A leferída decoração 
teia também a valiosa 
colaboração do sr. Clovis 
Cniorzi, também grande 
mestre no assunto.
Srta. Rosiris Arruda 

Sombra
encontra-se nesta cida
de, onde veio passar as 
festas de Natal e Fim de 
Ano, com os seus 
gentis pais, General Jo 
sé Pinto Sombra e Sra. 
Rosita Arruda Sombra, 
a simpatica srta. Rosi
ris A. Sombra que com 
grande brilhantismo vem 
cursando a Faculdade 
Nacional de Farmacia 
do Rio de Janeiro.

A s.ta. Rosiris Arruda 
Sombra, veio à Prince
sa da Serra, em compa-

D E S P E D I D A

Uní?-!?6 SbU Progenitor 
ft u0V a J e encontrava 
desde ha alguns dias na 
velhacap,
. Desejamos à srta. Ro- 

siris Arruda Sombra, 
uma feliz estada era nos
sa terra, bera como en 
viamos-lhe os nossos vo 
tos de um alegre Natal 
e mil venturas no Ano 
Novo, junto aos seus 
dignos pais e demais 
familiares.
Obras do Clube 14

serão reiniciadas
Ns nroximo dia 2 de 

janeiro, terá inicio o ser
viço de estaqueamento 
das novas instalações do 
Clube 14 de Junho mo 
nuraental obra que muito 
honrará a nossa terra.

ü reinicio das obras 
da séde social do clube 
14 de Junho é motivo 
de justo orgulho para 
todos os seus associa
dos, principalmente para 
o seu presidente Dr. Jor
ge Barroso Filho, que 
tem se mostrado incan
sável na concretização 
daquela obra, e de ou 
tras iniciativas, muito 
bem coadjuvado pelos 
seus demais colegas de

diretoria.
brta. Juçara Arruda 

Sombra
Precedente de Porto 

Alegre, onde estuda no 
Colégio Americano da
quela capital, encontra-se 
entre nós, a gentil e 
simpatica srta. Juçara 
Arruda Sombra, dileta fi
lha do casal General José 
Pinto Sombra e de sua 
digna esposa d. Kosita 
Arruda Sombra, perten
centes a alta sociedade 
lageana.

A srta. Juçara Arruda 
Sombra, veio passar com 
os seus progenitores, 
as festas de Natal e 
Ano Novo, devendo a 
qui demorar se por vá 
rios dias.

À Juçara, os nossos vo
tos de uma venturosa 
permanência em Lages, 
e também os nossos au 
gúrios de um festivo Na 
tal e um alegre Ano Novo.
Acadêmico José Luiz 

de Andrade
Realizou-se no dia de 

ontem no Rio de Janei
ro, as solenidades de 
formatura dos Bachare
landos da Administração

P ú b l i c a  da F u n 
dação Getulio Vargas, 
modelar estabelecimen
tos de ensino daquela
capital.# *

Entre os formandos de 
19(51, daquele educan- 
dário, figura o nosso 
conterrâneo José Luiz 
de Andrade, nosso cola 
borador naquela capi
tal, filho do sr. João Cân
dido de Andrade, alto 
funcionário do DER e 
de sua exma. esposa d. 
Maria dos Prazeres An
drade.
Ao estudante José Luiz 

de Andrade, que também 
esta cursando o 4o ano 
na Faculdade de Direito 
da Universidade do Rio 
de Janeiro, enviamos os 
nossos parabéns, exten
sivos aos senhores pais
Estudantes em Lages

Com a chegada das 
ferias e a consequente 
aproximação das festas 
de Natal e Ano Novo, 
grande tem sido a a- 
fluência de estudantes, 
que vêm passar as refe 
ridas festividades junto 
com os seus familiares.

Lista de Debs 61/62 do Clube 14 de Junho

O Sr. Assis Litvin e Familia, tendo transferi
do suas residências para Porto Alegre, a não po
dendo despedir-se pessoalmente de seu vasto cir 
culo de relações eamizades, o fazem por intermé 
dio dêste jornal, oferecendo os seus préstimos na
quela capital, à Avenida Independência, Edifício 
Santo Angelo, 6- Andar.

Ao mesmo tempo agradecem a boa acolhida 
que sempre receberam do bom povo desta terra.

Lages, 23 de Dezembro de 1961.

Precisa-se Moca ou Rapaz
Com prática em cálculos de madeira. Ordena

do inicial Cr$ 15.000,00.
Os interessados deverão se apresentar à firma 

SIBISA.

Célia Azevedo - Curitiba Sr. Sra. M. Azevedo
Sônia iMaria Cine - Curitiba Sr. Sra. J. Cine
Maria Alice Castro - Ponta Grossa Sr. Sra. Cel. Flávio Castro
Carmen Silvia Santos - Florianópolis Sr. Sra. Guaracy Santos
Ana Maria Calado - Florianópolis Sr. Sra Dr. Lidio Calado
Mareia Varela Beck - Florianópolis Sr. Sra. M. Beck
Iara Bianchini Ávila - Sr. Sra. Valdo Costa Ávila
Tânia Ferreira - Sr. Sra Dalmo Ferreira
Aparecida Simão - Sr. Sra. Ibrahim Simâo
Sandra Maria Vieira - Sr. Sra. Dr. Cândido R. Vieira
Vera Mareia Ribas - Sr. e Sra. A. W. Ribas
Lucia Maria Fiúza - Sr. Sra. Henrique Fiúza
Nilda Rodolfo - Sr. Sra. Osni Rodolfo
Maria Salete Granzotto - Sr. Sra. Euclides Granzotto
Elisa Estrela - Sr. Sra. Major O. Estrela
Juçara Sombra - Sr. Sra. Gal. José P. Sombra
Luiza Casagrande - Sr. Sra. Leonelo Casagrande
Maria Helena A. Ramos - Sr. Sra. Renato Ramos
Maria Lucia Cesar da Costa - Sr. Sra. Dr. João Costa Neto
Vânia Andrade - Sr. Sra. Ulisses Andrade
Marta Regina Ramos - Sr. Sra. Dr. Célio Ramos
Miriam de Nazaré Ramos - Sr. Sra. Teimo Ramos
Sueli Ribeiro - Sr. Sra. Anatalicio Ribeiro
Maria Aparecida Waltrick - Vva. A. Carvalho

A Diretoria do Clube 14 de
de Boas Festas eii

NATAL — Matinée Infantil das 15 às 18 horas, 
Soirée de Natal — 22 Horas 
Traje Meia Gala.

REVEILLON — Apresentação das Débutantes. 
Traje Rigor.

Junho
i t o t a  ino Novo
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Brasil vai fabricar navios cargueiros d 3 12
mil toneladas

Nos estaleiros de Jacuacanga, no Rio de Janei 
ro, foi iniciada a construção de um navio car 
gueiro de 12 mil toneladas, o maior já fabricado 
no Brasil. A tarefa foi entregue à ,firma “Estalei
ros Reunidos no Brasil - Verolme”, que, concor 
rendo com mais três organizações congêneres, 
venceu a concorrência aberta pela Comissão da 
Marinha Mercante.

Delegacia de Ensino da 5a Região
Pelo presente ficam convidados os presiden es dos 

Sindicatos de Classe da 5a Região com sede na cidade de 
Lages, a comparecer na Delegacia de Ensino, sita a Rua 
Quintino Bocaiuva 8o, afim de receber instrução referen 
te a concessão de bolsa de estudos a filhos de operários 
sindicalizados.

Outrossira, poderão também, receber benefícios ac i
ma citados, os filhos de ex-combatentes

Wilson César Floriani — Delegado de E isino

Aniversário
Transcorrerá no próximo dia 25, segunda fei

ra a passagem do 4o aniversário natalício, do tra
vesso menino Névio Luiz Silva, dileto filhinho do 
sr. Arlindo Silva, eficiente funcionário dêste bi - se
manário e de sua exma. esposa d. Arcedilha An
tunes Silva.

Dr. Elisiario de Camar
go Branco e Família

Desejam aos seus amigos e clientes boas festas 
e um próspero ano novo.

Aproveita a oportunidade para comunicar-lhes 
que, no sentido de facilitar e abreviar o funciona
mento da biblioteca da FuDdação Camargo Branco, 
transferiu seu Escritório para a residência, no Co
ral, em prédio próprio, continuando a atender 
pelo Fone 254, Caixa Postal, 54 e Enderêço Tele
gráfico: “EL1BRANC0” — Lages — SC.

Rua Marechal Deodoro 
L A G E S  — Santa Catarina

Agradece a preferência com que foi 
distinguido durante o ano em curso, de 
sejando a todos os seus am igos e fregue
ses, um feliz Natal e um venturoso Ano 
de 1952.

Do  M e u  C a n t o
Dizia Dom Vicente 

Scherer, baseado na sua 
psicologia filosófica, cm 
mil e novecentos e cin 
quenta e oito, quando co 
memorando a morte das 
vitimas da intentona co
munista de 1.935:

“Ninguém ignora qüe 
a diplomacia Russa se 
empenha pertinazmente 
em estabelecer, sôbre 
bases firmes, um domi 
nio definitivo nos países 
da America Latina e es 
pecialmente no Brasil.

Muito se fala no rea 
tamento das relações 
comerciais e também di
plomáticas com o go- 
vêrno soviético.

Como razão única ale
gam que o Brasil aufe
riria vautigcns impor 
tanies com o esperado 
aumento da exportação.

Mas não seriam essa- 
vantagens o prato d 
lentilhas, pelas quais s 
trocariam bens de cate 
goria infinitamente maL 
alta, a liberdade, a so 
berania e a subsistênci. 
do país, como nação 
senhora dos seus desti 
nos, assim como Esaú, 
pelo manjar apetecido 
renunciou irrefletidamen
te aos direitos da promo- 
genitura?”

A reatação de relações 
diplomáticas e comer 
ciais com a Rússia, ini 
ciada no govêrno ego 
cêntrico de Jânio Qut 
dros, deu ensejo a es 
tas manifestações d( 
simpatia por parte da 
quêles 5brasileiros inimi 
gos do seu país, qu 
desejam vê lo escravi
zado.

Era mil e novecentos e 
trinta e cinco, há vinh 
e seis anos passados, s< 
não nos falha a memó
ria, foi numa madrugadr 
do mês de Novembro 
que, subtricia e sorratei

mente, dando uma de-iveis dirétos não conse

SIMÃO RACY & CIA —  São Paulo 
COM. IND. JABAQUARA S/A —  São Paulo 
IND TÊXTIL CHAFICK FARAH LTDA. —  São Paulo 
S/A CHAPÉO MANGUEIRA —  Rio

Agradecem a preferência que os distinguiram durante 
o ano, por intermédio do seu representante

J. LOPES, desejando aos seus clientes e amigos, um FELIZ NA
TAL e Prospero ANO NOVO.

1961 1962

monstração de covardia, 
na quietude da noite, 
os comunistas assalta
ram diversos quartéis, 
matando, fria e impie
dosamente, os seus com 
panheiros de farda e 
também civis, para apo
derarem se do poder, 
mas, f úizmente, foram 
Jominados n a ; inten
tona.
Diante das noticias de 
rádios e jornais se apro
xima novamente uma ou 
.ra tentativa, desta vez 
ão esta sendo urdida 

tem arquitetada na ca 
!uda da noite, mas eri 
dena luz d > dia, nai- 
praças públicas, nas con 
rVrências e banquetes qu 
se realizam nas princi
pais capitais do país, on
de tomam parte pessoas 
jategonzadas na situa
ção politico-financeira e 
econômica da nação, ex 
ternando, a seu bél pra- 
z *r, as suas idéias es- 
juerdistas.

Nêste emaranhado de 
idéias, confusão genera
lizada que os responsa-

guem contornar e extic- 
guir, teremos que cons
tatar, para breve, uma 
mudança radical no nos 
so sistema conslitucio 
nal.

Para aquêles que ain
da não descrêm da sua 
fé cristã e nos altos de
sígnios de um ser supe 
rior - Deus - ainda ali 
mentam a esperança de 
que, com a sua imensa 
bondade se compadeça 
desta calamidade qu • 
rançará a nação brasi
leira num verdadeiro pa 
loxismo, cerceando os 
-eus direitos de liber
dade e ação.

Reverenciando a me
mória daqueles que fo
ram imolados em 35, em 
defesa do regime, eleve
mos os nossos pensa 
mentos a Deus nêste 
natal de sessenta e um, 
suplicando-lhe paz, har
monia e compreensão en
tre os nossos dirigentes.

Lajes, Dezembro de 
1961.

LIVINIO GODOY

Vida de Eder Jofre será 
contada em livro

A exemplo do que fêz Pelé, outra glória do es
porte brasileiro está narrando a sua vida a um 
jornalista profissional, para que êste a transforme 
im livro. Referimo-nos a Eder Jofre, o mundial 
dos pesos “galo”. O jornalista que está escreven- 
lo a vida de Eder (e da família Jofre) é Henri- 
iue Matteucci, cronista esportivo de A Gazeta 
Esportiva e diretor proprietário do jornal Ringue, 
especializado era assuntos pugilísticos.

Informam do Rio que o govêrno do Paraná con 
luiu novo inquérito contra o ex governador Moi

sés Lupion. Desta vez, trata-se de desvio de ve’1 
bas, do BNDE e o inquérito é o vigésimo da sé
rie.

Não obstante a precaução com que se está»* 
colhendo dados para novos inquéritos e proces
sos criminais, nos círculos governamentais acre
dita-se que, no caso do Leprosário São Roque, 
ora na Justiça, já cora mandado de prisão preven
tiva contra os srs. Moisés Lupion e Libino Pache
co e audiências marcadas, o ex governador não 
tem escapatória.

Dos 20 processos em perspectivas, em vias 
de entrar na justiça, nada menos de 14 referem 
se a terras transacionadas ilegalmente pelo sr. 
Lupion; 4 desvios de verbas e 2 por desvio de 
material.ACERCO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SC 
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(Continuação da
objetivo em dar amparo finan
ceiro. e se assim fôr deseja 
ríamos saber qual seria êsse?

Atendendo aos objetivos 
expostos, estará o B D E  con
seguindo o seu principal o-
bjetivo, o amparo à coleti
vidade, a elevação do nivel 
de vida e o bem estar so 
cial.

Desejaríamos que V7. S. nos 
informasse se o Banco já con 
ta com a devida autorização 
do Ministério da Fazenda pa
ra a sua instalação em nos
so Estado?

Pelo Decreto n- 51.333, de 
26 de outubro de 1361, fi 
camos autorizados para pro 
cedermos à subscrição pú 
blica de ações para a cons 
tituição d?> B.D.E., também 
para funcionamento do refe
rido Banco.

Qual o critério que o Banco 
de Desenvolvimento de Santa 
Catarina terá na organização 
de seu capital?

Na organização de seu ca 
pitai o Banco se constituirá 
numa sociedade anônima de 
economia mista, com o capi
tal inicial de trezentos mil
hões de c r u z e i r o s ................
(300.000 000,00) sendo, . . . .  
300000 ações de valor no- 

•v minai de mil cruzeiros, des- 
t tas, i53.ooo serão ações or

dinárias, nominativas, subs- 
cristas pelo Estado de S. C. 
e 147.000 ações preferenciais, 
nominativas ou ao portador, ) 
reservadas à subscrição pú-1 
blica.

Sendo êste Banco criado em 
função de uma promessa do 
atual Governador Celso Ra
mos quando de sua campanha, 
desejaríamos saber se o mes
mo sofrerá influências políti
cas, ou é realmente um esta
belecimento bancário à servi
ço dos catarinenses ?

O Sr. Governador Celso 
Ramos ao idear tão monu 
mental empreendimento, se r
viu-se de uma promessa em 
campanha política, para fa
zer sentir ao povo, do seu 
conhecimento dos graves

C O R R E IO  L A G F A N O

■

Pagina)

| E e T  5 de SUa nece«-™ ne' dand° assim uma es-
c r e S S - ®  ag°ra COm a concretizaçao, uma certeza de 

er atendida uma aspiração 
nascida daquela promessa.

Sendo o objetivo principal 
a. cobmar, a elevação do 
ível de vida e o bem estar 

*■ 'Ciai, podemos estar certos, 
rá um estabelecimento ban 

eu rio à serviço dos catari 
uenses.

Na realidade, qmnda e n t r a  
rá em f u n c i o n a m e n t o  ê s t e  
U a n C o  e ,  o n d e  f a r á  suas pri
m e i r a s  agências n o  i n t e r i o r  ?

Estando previsto o encer
ramento da subscrição pú 
Mica do capital, para o fim 
do corrente mês, 30 dias a 
pós será realizada a Assem
bléia de Constituição do Ban
co, desde logo entrará em 
funcionamento, com a insta 
lação inicial de 1) agencias; 
contamos certo que, Lages 
estará dentre as primeiras.

V. S. que é um homem al
tamente conceituado no setor 
comercial, com um passado a 
zelar acredita no sucesso desta 
organização?

O B D. E. é uma rea
lização que não deixa mar
gem para dúvidas, quanto 
ao sucesso, pois que sendo 
uma organização de econo
mia mista, terá como maior 
acionista o Estado de Santa 
Catarina; e dada a capacida
de de trabalho de nosso po
vo, encontraremos elementos 
capazes para a administra 
ção, sendo os funcionários 
escolhidos por concurso, es
tarão habilitados amplamen
te.

Sendo V. S. um dos homens 
escolhidos para e8sa grande 
iniciativa, perguntamos se o 
público pode confiar tranqui
lamente no objetivo que esta 
organização bancaria terá a 
cumprir?

Não temos sombra de dú
vidas. podemos tranquilos a- 
guardar a satisfação de nos
sos anseios, pela realização 
desinteressada de objetivos 
escusos

encontram a venda ao públi 
co as referidas ações dêslc 
Buneo pelo Estado, bem como 
em nossa cidade, poderia V. 
„ ”os ' nformar, como estão 
endo aceitas pelo comercio, 

pela industria ou mesmo por 
particulares as suas vendas 7

A venda de ações destina
das a subscrição pública, es
tá tendo ampla receptivida
de,em todos os setores: pelo co 
mercio, indústria, particulares 
e mesmo integrantes da admi
nistração pública, exemplo 
disto, a reserva de ações pe 
los prefeitos municipais de 
Lages e Curitibanos.

Poderia V S. nos informar 
qual a previsão em nosso 
município da colocação de a- 
ções, ou ainda na região em 
que V. S. tem sua jurisdição ?

De pronto, não podemos 
dar uma estimativa real, no 
entanto cremos, será bastan
te apreciável em razão da 
movimentação que se faz 
sentir.

Desejaríamos aindo saber 
se existe quantidade minima 
para aquisição de ações, 
ou qualquer pessoa pode ad
quirir as meSmas dentro do 
seu desejo ?

Não há quautidade minima, 
a partir de 1 ação, quantas 
se pretenda adquirir; se por 
ventura for excedido o 
limite de cento e quarenta 
e sete milhões de cruzeiros 
(147.01 '0 OOO 00), reservados 
à subscrição pública, terão 
preferência os subscritores 
que primeiro houverem subs
crito e integralizado suas 
ações.

Perguntamos ainda a V. S. 
qual a modalidade adotada na 
aquisição das mesmas?

A parte reservada à subs 
crição publica será integra 
lizada de uma só vez, ou 
mediante o pagamento de 
50% do seu valor nominal 
no ato da subscrição e dos 
restante cinquenta por cen 
to, dentro de cento e oitenta 
dias. Tal subscrição será 
recolhida no Tesouro do Es
tado de Santa Catarina, ou 
ainda, em qualquer de suas 
repartições arrecadadoras, 
terminando a 30 de dezem
bro do corrente ano.

!õa páçin r
----- " 1

Prefeiíura Municipal de lates
ESTADO DE SANTA CATARINA

Edital de Convocação Extraordinária
P Senhor Dr. Wolny Delia Rocca, Prefeito 

Municipal de Lages, de acordo com as atri
buições que lhe coDfere o item XI do artigo 74, 
da Lei Orgânica dos Municípios, combinado’ com 
o artigo 55. Parágrafo primeiro do Regimento in
terno da Câmara Municipal.

Convoca a Câmara Municipal de Vereadores de 
Lages, para uma reunião extraordinária no pró
ximo dia 28, às 19 horas, afira de apreciar um 
projeto de lei que visa autorizar o Executivo Mu- 
nicjpal a subscrever para o Município de Lages, 
ações do Banco de Desenvolvimento do Estado 
de Santa Catarina S/A.

Prefeitura Municipal de Lages, em 1G de de
zembro de 1961.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Homeado o Prefeito provisória de 
São José do Cerrito

Por indicação do diretorio municipal do Parti
do Social Democrático e por ato assinado pelo 
Exmo. Sr. Governador Celso Ramos, foi nomea
do para Prefeito provisório do nóvel município 
de São José do Cerrito, o Sr. João Soeiro Wal- 
trick (Jôra), alto funcionário da Prefeitura Muni
cipal de Lages .

A nomeação do sr. Jôra Waltrick, como che
fe do executivo do município de São José do 
Cerrito, prestes a ser instalado, foi recebida com 
muita satisfação pelos inúmeros amigos e corre
ligionários, pois o novo edil é dotado de altos pre
dicados para dirigir os destinos daquela comuna

Geraldino T. de Lima Vva. Judite Fernandes
e Senhora

Têm o prazer de participar aos seus parentes e amigos 
o contrato de casamento de seu filhos

Arnaldo e Judite
Florianópolis, 10-12-61 — Lages, 10-12-61

A
Secretaria de Viação e Obras Públicas

p  ,  intermédio do seu titular, DspuUdo Osuy de Medeiros Regis, saúda o laborioso po- 
vo catarinense, com os seus augúrios de um feliz Natal e um Ano 

Novo repleto de prosperidades.

I
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ESTADO DE SANTA CATARINA
Requerimentos despachados em 12 de outu

bro de 1961
2257 - Conradine Taggesell e seus irmãos -  Pagamento

Laudemio - Sim
2258 - Wolny Zoly Martins • Pagamento Laudemio - Sim
2259 - Vivaldino Rodrigues - Pagamento de Laudemio - Sim
2260 - Nilza Backer - Abertura de um salão de beleza -

Sim
2261 - Ivannir Sonego - Abertura Gabinete dentário - Sim 
2202 - Ação Social Beneficiente S. Francisco - Transferen

cia de terreno - Sim
2263 - Roseno Siqueira da Silva - Transferencia de te rre 

no - Sim

* Sim • , • ,2279 - Juvelino Vieira de Souza - Transferencia de te rre 
no - Sim

2280 - Alfredo Rudorf Junior - Transferencia de terreno -
Sim

2281 - Domingos Alves Rodrigues - Transferencia de te r
reno - Sim

2282 - Zeferino Costa Cia. Ltda. - Transferencia de te rre 
no - Sim

2283 - Terezinha Eloi Matos Arruda - Transferencia de
terreno - Sim

2284 - Pompilio Gomes da Fonseca - Transferencia de te r 
reno - Sim

2285 - Mauro Leite - Transferencia de terreno - Sim
2286 - Fdmundo Eurico Ramos - Pagamento Laudemio - Sim
2287 - Angelo Zago - Construção de garage - Sim
2288 - Cine Teatro Tamoio - Aumento no prédio - Sim

Requerimentos despachados em 16 de outu
bro de 1S61

Requerimentos despachados em 14 de outu
bro de 1961

2264 - Maria de Lourdes Machado - Transferencia de ter
reno - Sim

2265 - João Maria dos Santos Coelho - Transferencia de
terreno - Sim

2266 - Angelo Boldo e outros - Transferencia de terreno -
Sim

2267 - Cecil Nunes de Souza - Transferencia de terreno -
Sim

2268 - Klaus Licvig V a Je i  Jersch - Transferencia
de terreno - Sim

2269 - Antonio Regueira Daboit e outros - Transferencia
de terreno - Sim

2270 - Atanasio Pereira de Jesus - Transferencia de te r
reno • Sim

2271 - Adelar Francisco Rech Concessão Perpetua - Sim
2272 - Deu8deth Ramo3 Velho - Transferencia de terreno  -

Sim
2273 - Alcione Costa Bereta - Transferencia de te rreno  -

Sim
2274 - Antonio Soter de Macedo - B íixa de 6erraria - Sim
2275 - \n a  Ivete Machado - Transi erencia de terreno -

Sim
2276 - Olinkraft S. A Celulose - Transferencia de terreno

Sim
2277 - Alfredo Granzotto - Transferencia de terreno - Sim
2278 - Dorval Oliveira Lemos - Transferencia de terreno

2289 - Osny Tolentino da Silva Requer 2a. via de Alvará
Sim

2290 - Ana Maria Pereira - Certidão de tempo de serviço -
Sim

2291 - João Cândido de Andrade - Pagamento de Laude
mio - Sim

2292 - Abilío Luiz da Silva e outro • pagamento de Laude
mio - Sim

2293 - Lessio Zanotto e outro Transferencia de terreno -
Sim

2294 - Rodopinho S. A. Veículos - Transferencia de terreno
Sim

2295 - Firma Picolli - Chiaradia - Alteração Razão Social
Sim

2297 - Teofilo Fertig - Baixa de Bar - Sim
2298 - Frederico Wagner Netto - Pagamento de Laude

mio - Sim
2299 - Joaquim Madruga de Andrade Pagamento de Lau

demio - Sim
2300 - Laerte Floriani - Requer alvará de Licença - Sim
2301 - Danusia Aparecida Silva - Requer tempo de serviço

Certifique-se
2302 - Celso Rosa Ramos - Transferencia de terreno - Sim
2303 - Joaquim José Vieira - Transferencia de terreno

Sim
2304 - Juvenal Gomes de Carvalho - Transferencia de te r 

reno - Sim
2305 - João Maria dos Santos - Abertura casa comercial -

( C o n t i n ú a  n a  7 a  p á g i n a )

Deputado 
quer extinção 

do Senado
O deputado do PSD 

baiano Clemens Sampaio 
disse à reportagem que 
o projeto de sua autoria 
que manda extinguir o 
Senado Federal é dos 
mais lógicos’*. No atual 
regime — acrescentou — 
o Senado não tem mais 
a menor importância”.

“Ademais — continuou 
— acho que a Câmara 
Alta tem sido uma peque 
na família com apetites 
imensos, a distribuir em
pregos a parentes e a- 
migos de senadores Do
nos de uma cadeira por 
8 anos, os senadores, 
que são eleitos pelos 
partidos, deles depen
dendo e não pelo povo 
(que é obrigado a t ngu- 
lir os candidatos que lhes 
são impostos), não têm 
o menor acanhamento 
em negociar com os pró 
piios colegas verdadei
ras marmeladas impo
pulares e prejudiciais ao 
povo”.

Finalizou o represen
tante baiano dizendo que
r‘só a extinção do S e n a 
do dará consciência à de
mocracia”.

l i s t

§
Sc

is

Serrana Ltda. Veículos e Máquinas
Distribuidora para Lages e para iôda região serrana  

------ —— dos afam ados produtos DKW — -------

Oferecendo ao distinto publico desta cidade e da região os famosos 

CANDANGOS, Camionetas Perua e o Automovel DKW

Mantém anexo uma secção de vendas, com uma linha 
completa de peças e acessórios, e também uma bem  
montada oficina mecânica, com profissionais competentes 

para melhor atender à seus amaveis clientes.

R i  Coronel Córdova -  294 a 302 -  Abaixo dos Correios e Telégrafos 
L a g e s  —  S a n t a  C a t a r i n a

n_Ŝ rj)

i
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
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Sim
2303 - Teofilo Gonçalves Oliveira

Sim '  DoaÇão a seus filhos
2307 - Noemia Borges Garcia - rn n „a£,oS r,

23)8 '  Er?nPi  ‘“ s im “  C°PaCab:1M ’ g ?

R í q  i r r i m e n t o s  d e s p a c h a d o s  e m  20 d e  o u t u 
b r o  d e  i9òl

'  ea T om erc io  ^  Ab" ta ' a « »  -
Agen >r Varela - Pagamento de Laudemio - Sim 
Ada!r Cordova Ramos - Demolir uma casa - Sim 
Kuy Lolin - Construção de um armazém - D O V 
para informar

- Firraino Antonio Caon - Construção de muro - Sim
• Espolio de Maria Joaquina S:lva - Tiansferencia 

terra - Sim
• Mercedes de Liz Netto - 3 • dias de licença
- Ludíer Kiister Martins - Construção de casa madei

ra - Sim
- Maria Paes do Amaral -  Aumento em sua casa - Sim
- João Pedro Arruda - PagameDto de Laudemio - Sim
- Jaime Jordão da Silva Pagamento de Laudemio - 

Sim
- Generoso Alves Madruga - Pagamento Laudemio 

Sim
Ceserio Muniz de Arruda - Pagamento de Laude
mio - Sim

Deoclidio Becker - Pagamento de Laudemio - Sim 
José Wolff - Pagamento de Laudemio - Sim 
Herdeiros de Tertuliano Camilo da Silva - paga
mento Laudemio - Sim
João Pelizoni - Construção dc um Barracão - Inde
ferido

Alvanir Kessim - Concessão Perpetua - Sim 
Alvanir Kessim - Sem efeito
Sebastião Rodrigues de Abreu - Concessão perpe
tua - Sim

2309

2310 -
2311 -
2312 -

2314 -
2315 -

2316 -
2317 -

2318 -
2319 -
2320 -

2321 -

2322 -

3323 -
2324 -
2325 -

2326 -

2327 -
2328 - 
2328 -

Re juerimentos despachados em 21 de
bro de 1961

outu

2329 -
2330 -

2331 -
2332 -
2333 -
2334 -
2335 -
2336 -

2330 -

2338 -

2339 -

2340 -

2341 -

2342 -

2343 - 
2314 -

2345 -

lido Antonio Furlan - Transferencia de terreno - Sim 
José Cesar de Medeiros - Permuta com a Prefeitu
ra - Sim

Alcides Vanin - Abertura de casa comercial - Sim 
Avelino Pegorini - Construção de 2 galpões - Sim 
Vardhi Terezinha Inácio - 15 dias de licença 
Romulo Matos - Transferencia de terreno - Sim 
Marino Mortari - Pagamento de Laudemio - Sim 
Luiz Gonzaga de Oliveira - Transferencia de terreno

Sim m
Viterbo Florencio Pereira - Transferencia de ter
reno - Sim „„ . .

João Xavier de Oliveira - Transferencia de terreno
Si mRoni Ramos Mendes - Transferencia de terreno -

ASbner Abdon da Silva - Transferencia de terreno -

J o f é  Batista Ribeiro - Transferencia de terreno -

Lui? Silverio de Oliveira • Transferencia de terreno

Transferencia de terreno - Sim 
? r ò ? . c ? M à d r u g \  da8 Bo.° - Trans,erencia de ,er-

Assis A?b“ o Martias ■ Traaatereacia de íerreao -

Sim
2347 - Antonip^^Af *lia ’ Tri!nsfei'encia de terreno - Sim

rpnn ^ ana de Freitas - Transferencia de ter-
A ‘ Slm

sono Lenzi - Pagamento de Laudemio - Sim

Requerimentos despachados em 23 de outu
bro de 1S61

Vim*" ‘̂ en( ês Ouriques - Pagamento de Laudemio -

José d * Vale - Requer 2a. via de alvará - D. O V. 
para informar
Leovegildo Esmerio da Silva - Doação de um ter
reno - sim
Marcirio Palhano de Oliveira - Pagamento de Lau 
demio - Sim
Henrique Nicolau Reuter - Requer indenização - 
D. O. V. para informar
Acessórios São João Ltda. Baixa de lançamento - 
Sim
João Maria Godoy - Permuta com a Prefeitura - 
D O. V. para iDformar
Francisco MuJruga da Rosa - Transferencia de ter
reno - Sim

Aldo Ramos Martins - Construção de galpão - Sim 
precário

João Daniel \  ieira Junior - Ligação dágua - Sim 
Vidal Odilon Daniel - Pagamento de Laudemio - Sim 
Joaquim Pereira dos Santos - Transferencia de 
terreno - Sim
Dario de Macedo Varela - Transferencia de terre

no - Sim
João Ferri - Transferencia de terreno - Sim 
Antonia Ambrosia - Transferencia de terreno - Sim 
Herdeiros de Joaquim Leonel Souza - Pagamento 
Laudemio - Sim

Firmina Rodrigues da Silva -  Pagamento Laudemio 
Sim

- Jorge Barroso Filho - Certidão carta aforamento -
- Valdomiro \ntonio Nercolini - Certidão de Lança

mento - certifique-se
- Celso Rosa Ramos - Pagamento de Laudemio -  Sim
- Firma Estradas Zaleski Ltda - Certidão de imóvel - 

Certifique-se
- Luiz Carlos da Silva - Certidão de Registros - Certi 

fique-se
- Alcino Schlischting - Pagamento de Laudemio - Sim
- Elza Sanford Arruda - Transferencia de terreno - 

Sim
- Orlando Melegari - Transferencia de terreno - Sim

Requerimentos despachados em 27 de outu
bro de 1981

2374 • Walter Hoppen - Licença para trafegar uma linha -
Julgamos de interesse do Município.

2375 - Coletivo Santos de Transportes Ltda. Aumento pas
sagens

2376 - João Soares - Transferencia de terreno - Sim
2377 - João Fernandes - Construção casa metalica - D O.V

para informar.
2378 - José Wolff - Demolir uma casa - D.O.V. para infor

mar
2379 - Ind. Comercio Trafilados - Construção de Barracão -

Sim
2390 - Vicente Cassemiro de Souza - Construção Prédio - 

Sim
2381 - Jorge Barroso Filho - Transferencia de terreno-Sim
2382 - Otacilio Granzotto - Transferencia de terreno - Sim
2383 - Firma Irmãos Rocha Cia. Ind. - Transferencia de

terreno - Sim
2384 - Mancei Antonio Borges • Transferencia de terreno

Sim
2386 - Rubens Almeida - Requer Alvará - Diretoria da 

Fazenda
2386 - Tiago da Silva Mota - Reforma em sua casa - D.O.V. 

para informar

2349

2350

2351

2352

2353

2354 -

2355

2356 -

2357 -

2358 -
2359 -
2360 -

2361 -

2362 -
2363 -
2364 -

2365 -

2366 -
2367 -

2368 -
2369 -

2370 -

2 3 7 1
2372

2373

« A B ussia 
seria pulve

rizada 1 »
Londres, - Ura comen

tarista britânico, depois 
de visitar as bases das 
nações democráticas com 
que conta a OTAN. re 
velou: Kruscbev^ue ex
perimente atacar . . . 
As nações membros da 
OTAN espera êste mo
mento com muito inte 
rêsse . . .  A Rússia será 
devastada em questões 
de horas, de maneira 
completa, irremediável. O 
parque industrial soviéti
co será, então, pulveri 
zado.

Informou que os alia
dos cercam a União So
viética de bases nuclea
res com estoque supe
rior em mais de mil ve
zes a tudo o que a Rús
sia fabrica ou venha a 
fabricar; enxames de a- 
viões, como ninguém tal 
vez possa imaginar, co
brirão os céus da Rús
sia, aviões êsses de 
grande autonomia e de 
grande altura; foguetes 
sem número cruzarão os 
espaços, levando a devas
tação atômica a tôdas 
as cidades soviéticas

Os estoques de bom
bas nucleares e o poten
cial de transporte pode
rão devastar todo o ter 
ritório soviético, desde 
as fronteiras com a Ale 
manha até a península 
de Kanschatka, na Sibé
ria, não uma, porem cin
co vêzes -acrescentou.

E concluiu, dizendo 
que Krustchev deve mo 
derar seus impetos na 
guerra de nervos, pur- 
quanto êle sabe perfei
tamente que está cerca
d 0  £* n u a  i o m  q Íc  o fasta.

IVUhV Vj u u  VOIU vv  1 v u

ao e que jamais ataca
rá ninguém. E não ata
ca, porque não pode, “ 
sabe que será reduzid 
‘ nada.

ctjpeR "VENDAS DE NATAL
NA FILIAL DAS

C a s a s P e r n a m b u c a n a s
-  Tecidos desde Cr$ 30,00 -

APROVEITEM!

d e  L a g e s

Presentes uteis — CASAS PERNAMBUCANAS 
Onde todos compraml

ACERCO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SC 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016



3 U SI COBRE’O LÄGE A NO 8a páa>r a

Siinpaticas inicia liras do Op. EUI I I HCII
Valio3a doação à pobresa lageana e aos flagelados de S anti Catarina * Volta ao cartaz 
catarinense o problema da mudança de sua capital para o centro geogratico do fcstaao.

Ao Exmo. Snr. Dr. Presidente da Câmara de Verea forçados representantes desta terra, que é também a
dores de Lages e demais DD. Representantes do Povo [minha, r nn
Lageano. 2 — Senhor Presidente e Senhores Vereadores. Con

tristado pelo estado de calamidade publica que deixou de
Exmo8. Snrs Vereadores: Cordiais cumprimentos. 1 — 

Preliminarmente desejo agradecer a gentileza de Vv. "Excias. 
em votando por unanimidade, fosse consignado em ata um 
voto de felicidades pela passagem de meu aniversário, por 
propÓ8ta*do DD. Vereador João Rodrigues, o que muito 
me sensibilisou, e ao mesmo tempo desejo fiquem consig
nadas minhas desculpas pela demora no agradecer esta 
deferencia e homenagem que me foi prestada pelos es-

Edital
Calendário para os concursos de remoção e 
ingresso de membros do magistério primá

rio.
Levamos ao conhecimento dos interessados que é o 

seguinte o Calendário para os Concursos de Remoção e 
Ingresso de Membros do Magistério Primário:

Concurso de Hemoção
Abertura das inscrições: 16 de dezembro de 1961. 
Encerramento das inscrições: 27 de dezembro de 1961.

Escolha de V agas
1 - Inspetores escolares: 10 de janeiro de 1962, às 9 horas
2 - Diretores de Grupos Escolares: 10 de janeiro de 1962,

às 14 horas
3 - Professores:
a) - Normalistas: 8 e 9 de janeiro de 1962, no periodo das

8 às 12 e das 14 às 18 horas;
b) - Regente de Ensino Primário: 1,2, e 3 de fevereiro de

1962, no periodo das 8 às 12 e das 14 às 18 horas.

Concurso de Ingresso
Abertura das inscrições: 2 de janeiro de 1962 
Encerramento das inscrições: 13 de janeiro de 1962

Provas
Inspetor Escolar: 15 de janeiro de 1962, às 8 horas; 
Diretor de Grupo Escolar: 15 de janeiro de 1962 às 
14 horas.

a)
b)

Escolha de Vagas
ho-1 - Inspetores Escolares: 26 de janeiro de 1962, às 14

ras;
2 - Diretores de Grupos Escolares: 26 de janeiro, àe 14

horas;
3 - Professores:
a) - Normalistas: 29, 30 e 31 de Janeiro de 1962, no pe

riodo das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas
b) - Regente de Ensino Primário: 5,6,7 e 8 de fevereiro de

1962, no periodo das 8 às 12 e das 14 às 18 horas. 
Local da escolha das vagas - Grupo Escolar “Lau

ro Müller’ da cidade de Florianopolis.
Florianopolis, 13 de dezembro de 1961.

Wilson César Floriani — Delegado de Ensino

solados centenas de milhares de lares modestos, sinto-me 
no dever de alistar-me no exercito de Patrícios de todos 
os recantos do Brasil e até do Extrangeiro, que trazem 
sua colaboração, no sentido de cerrarmos fileiras as nos
sas DD. Autoridades, levando assim, em nome da Funda 
ção Camargo Branco, a contribuição de duas Colonias de 
250.000 m2. cada uma, que estamos vendendo a razão de 
Crí 1,50 por m2 sitas nas Fazendas Lageadinho e Monte 
Alegre, distritos de Campo Bélo do Sul e Cerro Negro.

3 — É nosso desejo que o produto a ser apurado 
com a venda ou Rifa de uma delas seja todo aplicado 
nêste Município, para os pobres amparados pelas seguin
tes Associações nu Organizações locais, 6em prejuízo de 
alguma outra eventualmente existente e cujo nome nos 
tenha escapado:

1) — Associação Beneficiente Santa Izabel; Presid. 
Matilde Pruner

li) Adotai; Presid. Vera Ribeiro
III Ass. Lageana de Amparo ao Menor; Presid 

Achiles Marin
IV) Centro Operário de Lages; Presid. em exercício 

Dioclecio Vieiro
V) Conferencia Vicentina de Lages; Presid. Nelson de 

Castro Braescher
VI) Hospital de Caridade Na Sa. dos Prazeres de La

ges; Prov. Dr. Edésio Caon.
VII) Pronto Socorro Municipal; Proprietário Tito 

Bianchini
VIII) Sociedade Coralense de Ajuda aos Necessitados 

(Pe. Marino)
IX ” Lageana de Assistência aos Necessi

tados; Presid. Vicente Pascale.
Xi Orfanato Nossa Senhora das Graças (Irmandade) 

Lupercio de Oliveira Koeche
4 — A outra Colonia, deverá ser colocada à disposi

ção do Exmo. Presidente da Legião Brasileira de Assistên
cia, Secção Regional de Santa Catarina. E x m a .  E sp o sa  do 
Sr. Governador Celso Ramos. Exma. Snra. D Edite Gama 
Ramos, comunicando-se à Exma. Presidente do Orgão Na
cional, em Brasília, D. Tereza Goulart, e os Snrs. P re 
feitos e Camaras Municipais dos Municípios mais atingidos 
para que também possa resolver como irão transformar a 
Doação era dinheiro e efetuarem a respectiva partilha: 
para os Municípios de:

1 - Blumenau; 2 - Brusque; 3 - Gaspar; - 4 Ilhota;
5 - Itajai;'- 6 - Ibirama, - 7 - Indaial; 8- Rio do Sul;
9 - S. João Batista; 10 - S. Amaro da Imperatriz; 11 

Palhoça;
12 - Tijucas; e 13 - Nova Trento.
5 - Finalmente, Senhores Vereadores: Em meados do 

ano p.p. tivemos a iniciativa de propor a mudança da 
Capital de nosso Estado para o centro geográfico do mes
mo, tendo oficiado aos Poderes Executivo — Legislativo e 
Judiciário Estaduais, tendo sido a ideia acolhida, porem 
em data inoportuna, nas proximidades de eleições. Nenhum 
dos Partidos podia dar-se ao luxo de desprezar os votos 
de Florianópolis e arredores, o que não ocorre atualmente 
Por tal ideal coloco a Bandeira Mudancista nas mãos de 
VV. Excias. e à disposição para Fundação de comités su- 
perpartidarios, em todo o Estado, mais uma colonia de 
250 000 m2 para atender as despezas iniciais.

Aproveito o ensejo para desejar à VV. Excias. Bôas 
Festas e os protestos de alta estima e consideração.

Lages, 28 de Novembro de 1961.
Dr. Elisiário de Camargo Branco — Diretor da Fun

dação Camargo Branco.

Abasteci
mento Na
cional de 
trigo no ano 

vindouro
Normas baixadas pelo 
Ministério da Agricul

tura
O ministro da Agricul

tura baixou ato fixando 
em dois milhões e 40o 
mil toneladas, a previsão 
das necessidades do a 
bastecimento nacional 
de trigo em grão para o 
próximo ano.

Na mesma portaria, 
estabeleceu que o trigo 
nacional da safra 1961- 
1962, estimada em cento 
e cinquenta mil tonela 
das, será de livre aqui
sição pelos moinhos até 
31 de janeiro próximo.

A partir desta data, o 
govêrno federal adquiri
rá o trigo nacional que 
lue for oferecido pelos 
produtores. O Serviço 
Nacional do Trigo pro
moverá a distribuição do 
trigo nacional, entregan
do-o à substituição do 
t r igo  importado ao pre
ço de venda dêsíe, a- 
crescido das despesas a 
que estaria sujeito para 
o seu recebimento, tais 
como quebra, desestiva, 
fretes do pôrto ao moi
nho, etc.

A inobservância dos 
dispositivos legais que 
disciplinam o comércio e 
a indústria do trigo, im
plicará no cancelamento 
da emprêsa raoageira no 
Serviço de Expansão do 
Trigo.

Quem não anun- 
cia se esconde
P ara seus anúncios pro

cure CORREIO LAGEA- 
NO, Rua M arechal Deo- 
doro, o° 29-i

A Diretoria do Clube I' de Julho
Deseja a todos os sois associados t a lao la  lageana i  itliz Nalal o t e i m o  K .

Na oportunidade, faz o especial convite aos Primeiristas para a sua

próxima promeção da série 1960/62

Dia Io — Elegante Sarau de Boas Vindas a 1962, com a presença do moderais-
simo Conjunto Melódico de Norberto Baldauf.
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No grande torneio de 
laço realizado domingo 
17 do corrente, no Escu 
rinlio, sob a responsabi 
lidade do Centro de Tra
dição do Planalto Lagea- 
no, o Quadro de Laçado 
res do Barbicacho Colo
rado sagrou se vencedor

**s01®*8 h tnrneino Barltieacbo Cülomlo
absoluto, derrotando por 
espetacular margem de 
armadas os quadros de 
laçado res Repontando a 
tradição, da Coxi'ha Ri
ca, e Querencia do Cam- 
oeiro, do Escurinho. Esta 
toi a estreia oficial do 
Barbicacho Colorado,

quadro fundado na Es
tancia do Pinheirinho 
f  19 de fevereiro de 
196!.

Na primeira largada, 
enfrentaram-se o Barbi 
cacho Colorado e o Re
pontando a Tradição, 
vencendo os Colorados

\r
■ e n c o n t r a ©

Na Firma Bartuzzi, Rtbas & Cia 

O SEU PRESENTE '1
*1

©

Em 10 prestações sem

M É i  1 m

,  p r„  SL * *  P a  ‘

" ■ «  0 1

por 1.200 pontos a 400. 
A vitoria é tanto mais 
de destacar quando é 
certo que o Repontando 
a Tradição tem laçado- 
res excelentes, como o 
Patrão Ulisses Andrade, 
o Capataz Mario Bian- 
chini e os peões José 
Ramos, Henrique Ramos 
Neto e Renato Ribeiro 
Ramos.

A seguir, enfrentaram- 
se os quadros Querencia 
do Campeiro e Rincão 
da Esperança, vencendo 
o primeiro depois de 
duas prolongações, para 
decidir o empate, por 
500 pontos a 400.

No encontro final, os 
Colorados de Pinheirinho 
sagraram-se vencedores 
absoluto do torneio, der

rotando os laçadores do 
Escurinho por 1.300 pon 
tos a 30o.

O Quadro dos Laça
dores do Barbicacho Co
lorado esteve assim cons
tituído: Patrão de Honra 
e Fundador, dr. Affonso 
Ribeiro Neto; Patrão, Ci 
ro Camargo; Capataz e 
Fundador, João Daboit; 
Sota Capataz, Julio Ra
mos Neto; Laçadores, 
Gracilio Felippe, Antonio 
Quadros, Abdon Waltri- 
ch, Abdon Waltrich Ti- 
lbo, Deosdete Velho Ra 
mos, Clovis tosta, Ro
gério Leite, Heitor Arru 
da, Artenes .Jesus Leite; 
Acordeonista, Iéte Ra
mos; e Piá, Walinor oi 
beiro Neto.

O Comandante do 2' Btl. Rv. homenageia os
seus aíilhados

O Coronel Floriano Müller, Comandante do 
2 Batalhão Rodoviário, homenageará os seus pre
zados afilhados, magistrandas do Curso Normal 

Ido Colégio Santa Rosa de Lima, licenciandos do 
Curso Ginasial do Colégio Diocesano e formandos 
da Academia Catarinense de Acordeon, com um 
coquetel de agradecimento, que será realizado 

’no dia de hoje, das 17 às 19 horas, no Clube do? 
Oficiais daquela Unidade Militar.

Na oportunidade, haverá uma reunião dançante 
animada pelo Conjunto Sincopado. --------

Diarista Civil João Rafael de Freitas
O Comandante do 2 Batalhão Rodoviário 

mandou oficiar quarta feira última, na Capela de 
São José, missa de sétimo dia em sufrágio da 
alma do diarista civil João Rafael de Freitas, re
centemente falecido.

í m  “U » • »

Realizou-se dia 15 do 
corrente mês, às 17 ho
ras nos salões da Aca
demia Frei Veloso, as 
solenidades de formatu
ra dos alunos do Curso 
Niinercial Básico da Fs- 

c- la Técnica de Comér
cio Santo Antônio. Fi
nalizando o programa, 
tove' ‘lugar um grande 
churrasco na Cantina 
Capri, ao qual compare
ceram os alunos do re
ferido curso, professores 
e pessoas especialmente 
convidadas tendo na oca 
sião feito uso da pala
vra diversos oradores.

Entre os alunos que 
concluiram o Curso Co
mercial Básico, figuram 
o sr. César Wagenfuhr e 
sua digna esposa dou

Anita Wagenfuhr. Co
mo é do conhecimento 
do seu grande número 
de fãns, o sr. Cesar Wa- 
genfurhr é na vida ar
tística o famoso Yirruli- 
no, artista exclusivo da 
Kadio Clube de Lages, 
que juntamente com o 
seu incrível boneco Ja- 
quinha alegram e diver
tem o público iadio-ou- 
vinle de nossa terra, es- 
cialmente a petizada.

Registrando o aconl - 
cimento, destas colunas 
enviamos os nossos cum
primentos ao sr. Cesar 
Wagenfuhr e à sua exma. 
esposa pela conclusã > 
1o curso, almejando lhê ? 
pleno êxito nos estudos

■uros.
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Edital de Protestos
Célio Batista de Castro, Segundo Tabelião de Notas 
e Oficial de Protestos em Geral da Comarca de La
ges, Estado de Santa Catarina, na fórma da lei, etc. 
Faz saber que se encontram em seu Cartório, para 

serem protestadas por falta de pagamento, duas duplica
tas n ’s 17.71l/l e 17. 711/2, vencidas em 17-9-61 e 17-1061, 
na importância de Cr$ 29.350,09 cada uma, ambas emiti
das por Comei S/.\ contra Stella Maris Ltda., estabeleci
dos à rua Marechal Deodoro. 492, nesta cidade

Pelo presente intimo os senhores Stella Maris Ltda., 
a comparecerem em meu Cartório, à rua Coronél Córdo- 
va, 375, nesta cidade, a fim de pagarem o valor das men
cionadas duplicatas, ou darem suas razões de recusa, 
notificando-os desde já do protesto caso não compareçam 
dentro do prazo legal.

Lages, 23 de dezembro de 1961.
Célio Batista de Castro 

Oficial de Protestos

Combate as lagartas em Santa Catarina

O governador Celso 
Ramos solicitou ao mi
nistro da Agricultura, sr. 
Armando Monteiro Fi
lho, auxilio federal para 
uma campanha de com
bate as lagartas que 'têm 
dizimado colheitas ia 
teiras em Santa Cata

rina.
Esta é a segunda vez 

em 1061, que os agricul
tores catarinenses en
frentam fatores naturais 
adversos; em novembro, 
as enchentes em Santa 
Catarina, causaram enor
mes prejuízos à lavoura.

Para o Natal do meu a- 
migo Luiz Casagrande

Soluçando eu pensava
Já não me importa a noite calma,
Nem a lua no céu a me acenar,
Se tenho a morte n'alma,
Deixo que o meu pensamento vá buscar 
Aquela outra noite de festa e alegria,
Onde em cada rosto eu via
Corações cheios de carinhos para me ofertar.

E hoje, o que me resta?
Uma noite serena e linda 
E também vejo uma imagem tão querida 
Entre abraços e caricias essa noite festejar; 
Então sinto o quanto é triste,
Viver no mundo, onde o riso existe,
E dêle não poder partilhar!

E a noite vai passando:
Clareia o grande dia, afinal,
E nesta claridade
Eu sinto uma enorme saudade!
Uma saudade dôce do outro Natal,
Um Natal que muito longe vai,
Um Natal em que eu recebia as caricias,
De minha mie e o beijo santo do meu pai!

Lages, 23 de Dezembro de 1961.

INDALICIO PIRES

O Ministro da Justiça, 
sr. Alfredo Nasser, en
caminhou à considera 
ção do Primeiro Minis
tro Tancredo Neves os 
inquéritos sobre a Rede 
Ferroviária Federal e a

Brasilia lança cam
panha pa^a tornar-se 

mais bela
Cora um coquetel no 

Brasília Palace, foi lan
çada a campanha “Aju
de a Sua Cidade’*, mo
vimento que visa tornar 
a capital mais humana 
e cujo primeiro objetivo 
é conseguir o ajardina 
mento de todos os es
paços verdes previstos 
nos planos do sr. Lucio 
Costa. A Prefeitura e o 
comércio local coopera
rão e serão dados prê
mios para os moradores 
que mais se empenha
rem no embelezamento 
da cidade.

Na sessão de instala 
ção do Município de A 
nita Garibaldi, Sr. Amau- 
ri Goulart, Prefeito no 
meado, qutndo discur
sava dizendo que tud< 
faria para corresponder 
à confiança nêle deposi 
tada.

Raul Goelzer Engelsing
Representações e Conta Própria 

Rua Hercilio Luz, 116 — Fone, 351 — LAGES — Santa Catarina

Almeja a todos os seus amigos, fregueses e exmas. famílias 
os seus mais sinceros votos de um feliz NATAL com mil 

alegrias no ANO NOVO.

chamada Caravana de 
Integração Nacional, re- 
ultantes de sindicâncias 

instauradas pelo ex Pre
sidente Jânio Quadros, 
recomendando que seja 
determinada cessação das 
diligencias e paralisados 
s processos administra- 
ivos em curso. Em sua

exposição de motivos ao 
Primeiro-Ministro, o Mi
nistro Nasser informa 
que “à luz dos princípios 
e normas da administra 
ção e contabilidade pri
vadas” a parte da sindi
cância referentes a aqui
sição de socadoras pela 
HFF.

Motoristas tapam  bura
cos em G oiânia

i Afirmando que a ope
ração tapa-buracos” lhes 
sairá mais barata de que 
a troca de rabias dos 
veículos, 05 motoristas

de GoiâQia iniciaram um 
trabalho geral e simul
tâneo de consertos em 
todos os buracos das 
ruas.

Membros do Govêrno pas
sarão o Natal em seus Es' 

tados
Enquanto o presidente da República festeja

rá o Natal em São Borja, os membros do Con
selho de Ministro? deverão p is sa ra  f e s t i  m â x i  
ma da Cristandade nas seguintes localidades: O 
primeiro ministro Tancredo Neves em S. João 
dei Rei, Minas; os ministros vliliti/es Segadas Viam, 
Clovis Travassos e Angelo Nolasco de Almeida, no 
Rio, na Guanabara, e San Thiago Dantas em Ma 
ceió e Valter Moreira Sales em Belo Horizonte; 
Virgílio Távora, no Ceará; Oliveira Brito, na Ba
hia; Franco Montoro e Ulisses Guimarães, em S i ) 
Paulo; Souto Maior em Recife e Alfredo Nasse 
em Goiânia.

Senador Moura Andrade 
candidato aos Campos E~

liseos
O senador Moura An

drade, candidato à su
cessão do governador 
Carvalho Pinto, anun
ciou que pretende regis
trar no TRE seu progra
ma de govêrno do Estado 
le São Paulo que tera, 
3ntre*outros, os seguinte? 
)ontos de .destaque; ad-

ministrar sem cuidar a- 
penas das finanças do 
Estado; reabrir a Lote
ria Estadual, destinando 
sua renda aos municí
pios, para realização de 
obras assistenciais e es
portivas* e abrir no Buu- 
co do Estado, o crédito 
profissional.

GERENTE
Firma importadora no râmo de máquinas e 

implementos agrícolas; acessórios para laticínios 
e para refrigeração; correias e mangueiras para 
fins industriais; rebolos e lixas; ferros; chapas, 
etc. - procura elemento bem capacitado e rela
cionado junto ao comercio e indústria de LAJES 
e seus arredores, para gerenciar Escritório de 
Vendas na mesma cidade. - Interessados deverão 
dirigir-se por carta, com as necessárias referên- 
3ias, à Caixa Postal n° 260 em Porto Alegre 
R.G. Sul.
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erão processadas no 
vcimo mês de janeiro, 

P eleições para presi 
"te e vice presidente 
fLiga Serrana de Des- 
rtos, que dirigirá os 
us destinos no periodo 
6 2 /1 9 6 4 .

Sabese que um dos 
,oaes que está sendo 
tstante cotado para 
,ncorrer à presidência 
i mater dos esportes 
geanos, é o do sr. Ar
ando Taranto, que por 
ogo tempo refereou jo 
os em nossos grama 
os, e que atualmente

empresta a sua valiosa 
colaboração ao futebol 
local, como juiz da Jun
ta Disciplinar Desportiva 
e como comentarista es 
portivo da Radio Clube 
de Lages.

Como já é do conhe
cimento dos esportistas 
lageanos, cora a refor 
ma dos estatutos da LSD, 
o mandato dos futuros 
dirigentes daquela enti 
dade será de dois anos.

É provável que surja 
um opositor ao sr. Ar
mando Taranto.

Convocados os atletas juvenis
Conforme já tivemos

oportunidade de divul
gar em edições anterio
res, a seleção juvenil de 
futebol de nossa cidade 
preliará no próximo mês 
de janeiro contra os da 
mesma categoria do

Marcilio Dias de Itajaí 
ou do Carlos Renaux de 
Brusque em jogo a se 
realizar naquelas cida
des.

A referida seleção foi 
confiada ao esportista 
Batista Luzardo Muniz e

Empate no jogo de domingo
Foi realizado domin 

go último no Estádio 
Municipal Vidal Ramos 
Junior, o confronto amis 
toso que reuniu as equi
pes do Internacional de 
nossa cidade e do Hpn-

rique Lage de Lauro 
Mliller.

Depois de noventa mi 
nutos arduamente dis
putados, o cotejo veio a 
encerrar-se com um jus
to empate de 0 a 0.

NOVO NA POTÊNCIA... NO CONFORTO... NA ECONOMIA... NA BELEZA!
------------------- 6 ^ 7 = ^  cTl
2 . “ S É R I E  ( 0 ~ D J  I

T E C N I C A M E N T E  A I N D A  M A IS  PERFEITO!
M A IO R  P O T Ê N C IA !- 0  SIMCA 
(HAMBORO-2 «SÉR IE -1961 POS
SU I AGORA 90 HP EM SEU 
ROBUSTO MOTOR "AQUILON" DE 
8 CILINDROS' E NOVA REOUÇÃO 
DE ENGREN*“ *1« 00 n ittetuo«! 
PERMITE APROVEITAMENTO INTE
GRAI DA POTÊNCIA OO MOTOR 
RESULTANDO EM MELHOR DESEM
PENHO NOS ACLIVES FORTES. 
MESMO COM 0 CARRO LOTADO'

M E L H O R  T O R Q U E I - E  MAIS 
COM 0 AUMENTO 00 T0R0UE 
(1 5 7 ,)  NAS BAIXAS E MEDIAS 
VELOCIDADES 00 MOTOR, 0  SEU 
CHAMB0RD PROPORCIONA AGORA 
MELHOR RENDIMENTO E MAIS 
FÔRÇA ÚTIL TANTO N0 TRAFEGO 
URBANO C 0M 0  HA ESTRADA '

MELHOR RELAÇÃO PESO -PO 
T Ê N C IA !- 0  AUMENTO DA PO
TÊNCIA. OBTIDO SEM QUALQUER 
AUMENTO N0 PÊS0 DA ESTRU
TURA COMPACTA DO CARRO (BEM 
« » is  c m  c K G iym rrc  do  o u e  
A DOS CARROS COM CHASSIS 
E CARROCERIA) FAZ D0 SIMCA 
CHAM80RD 0  AUT0MÚVEL BRASI
LEIRO COM MAIS FÔRÇA ÚTIL POR 
0UIL0 DE PÉS0
NOVA DISTRIBUIÇÃO DO ES
PAÇO INTERNO! - N0V0 DESENHO 
DOS BANCOS. COM MELHOR APRO
VEITAMENTO DO ESPAC0 INTERIOR 
PERMITE M A IS  FOLGA, MAIOR 
LIBERDADE 0E MOVIMENTOS E 
CONFORTO INEXCEDÍVEL PARA 0S 
6 PASSAGEIROS'

ESTOFAM ENTO A IN DA  M A IS
LUXUO SO !-R ICO  E ANATÔMICO

ESTOFAMENTO EM GOMOS. EM 
CÔRES ALEGRES E MODERNAS. 
HARMONIZADAS COM 0 CARRO 
MOLAS MAIS MACIAS E FLEXÍVEIS, 
ASSEGURANDO 0 MÁXIMO DE 
cottOOinAOF MESMO NAS VIA
GENS LONGAS'

NOVA SUSPENSÃO DIANTEIRA!
ELIMINA T0TALMENIE 0S CHO
QUES MESMO NAS PIORES ES
TRADAS, PROPORCIONANDO MUITO 
MAIS C0NFÔRT0 A0 DIRIGIR E 
MAIOR SUAVIDADE DE MARCHA 
PARA T0D0 0 CARRO. SEM QUAL
QUER VIBRAÇÃO NAS ALTAS 
VELOCIDADES!
NO VO  S IST E M A  ELÉTRICO !
LIMPADOR 0E PÁRABRISAS MAIS 
POSSANTE COMANDO DOS FARÓIS 
ALTO E BAIXO. FAR0LETFS, LUZ 
D0 PAINEL E ESTACIONAMENTO 
EM UM SÓ CONTATO!

MAIOR ECONOM IA!-DE GASOLINA, GRAÇAS A0 N0V0 DESENHO 
DAS CÂMARAS DE COMBUSTÃO DE MANUTENÇÃO, PORQUE AS 
MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS N0 SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE 
GASES RESULTAM EM MELHOR ADMISSÃO, MELHOR ESCAPA- 
W€NI0 t  w cno:  AQUECIMENTO, GARANTINDO LUBRIFICAÇÃO 
MAIS PERFEITA 0AS PARTES VITAIS DO MOTOR'

APARÊNCIA EXTERNA DE GRAN
DE B ELEZ A !-N O V O S  FRISOS 
EM LINHAS RETAS, HORIZONTAIS. 
EMPRESTANDO A0 CHAMB0RD 
AINDA MAIS REFINAMENTO E ELE
GÂNCIA i DOIS TIPOS DE CALOTAS 
A SUA ESCOLHA LUXO E SUPER- 
-LUX0' NOVOS ADORNOS: A FA
MOSA ANDORINHA SIMCA. SÍMBO
LO 0E QUALIDADE E BELEZA N0 
MUNDO INTEIRO E NOVA LANTER
NA TRAZEIPA

ACABAMENTO PRIMOROSO EM 
TODOS OS DETALHES ! - F0R- 
RAÇÀ0 INTEGRAL COM TAPÊTES 
DE PURA LÃ. N0 PORTA-MALAS. 
N0V0 ÍAPÉTE PLÁSTICO, LAVÁVEL 
E RESISTENTE A ÁGUA D0 MAR. 
MANCHAS DE ÓLEO. ETC BORRA

CHAS NOS PÁRA-BRISAS E PAINEL 
ESTOFADO EM CÔRES HARM0NI- 
ZANTES COM AS 0A PINTURA D0 
CARRO'
CÔRES M O D ERN A S!-U M A  VA
RIADA GAMA DE CÔRES INTEIRA- 
MENTE NOVAS. LISAS 0U EM 
RICAS COMBINAÇÕES TONALIDA
DES SÓBRIAS, ALEGRES 0U VIVAS 
DE ACORDO COM 0 SEU GÔST0' 
E CONSERVANDO AS MESMAS 
FAMOSAS CARACTERÍSTICAS DO 
(HAM 8ORD:0 MAIOR PORTA-MA
LAS 0E IGD0S 0S CARROS BRA
SILEIROS' VISIBILIDADE PANORÂ
MICA COM A MAIOR ÁREA DE 
VIDROS OE TODOS OS AUTOMÓVEIS 
NACIONAIS' ESTRUTURA SUPER- 
-COMPACTA A PROVA DE IMPAC 
TOS E RUÍDOS'

ELEVADO ÍNDICE DE NACIONALIZAÇÃO (98°/.) - COMPLETA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FACILIDADES 0E PEÇAS E ACESSÓRIOS

P*ra tôda a região serrana:
m p r CANTIL DELLA ROCCA. BROERING S/A. M ER C AN TIlJJtLU  ^  c „ l r o . M  _  l a g e s  -  a  c .  ______

a parte fisica foi confia
da ao psnortista Cha
ves Sobrinho.

Os mesmos já deram 
a conhecer a lista dos 
elementos convocados 
cujo nomes são os se 
guintes: Machado, Bace 
ga, Amauri, Miltinho, A- 
rilton, João Roquee Pin
guim do Catarinense; Car 
linhos, Joacir Dizo, D'’dú 
e Ainor do Vasco da 
Gama; Helinho, Nilton e 
Alceu do Guarany; Ro 
meu, Nenê, Rogério, Dal- 
ceu, Teodoro, Sardá, 
Laerte e Ari do Inter 
nacional.

Os treinamentos estão 
sendo efetuados todas as 
terças feiras e sextas 
feiras, a partir das 15 
horas no Estádio Muni 
cipal Vidal Ramos Ju
nior.

estádio Municipal so
frerá reparos

Conforme noticias cir
culantes nos meios espor
tivos, a Prefeitura Muni
cipal fará diversos repa 
ros no Estádio Municipal 
Vidal Ramos Junior, no 
próximo mês ds janeiro, 
inclusive no setor de 
drenagens que é bastan
te deficiente.

Naquele mês aquela 
praça de esportes será 
fechada para a efetiva
ção dos referidos repa
ros, voltando à ser a- 
berta ao público sòme- 
te no mês de feverei
ro.

Cruzeiro ini
cia campa
nha de sua
sede social
Conforme conseguimos 

apurar, já foi iniciada a 
campanha para a cons
trução da nova séde so
cial do S. C. Cruzeiro, 
que será localizada no 
mesmo terreno ao da 
séde provisória.

"Geladeira
vende-se"

Vende-se uma geladeira 
BRASTEMP” coro 10,5 pés. 

em bom estado de conser
vação e funcionameato.

Ver e tratar na Praça da 
B a n d e i r a ,  2 2 4 .
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Como é do conhecimento
do eleitor uo , aproxima-se 
cada vez mais a época da 
escolha das pessoas, que tan
to no legislativo municipal, 
estaduil ou federal irão nes
sas casas defender os inte
resses das respectivas popu
lações, são apontados, cogi
tados. estudados para depois 
os diretórios políticos darem

a sua última e autorizada
palavra no caso, aprovando- 
os ou regeitando-os, confor
me a vontade expressa dos 
seus membros ditada pela 
vontade de bem servir o po
vo.

Nos municípios da serra, 
o nome que tem sido apon- 
tida  com grande frequêu

Colou grau em dias do corrente mês. pela Faculdade 
de Direito da Universidade do Puianá, o <lr. Oscar Sch 
weitzer Filho, filho do ve co lor Oscar Schweitzer e dc 
sua exma. esposa dona. iMar a Christina de Araújo Sch 
weitzer, figuras de alta projeção na sociedade lageana.

Formado já em Ciências Econômicas e Atuariais pela 
mesma Universidade, o novo bacharel em direito, que des
fruta de largo circulo de relaçõ s e amizades na ‘ Prince 
sa da Serra”, agora como advogado moço e eDtusiasta

poderá mais eficientemente servir a sua te rra  e seguindo 
exemplo do seu digno pai que tem empregado os melhores 
esforços pelo progresso e pelo engrandecimento da 
comuna lageana para o bem estar e a felicidade do seu 
nobre e altivo povo.

Registrando o a c o i t e cim mto d í s t i s  colunas enviamos 
os nossos cumprimentos ao dr. Oscar Schweitzer Filho, 
almejando-lhe pleno êxito na brilhante carreira  que abra 
çou e fazendo-lhe votos de um feliz Natal e próspero Ano 
Novo junto aos que llie são caros.

cia para candidato a depu 
tado federal é o do dr. Os- 
ny de Medeiros ItegH atual 
secretário de Viação e Obras 
Públicas do Est do, ex Pre

feito da comuna lageana e 
pessoa que desfruta de e le
vado pr estigio dentro e fora 

do Partido Social Democrá 
tico, agremiação a que pe r
tence e que tanto e tão bem 
tem sabido hoarar. S egua la  
é do nosso conhecimento, 
uma grande campanha está 
se processando era Lages pa-

Prefeito envia m ensa
gem  à Câmara

Afim de a ten d e r  à m ensa  
gem  enviada pelo prefe ito  Dr. 
Wolny Della-Rocca d ev e rá  se 
reu n ir  e x t r a o rd in a r ia m e n te  no 
proxim o dia 28 às 19 h o ra s  a 
C âm ara  Municipal, afim  de 
aprec iar  a re ferida  m en sag em .

S abe-se  que um  dos princi 
pais m otivos da reu n ião  é 
aprec iar  o a n t e p r o j e t o  do 
chefe do Executivo  no sen tido  
de que, o nosso m unicípio 
participe como su b scr i to r  do 
capital do Banco de D e se n 
volvim ento  de S a n ta  C a ta r ina ,  
cujo prazo se ex p ira  dia 30 
do corren te .

Assim é que  sem dúv ida  é 
um a feliz iniciativa do  nosso 
jovem  e profícuo P refe ito  que, 
sem pre  es tá  p ron to  a par ti  
c ipar  e m esm o endossar as 
boas iniciativas que  vizem  o 
bem  da coletividade.

ra o lançamento de sua can 
didaturu, •itmpanh que
está recebendo a nv f an 
ca adesão por part,j povo 
lageano e dc tod i .i serra, 
que reconhece no Deputa
do Osny de Medeiros Regis 
o seu grande benfeitor.

Para p reencher a «n : vaga 
na Assembleia leg islativa  
do Estado, alguns rr-racs e s 
tão sendo cogitado* tanto 
pelo municipio de Lages co-

rao pelos de Campo Belo d 
Sul,Anita Garibaldi e São Jo6é
do Cerrito, devendo o diretó 
rio do Partido Social Demo-1 
crátíco reunir-se brevemen 
te para escolher ê9ses nomeo 
dentro do eepírito democ:*a > 
tico, progressista e critério \ 
so que sempre norteou o ' 
partido majoritário tendo em 
vista o engrandecimento e a 
prosperidade de Lages e de 1 
Santa Catarina.

Sr. Clovis S ilva
Esteve alguns dias em nos 

sa cidade, onde manteve 
permanente contacto com o 
sr. Oscar Schweitzer ura dos 
membros da Comissão Fun
dadora do Banco de Desen
volvimento do Estado, o sr. 
Clovis Silva, categorizado 
funcionário daquela impor
tante organização de crédito 
que brevemente iniciará as 
suas atividades em Santa 
Catarina.

A finalidade da viagem do 
sr. Clovis Silva à região s e r 
rana foi vender ações do

B. D. E., tendo visitado os 
municípios de Santa CecilL, 
Bom Retiro, Urubicí, Sâo 
Joaquim e Curitibanos e on
de encontrou a mais ampL 
receptiv idade  comprovando- 
se, assim, que todos dese
jam colaborar com a novel 
entidade bancaria  pelos ele
vados fins a que se destina 
que é o de reso lver os pro
blemas mais aflitivos da ter
ra barriga-verde e pr 
Santa Catarina bem ao alu 
ao lado dos Estados 
progressistas  da Federaçí

Regressou do Rio de Janeiro,] 
acom panhado de sua dileta fi
lha Rosiris de A rruda Sombra.
q u e  e u t e - u c u i u  U.-iii.av».[sniO
Faculdade  Nacional de 
cia daquela  capital, o Geucns.\ 
José  Pinto Sombra, pessoa de 
destacada a tuação  nos meios 
pecuários, econômicos e so 
ciais da região s e r ra m ,  oode 
desfruta de elevado e mereci
do conceito.

Na Velhacap, o General José 
Pinto Sombra, manteve perma
nentes e longos contactos polí
ticos durante os vinte dias que 
lá perm aneceu, relacionados 
com a politica nacional da 
atualidade.

Registrando o acontecimento, 
enviamos ao General José Pin
to Sombra, extensivo à sua

digna filha srta. Rosiris Arruda Sombra, os nossos votos 
de boas vindas.

O Cine Marajoara rr*“  Ä (dom,nBÜ’
a gigantesca produção em Cinemascope e Technicolor

1 morte vem do Kilimaodjn
com ROBERT TAYLOR

Um eletrizante filme de aveDtur&s na Africa!

Oscar Ferreira Bittencourt e Sra 
Antonio Francisco de Souza e Sra.

Têm o prazer de participar o noivado 
de seus filhos

Amélia
Lages, 19-12 61. 

Nereu Ramos, 294

Aires

Mal. Deodoro, 222

§  PARA SUAS COMPRAS DE TECIDOS ' - - --- -
i  SÓ HÁ UM CAMINHO ís

1 C A S A S  B U R I  6
Rua Presidente Nereu Ramos, 330 — Edifício Constantino Bertuzzi
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