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Em breve sera solucionado o p y V s - u t  d’dgua
O i- refeito w . vVoiny Dena rtocca

Regressou quarta feira úl 
tima de São Paulo, o Dr 
Wolny Delia Rocca, Prefeito 
Municipal, que foi aquela 
capital adquirir um motor 
diesel para o serviço de re
calque de água das bombas 
até o reservatório.

Segundo contactos que 
mantivemos com S. S., fomos 
informados que realmeote 
foi comprado e já se encon
tra em caminho o referido 
motor com uma potência de 
aproximadamente 200 HP, 
para funci uar direto com 
uma das bombas de recal
que.

O consumo de cada bom
ba é de 120 HP, mas, para 
que, o referido motor possa 
trabalhar com sobra de po
tência, foi adquirido êste, com 
isso, sem dúvida alguma a 
sua duração é bem maior.

Com esta iniciativa digna 
de regosijo pela nossa popu
lação, principalmente pelas 
abnegadas donas de casa. 
foi dado pelo jovem e dinâ
mico Prefeito Dr. Wolny 
Delia Rocca um passo gi
gantesco para resolver êsse  
caso da água, que realmen
te necessitava de providên
cias, mas que, por motivo de 
ordem interna administrativa, 
sòmente agora pode ser rea- 
li/ o.

motor ociraial
O motor que acaba de ser 

adquirido é a última palavra

em máquina de precisão ten
do sido adquirido da firma 
Hoss Maquinas Motores S. A. 
pela importância aproximada 
de dois milhões e duzentos 
mil cruzeiros, pagos na bôea 
do cofre pelo próprio chefe 
do Executivo Municipal. Le
vando-se em conta o sacrifi

mesmo rendeu para os co
fres da Prefeitura um lucro 
de quasi duzentos mil cru
zeiros, pelo descouto que 
obteve para pagamento no 
ato.

Com o seu regresso, aqui
em colaboração com o Dr. 
João Preto de Oliveira, di
retor da DOV, tomou as de
vidas providências no senti
do de ser feito com toda a 
rapidez possivel as instala
ções, onde será montado o 
referido motor juntos às 
bombas de recalque.

Assim é que dentro no 
mais tardar 20 dias, êste mo
tor estará em pleno funcio
namento e com isso tere
mos, graças as providências 
do edil lageano, sanado êste 
problema da aquisição do 
motor.

Outra providência, também, 
que o Dr. Wolny Delia Rocca 
está tomando em relação à 
parte da água é a constru
ção de mais reservatórios no 
Morro Grande, pois as plan
tas já se encontram em seu 
poder e em fase final de es
tudos, e assim autorizar o 
inicio das obras, ficando en
tão resolvido o problema da 
água em nossa cidade, e com

adquire um possante
fim

cio fio Kigamento à vista, o isso poderá estender a rêde

à todos os bairros que este
jam privados dèste precioso 
e indispensável líquido.

Desta maneira, devemos 
nos rejubilar pelas iniciati
vas que à toda a hora estão nicipio.

sendo tomadas pelo p * 
Dr, Wolny Delia Ro
sando sempre atender 
sa população tanto da 
de como do Interior do

ito
c.Vi- 
0»- 

. ia- 
nu-
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em prol do ensina I 
venmdm Celso Ramos e Prefeito Dr. Wolny Delia Rocca

O Grupo Escolar Belizario 
Ramos, um dos estabeleci
mentos mais antigos e tra- 
d cionais de nossa cidade, es 
tá no momento passando por 
intensas reformas em suas 
d pendências internas e ex- 
U nas. Estas reformas dura 
rí de 3 à 4 mêses, e as 
mesmas estão sendo e etua- 
di.s pela Prefeitura M ínici- 
prl em convênio com o go- 
vírno do Estado, num traba
lho constante e produtivo em 
prol do ensino em Santa Ca 
Urina.

Com a realização dêfitas 
reformas naquele estabeleci
mento de ensino, as matri
culas diminuiram sensivel
mente. Visando solucionar ês
te pmblemi, o Prefeito Dr.

Wolny Delia Rocca, colocou 
à disposição da diretoria da
quele educandario as insta- 
laçÕBs da Escola Normal Ru 
ral, sita no Loteamento Stef- 
fen, e que tem capacidade 
para 2 000 crianças.

Para tanto foram realiza
dos inúmeros reparos na Es
cola Normal Rural, que a s
sim estará em condições de a- 
colher cerca de 2000 crianças, 
funcionando normalmente as 
aulas,enquanto se processam 
as reformas no Grupo Esco
lar Belizario Ramos.

Não resta a menor dúvida 
que trata-se de uma iniciati
va de grande vulto do Go
vernador Celso Ramos e do

Sr. Aureo Vidal Ramos
Regressou em dias desta semana do Rio de Janeiro 

« Florianopolis, o sr. Aureo Vidal Ramos diretor pre- 
8 dente da Cia. Catarinense de Fo 'ça e Luz S/A desta ci
dade, onde tratou de importantes assuntos ligados à emprê- 
sa que dirige.

Prefeito Dr. Wolny í* [Delia 
Rocca, pois é pensamento 
daqueles dois governantes 
dar o máximo de cobertura 
ao ensino no Estado e no

Cel. Floriano Möller condecorado com a 
“Medalha de Engenharia” do Exército Pa

raguaio
Segundo notícias procedentes de Assunção, o Coman

dante em Chefe das Forças Armadas do Paraguai cont e riu 
a “Medalha de Engenharia” ao Cel Eng Floriano M ler, 
Comandante do 2 Batalhão Rodoviário, com sede ue6i; ci
dade de Lajes (SC)

Consoante os têrmos da comu
nicação feita ao 2 B Rv, pelo 
Exmo Sr Gen Dom Jüan Manuel 
Careaga, Comandante da En
genharia das Forças Armadas 
do Paraguai e que aqui esteve 
em visita aos trabalhos de cons 
trução rodo ferroviárias, a dis
tinção ora conferida ao Coronel 
Möller, um grande amigo do Pa 
raguai e em particular dos en
genheiros militares dessa Na
ção, “é justificada plenamente 
pelos seus merecimentos e a vi
va simpatia demonstrada aos Enge
nheiros Paraguaios que tiveram a 
honra de visitar a Unidade sob 
seu Comando”.

Da mesma comunicação cons

ta que, oportunamente, o Exmo Sr Comandante em Chefe 
do Exército Paraguaio formalizará às nossas altas autori
dades militares o convite para que o recebimento da re
ferida condecoração pelo Cel Möller seja realizado em 
Assunção Capital da República Paraguaia, em data a ser 
fixada.
Integra do oficio do Comando da Engenharia 
do Exercito Paraguaio enviado ao Cel. Flo- 
riaao Möller, relacionado com a sua conde 

coração por aquela alta patente militar
guarany

Ofício N 18 
2 • de janeiro de 1962 
Assunto: Comunicação 
Ao Sr Cel Floriano Möller 
Comandante do 2' Batalhão Rodoviário 
Lajes (SC) Brasil.

É sumamente grato comunicar lhe que o Comandante 
em Chefe das Forças Armadas da Nação pela Ordem Ge
ral N- 93 lhe conferiu a “Medalha de Eugenharia’’.

Creio sinceramente que seus merecimentos e a viva 
simpatia demonstrada à delegação paraguaia que teve a 
honra de visitar a Unidade de seu Comando, justificam 
que, como grande amigo do Paraguay e, em particular dos 
Engenheiros Militares desta Nação, se lhe tenha outorga
do esta distinção.

Ao fazer lhe chegar minhas felicitações por tal acon
tecimento, apraz-me informar lhe que oportunamente e por 
intermédio do Comandante em Chefe do Exército Para
guaio âs autoridades militares de sua Pátria será feito o 
convite oficial para receber a aludida condecoração.

Aproveito a oportunidade para apresentar-lhe as ex-
cordiais saudu-

Municipio, não deixando que^
uma criança fique sem matri-Opressões de consideração e estima e as 
cuia em todos os estabeleci j ções aos amigos dai. 
mentos de ensino sob as suas ! (A) Gen João Manuel Careaga
jurisdições. ! Cmt da Engenharia das FFAA do Paraguai.

O apresenta hoje às 4 e 8,15 
horasMarajoara,

DUELO NA FLORESTA
com Curt Jurgens e Maria Schell

Amanhã (domingo) às 7,15 e 9,15 horas,
será apresentado o grandioso filme da Imperial

TARDE DEMAIS PARA AMAR
com O. W . Fischer# Mit Anouk Aimée e Nadja Tiller
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CIDADE DO VATICANO, 
A 11 de Outubro de 196:! 
teráiaíeio o Segundo Con
cilio Eeumênicodo Va
ticano - anunciou o Pa
pa João XXIII, coufirman 
do previsão geral de 
que êsse acouteciuiento 
eclesiástico teria lugar 
no últim > trimestre do 
ano.

O chefe da Igreja Ca
tólica já havia manifes
tado, à 25 de janeiro de 
1959, seu propósito de 
convocar tal concílio

que será o primeiro des
de que se reuniu, pela 
primeira vez, no Vatica
no, em 1869, e que en 
cerrou seus trabalhos 
em 1870 era consequên
cia da ocupação de Ro
ma pelas tropas da mo
narquia italiana.

O Papa apresentou sua 
iniciativa, num discurso 
que pronunciou, como 
um acontecimento inter
no da Igreja, destinado 
a facilitar sua adaptação 
às exigências dos tem-

Construtora Catarinense de 
Estradas S/A- - "Cocesa"

AVISO
Acham-se à disposição dos senhores acionistas em 

nossa séde social, à rua Marechal Deodoro, nr 155, Edifício 
Gamborgi, sala n'2, na cidade de Lages, Estado de Santa 
Catarina, os documentos a que se refere o artigo 99, do 
decreto-lei nr. 2.627, de 26 de setembro de 1940.

Assembléia Geral Ordinária 
la. CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas convocados para a reu 
nião de assembléia geral ordinária, a realizar-se na séde 
social, a rua Marechal Deodoro, nr. 155, Edifício Gam
borgi, sala nr. 2, na cidade de Lages, Estado de Santa 
Catarina, no dia 4 de Março do corrente ano, às 15 horas, 
para tratar da

ORDEM DO DIA
r ) Deliberar sôbre o relatório da Diretoria, conta de 

Lucros e Perdas, Balanço Geral e parecer do Conselho 
Fiscal, relativos ao exercício financeiro, encerrado em 31 
de dezembro de 1961;

2) Estudo e aprovação das contas e atos da diretoria 
relativos ao mesmo periodo;

3) Assuntos do interesse social.
Lages, 16 de Fevereiro de 1962

Dr. Newton Ramos - Dir. Superint.
Dr. Lourival Lisboa - Ger. Administ.

: ll  de l i h b i
pos. Contudo, o projeto 
também parece destina
do a iniciar um proces
so de aproximação entre 

| as diferentes igrejas cris 
itãs, separadas durante 
! vários séculos.

Harry Houdini foi, tal
vez, o mágico que maior 
fama adquiriu no mundo 
pela sua incrível capaci
dade de se livrar de 
cadeias, prisões, corren
tes, nós ou qualquer ti
po de confinamento. Co
meçando sua carreira 
como trapezista, tornou- 
se, mais tarde, perito em 
livrar-se de algemas e 
correntes. Deixou se, cer
ta vez, pendurar de ca
beça para baixo, vestido 
numa camisa de fôrça, 
sôbre grande multidão, 
em uma rua de Nova 
York, livrando-se em se
gundos. Testou prisões 
de muitos paises, sempre 
encontrando maneira de 
fugir. Seu maior feito 
foi, talvez, deixar se a 
marrar numa arca re- 
reforçada por fitas de 
aço, que foi atirada às 
águas da Tâmisa. Rea
pareceu livre em 59 se
gundos. Ao morrer em 
1926, prometeu reapare
cer para sua esposa, em 
espirito, não havendo 
provas, entretanto, que o 
tenha conseguido. (SE)

O
,v~

0
Dentro de um prazo 

de )0 dias a vaixa Eco
nómica Federal estaia 
divulgando as condiçoes 
para o financiamento de 
automóveis nacionais.

Um porta voz da Cai
xa Econômica anunciou 
que os financiamentos 
serão concedidos com 
entrada de 20 por cento

por parte dos candidatos 
interessados na coniura 
de veículo de fabricação 
nacional.
Os motoristas profissio

nais que pretender tn 
comprar o seu veículo, 
terão um prazo de 18 
meses para pagamento 
e os particulares 36 me
ses.

Acada um segundo seus direitos
Em razão de atos e a- 

titudes com que o Tribu
nal de Contas exorbita 
de suas atribuições, ar
vorando-se até em quar
to Poder, generaliza se 
na Assembléia Legislati
va a idéia de fazer uma 
lei que reduza aquêle 
órgão administrativo às 
suis verdadeiras propor
ções.

É também pensamen
to dos deputados substi
tuir o titulo dn Ministro 
pelo de Juiz, pois o nos
so é o único Estado em 
que os membros do Tri 
bunal de Contas recebem 
o titulo que, na realida
de, cabe aos membros 
do Tribunal de Contas 
da União.

Importações Brasileiras
De acordo com as a- 

purações do Serviço de 
Estatística Econômica e 
Financeira do Ministério 
da Fazenda, no periodo 
de janeiro a outubro de 
1961, o valor das impor
tações brasileiras elevou- 
se a mais de 1 bilhão e

200 milhões de dólares, 
desse total, 1 bilhão e 
pouco mais de 70 milhões 
correspondem aos custos 
das mercadorias e pou 
co mais de 138 milhões 
de dólares aos fretes e 
outras despesas.

Baleeiro vai tentar o Senado
O Deputado Aliomar Baleeiro vai aceitar a indicação 

do seu nome para concorrer a uma das vagas no Senado, 
pelo Estado da Guanabara, nas eleições de 7 de outubro 
do corrente ano.

Ele proprio mostrou desejo de ser candidato ao Sena-

VEMAG oferece agora a camioneta que você tanto desejou1

---------C A I Ç A R A
Tão simples! Tão potente! Tão Econômica! Tão moderna!

Para prestar grandes serviços.. .  -  Preço acessível (muito menos do aue você i____ • ,
EXTERNAMENTE, você vai admirar as linhas modernas e elegantes da C1 a t p a r a  v a g i n a )
INTERN AMENTE, você encontrará aquêle conforto que caracteriza os veículos v c u t n

?ã° as mesmas que consagraram os veículos DKW: tração dianteira As , ^»Udades técnicas
ltdade. Motor de dois tempos -  econômico, potente, defácil^ lub ím caS L  °Daniio excepcional estabi- 
reforçado, com todas as peças vitais colocadas a salvo das saUêncfas Ho , manutenção. Chassi ultra
Adquira a sua CAIÇARA. eno-
No Revendedor DKW-VEMAG nesta região:

SERRANA LTDA.
Rua Coronel Córdova, 294 à 302

L A G E S

v e íc u l o s  e  m a q u in a s
_ (L-°g° abaiX0 dos C0̂ '°S e Telégrafos)

Santa Catarina
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Comemoração do Aniversário de Rotary
Ontem, o Rotary Club de 
Lajes e Lajes Norte,come
moraram o57- aniversário 
da fuudação de Rotary, 
organização mundial de 
serviço, de homens de 
negócios e profissionais, 
com um jantar festivo, 
que se redizou no Gran 
de Hotel .ajes.

Na comemoração dês- 
se acontecimento o Ro
tary Club de Lajes e 
Lages-Norte compartilha 
ram da comemoração

[planejada por mais de 
11.000 Rotary Clubs e 

! meio milhão de rotaria 
nos.

Na Grécia e em Gha- 
na, na Finlândia e nas 
Ilhas Fidji - em 124 pai 
ses e regiões geográfi 
cas onde existem Rot* 
ry Clubs - o aniversaiiw 
foi celebrado por b<< 
mens, cujos idiomas, r- 
ligiões, crenças polítie 

«versas encontram u. 
denominador comum n.

C L U 0 E 1 4  H F  J U N H O
Festejos de Jarnaval

A Diretoria do Clube 14 de Junho reunida to 
mou a seguinte deliberação quanto aos festejos de Carn 
vai de 1962.

PROGRAMS: Dia 3 - Baile de Abertura - 22 horas
Dia 4 - Matinée Infanto Juvenil - 15 horas
Dia 5 Baile - 22 horas
Dia 6 - Baile de encerramento - 22 horas.

MESAS: Prêço Cr$ 2.50O.0' para três noites
Urí 1 00l»,00 para uma noite

INGRESSOS: Casal - Cr$ .500,00 para três noites 
Casal - Cr$ 1000,00 para umi noite 
Individual - Cr$ 1.000,00 para três noites 
Individual - Crí 500,00 para uma noite 
Estudantes - Crí 700,00 para três m ites 
Estudantes Crí 3 K),0j para uma noite.

INTERCÂMBIO: Crí 500, 0 para as três noites por pessoa: 
DETERMINAÇÕES:

1) Será exigida a Carteira Social para todo:- 
os Bailes, bem como o Talão do mês de Fevereiro.

2) É rigorosamente proibida a entrada de me
nores de 14 anos nos bailes noturnos;

3) Não serão atendidos por ocasião dos Bai
les, pedidos de ingressos, alegações de esquecimento de 
Carteiras ou talões de mensalidades;

4) Os fotógrafos que desejarem tomar fotos 
terão de se credenciar e solicitar ingresso prèviamente;

LANÇA PERFUME: A Diretoria punirá com todo o rigor todo 
o folião que fizer uso de Lança Perfume como entorpecen
te.

Na matinée infantil não será permitido o uso 
de lança perfume.
PRÊMIOS: A Diretoria oferecerá um brinde ao Bloco mais 
&i imado.

[ideal rotário de servir o 
próximo.

Quando Rotary come
çou em Chicago, no dia 
23 de Fevereiro de 1905, 
a sua atração aos ho
mens de negócios era 
puramente social, tendo 
o fundador de Rotary, 
Paul P. Harris, ura ad 
vogado,baseado as suas 
idéias da organização na 
convicção de que a ami 
zade e negócios pode
riam seguir de mãos da 
das em benefício de am
bos. Hoje, como no seu 
inicio, a amizade é ain
da básica era Rotary, 
mas somente pela sua 
habilioade de proporcio
nar aos homens desejo
sos de servir, maiores 
oportunidades de servir.

A maior tração de 
conceito rotário de ser
viço aos homens de di
ferentes interesses voca
cionais. é evidenciada 
pelo criscimento ieno- 
menal da organização. 
No dia que completou 57 
anos, o Rotary interna

tional está composto a 
proximadamente de . . . 
11.100 clubes. Isso quer 
dizer que, desde a sua 
fundação, o Rotary tem 
crescido numa média de 
urn novo clube cada 45 
horas. Quer dizer tam
bém que, em algum lu
gar do mundo, todos os 
dias de tôdas as sema
nas, esses homens rea
lizam suas reuniões nos 
Rotary Clubs 

O Kotarj Club de La
jes se reune tôdos os 
sábados as 12,30 no 
Grande Hotel Lajes, e o 
R. C. Lajes-Norte, às sex
tas feiras, as 19.30 no 
Restaurante do Club 1 1 
de Junho. Estas reuniõ >>. 
como tôdas dos Rotary 
Clubs no mundo inteiro, 
são importantes para o 
sucesso do programa de 
serviço do clube e por
tanto, todos os sócios 
devem comparecer a 
elas.

Um aspecto diferem 
dessas mais de 11.00o 
reuniões rotárias sema I rios.

nais realizadas no mun
do, é o idioma faiado 
nessas reuniões. Aiguns 
desses idiomas são o 
Arabe, o Africano, o 
Português, o Ta mil, o 
Habreu, o Tagalog, o 
Japonês e muitos outros. 
No Continente Europeu 
apenas, são ouvidos 
quasi que 20 idiomas di
ferentes.

A diversidade de idio
mas, entretanto, não im
pede os esforços dos ro- 
tarianos no sentido de 
desenvolver a compre
ensão mundial através 
de contatos pessoais nas 
reuniões internacionais 
rotárias e através de in 
í°rcâmbios entre países, 
de correspondência, pro
gramas, publicações e de 
estudantes que atraves
sam fronteiras para vi
rem estudar era <»utra 
nação sob os auspícios 
de vários planos de Ro
tary Clubs. Todos os 
anos oiais de 10.000 es
tudantes participam dês- 
ses intercâmbios rotá-

Atividades da Ensenharia Sanitaria no Estado
Cumprindo convênio 

assinado entre o govêr- 
no estadual e a Fun
dação do Serviço Espe
cial de Saúde Pública, 
no sentido do incremen- 
to’;da atividade de enge
lharia sanitária no Es
tado, o superintendente 
da Fundação, Dr. Henri
que de Maia Penido, de

terminou a vinda à Fio 
rianopolis do engenheiro 
sanitarista João Emilio 
Lisboa de Mendonça. A 
viagem do referido en
genheiro visa coletar 
dados necessários à con
clusão, em curto prazo, 
dos seguintes projetos: 
Construção da rêde de 
esgotos sanitários de Fio-

P R E C E S

rianopolis, ampliação do 
serviço d’água de Tuba
rão. construção do ser
viço de abastecimento 
d’água de Urussanga. Du
rante a sua permanência 
em nosso Estado, o en
genheiro João Emilio Lis 
boa de Mendonça raante 
ve permanente contacto 
com as nossas autorida
des, especialmente da se
cretaria de Viação e 
Obras Públicas.

Um outro brinde ao Bloco mais bonito.
Um brinde à Fantasia feminina mais bela. 
No Baile Infantil serão oferecidos prêmio* às 

!a tasias feminina e masculina que mais se distinguirem.

Lajes, Fevereiro de 1962.

A Diretoria

Aéro Club a de Lajes
Edital de Convocação

O Sr. Presidente do Aéro Clube de Lajes, com base 
nc estatutos da referida Entidade, convoca os Senhores 
Associados, quites com a Tesouraria, para a Assembléia 
Geral Ordinária, a realizar se, em primeira convocação, 
no dia 4 (quatro) de março próximo vindouro, (domingo) à6 
10 (dez) horas, ou em segunda convocação 30 (trinta") mi 
autos após, no mesmo local e horas, com o número de 
sócios presentes, no salão de conferências da Associação 
Rural de Lajes, sita à rua Cel. Cordova 239, nesta cidade, 
pt ci h seguinte ordem do dia:

1- - Eleição e posse da nova Diretoria e do Consêlho 
Fi

2 - Aprovação das contas e atos gestivos da Direto 
rií que finda o seu mandato.

Lajes, 21 de fevereiro de 1962.
José Pedro Mendes de Almeida.

Pre ddente

Eis que surge uma luta renhida,
Nêste tempo de negra ambição!. .
Nossa Pátria sozinha, ferida,
Cairá, não terá salvação?

Ho! Jesús, Eucarístico Deus!
Os teus filhos em preces de amor, 
Levantando suas vozes aos céus,
Priteção vem pedir-te, SENHOR.

Sôbre nós jorra a luz de teus olhos,
Que nos guie ao caminho do bem,
Dá-nos paz, onde há dor, onde há abrolhos, 
Truze amor, onde há ódio e desdem.

• Nessa hora de imenso perigo,
Desça à nós Teu Poder lá do Céu!
Branca Hóstia, aniquila o inimigo 
Do Brasil que é redil todo TEU.

C’o invencível escudo, TUA uRUZ,
O cristão vencerá, varonil!. . .
E confiante te entrega, JESUS,
Os destinos do amado BRASIL!.. .

MARIA DA SERRA 
Loges, 22 de Fevereiro de 1962.

Escolhida a rainha 
e princesas do car

naval do Clube 14 
de Junho

Conforme conseguimos 
apurar, foram escolhidas 
pela diretoria do Clube 
14 de Junho, a rainha do 
carnaval do corrente 
ano.

Para rainha do carna
val foi escolhida, a srta. 
Juçara Arruda Sombra, 
dileta filha do casal Gene
ral José Pinto Sombrr, 
e como princesas, as 
srtas. Miriam Burguer fi
lha do casal sr. e sra 
Teimo Ramos Burguer e 
srta. Sandra Vieira, filha 
do casal sr. e sra. Dr 
Cândido Rrmo' Vier».
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■a P agin a

SI A . A gên cia  Marítima e 
Com ercial "S A M A R C O i t

Levamos ao conhecimento dos senhores acionistas 
desta sociedade que se acham à sua dispa3ição, na séde 
social em Itajai, a AV Gel. Eugênio Mueller, 53, os docu
mentos de que trata o artigo N' 9), do Decreto - Lei N°. 
2027. de 26 de Setembro de 194 ), a saber:

Io) - Relatório da Diretoria, referente ao exercício de 
1961.

2o) - Cópia do balanço geral e d a conta ’’Lucros e Perdas" 
referentes ao exercício de 1981.

3°) - Parecer do Conselho Fiscal.
Itajai, 3l de Janeiro de 1902 

Victor Felix Deeke - Diretor Presidente

A gên cia  Planaiiina d »  
Veículos S /A .

Levamos ao conhecimento dos senhores acionistas 
desta Sociedade que se acham à sua disposição, na séde 
social em Lages, à Av. Getulio Vargas, 1898, os docu
mentos de que trata o artigo N“ 99, do Decreto Lei N°. 2627 
de 26 de setembro de 1910 a saber:

1) Relatório da diretoria, referente ao exercício de
1961.

2) Cópia do balanço geral e da conta “Lucros e Per
das" referentes ao exercício de 1961.

3 ) Parecer do Conselho Fiscal.
Lages, 31 de Janeiro de 1962.

Victor Felix Deeke — Diretor Presidente

O  Instituto Brasil - Esta
dos Unidos

A visa
Que reiniciará suas atividades no primeiro 

dia útil de Março.
Cursos de Inglês especiais para crianças. 
Matriculas durante o mês de Fevereiro na 

Sua Livraria.

I
10 Cruzem

E d ita l da Praça
O dr Oninundo Vieira Du
tra, Juiz de Direito da Pri
meira Vara Civel da Co* 
marca de Lages, Estada de 
Santa Catarina, na fórma 
da lei, etc.
Faz saber a todos quantos 

o presente edital de praça, 
com o prazo mínimo de vin 
te dias, virem, dele conheci 
mento tiverem ou interessar 
possa, que no dia dez (10) 
do mês de março do corren 
te ano, às dez horas, no sa 
guão do edifício do Forum 
desta cidade, o porteiro dos 
auditórios, ou quem suas ve
zes fizer, levará a público 
pregão de venda e arrema
tação por quem mais der e 
melhor lance oferecer sôbre 
as respectivas avaliações, os 
seguintes imóveis penhorados 
a Hercilio Alves de Liz nos 
autos da Ação Executiva 
que lhe move José Donevil 
A. de Campos, julgada por 
sentença que transitou em 
julgado, imóveis esses a sa
ber: UM TERRENO com a 
área superficial de trezentos 
metros (300,00 m2), situado 
nas proximidades do “Morro 
Grande" zona suburbana 
desta cidade de Lages, con
frontando ao norte, com trin
ta metros, com terrenos de 
Maria do Carmo Carvalho e 
Sebastião Hugo Carvalho, na 
linha lateral à direita; ao sul, 
com trinta metros, com ter
renos do Patrimônio Munici
pal, na linha lateral a es
querda; a leste, com dez me
tros. com terrenos de Maria 
do Carmo Carvalho e Sebas
tião Hugo Carvalho, na linha 
que fecha os fundos; e a 
oeste, com dez metros, com

Quem não anun-
*

cia se esconde
Para seus anúncios pro- ' 

cure CO R R EIO  L A G E A - 
N O , Rua M arechal D eo- 
doro, n° 294

a estrada que conduz à 
na linha deI Caixa Dágua, ..®'frente, avaliado pela quantia

Ide CrS 15u'0,li0. UM 1 ER 
RENO composto de matos, 
faxinais e gramados aciden
tado, conteúdo aguadas, pio 
prio para as indústrias agrl 
cola e pecuária, corai a^area 
superficial de 52.333.00 m 
(cincoenta e dois mil trezen 
tos e trinta e três metros 
quadrados), situado no lugar 
denominado “Piurras ’.distrito 
de Bocaina do Sul, desta 
Comarca de Lages, conlron- 
tando com terras de Jouo 
Daniel de Souza, de Alcino 
José da Silva, de João Viei
ra de Arruda, de Hermeliuo 
Daniel de Liz e de sucesso
res de Paulino Daniel de Liz 
e Dorval Ferreira Macedo, 
avaliado pela quantia de 
Cr$ 15 000,00. Ditos imóveis 
foram adquiridos pelo exe
cutado Hercilio Alves de Liz 
por compras feitas a Nelson 
Bernardo de Cordova e Alci
no Thives Schlichting e suas 
mulheres, coniorme doeu 
mentos devidamente trans
critos sob números 21.903 e

27.264. respectivamente, no 
primeiro Ofício do Registro 
Geral de Imóveis desta eido. 
de e comarca de Lages g 
quim quizer arrematar rele" 
ridos imóveis, deverá coq 
parecer no lugar, dia, mâ, e 
hora acima mencionados, 
sendo eles entregues a quem 
sôbre as aludidas avaliações 
depois de pagos no ato, em 
moeda corrente, os preoog 
das arrematações, imposfc.j 
e custas legais. E para c>ue 
chegue ao conhecimento de 
todos, passou-se o pre>< i te 
edital para publicação nafór- 
ma da lei Dad > e pasmado 
nesta cidade de Lages, 
do de Santa Catarina, a s 
dezesseis dias do mês ,|° 
fevereiro do ano de mil no
vecentos e sessenta e d ig. 
Eu, Luii t arlos Silva, Escri
vão do Civel. o datilografei, 
subscrevi e lambem assino. 
Selos afinal.

Osmundo Vieira Dutra 
Juiz de Direito da la. Vara 

Civel
Luiz Carlos Silva 

Escrivão do Civel e Comércio

• >V •>V • > V * >V • > V • >

Sarviço da hisòalização da F azenda
10a Região Fiscal - Lages

AVISO
De ordem superior, torna se público, a quem interes

sar possa, que, a partir désta data, serão autuados, o 
comercio em geral, pela falta de extração de notas fiscais, 
pelas vendas à consumidores.

Esclarece-se que, nas vendas a prazo feitas a consu
midores, pelo sistema de cadernetas, os comerciantes va
rejistas ficam dispensados da expedição da nota parcial, 
porem, obrigados no fim de cada mê9, emitir a Nota Fiscal, 
Talão de Maquina Registradora ou ‘ Coupon" mensalmen
te, na importância correspondente às vendas efetuad is 
conforme cadernetas, § único, do art 7‘, do Decreto n1 1 069. 
de 18-11-59.

A inobservância desses preceitos legais, sujeitam os 
infratores a multa que poderão variar de CrS 5 OOU.Ot1 a 
CrS 5ü.000,<0.

Lajes, 7 de fevereiro de 1962 
ass. Hiperides de Sá Ferreira

Inspetor Regional.

Monumental campanha “ COMPACTOR”
Compre agora sua caneia “COMPACTOR” pelo 

mesmo preço do ano passado. *

Recebendo ainda grátis lindos brind«s
"Re g u a  d e  c e l u l ó id e  c r is t a l -  ou estojo D] t se,am:
utensílios escolares. P astico para
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
Requerimentos despachados em 13 de dezembro de 1961
2.675 - Firma Madeireira Farroupilha Ltda. - Requer Cert de que iá deu

baixa de uma serrana - Certifique-se 4 c‘ut ja deu
2.676 - Schmidt & Cia. Requer baixa de lançamentos - Sim
2677 - Certidão de cancelamento de lançamentos - Certifique-se 
2 678 - Lindo Cuco-Pgto da tu a  de laudêmio - Sim q
2679 ’ fiqueTe APareCÍda Pefeira Seaise * Cert de tempo serviço - Cer-
2 680 - Candida Figueiredo Proênço - Concessão Perpétua - Sim
2.681 - Isolina Maria de Jesus Silva - Concessão Perpétua - Sim
2.682 - Antonio Pires de Camargo - Transferências de terras - Processo

incompleto.
2 683 - Alaide Venturini - Transferência de terras - Sim

Requerimentos despachados em 14 de dezembro de 1961
2.6S4 - Sigurta & Vergani - Requer baixa de lançamentos - Sim
2.685 -José Oceny Antunes dos Santos - Transf. de terras - Sim
2.686 - Sebastião José Vieira - Cert. de lançamentos c/ Farmacêutico

P Licenciado no periodo de 1947-1956 em Painel e 1956-1961 em 
La.ies - Certifique se

2 687 - Proêncio Antunes de Andrade - Pgto. Laudêmio - Sim 
2.688 - Eni Vieira de Souza - Tranf. de terras - Sim 
2 689 José Cândido de Macedo - Transf. de terras - Sim 
2.690 - Reni Reis e outros - Transf de terras - Sim
2 691 - João Daniel Muniz - Transf. de terras - Sim
2 692 - Pedro Vieira Tives e outros Transf. de terras - Sim 
2.693 - Fredevino A. de Souza e outros - Transí, de terras - Sim 
2 694 - José Cândido Macedo - Transf. de terras - Sim 
2 695 Assis A. Martins e outros - Transf. de terras Sim
2.696 - Henrique Amaral Neto - Transf. de terras - Sim
2.697 - José Maria Schumacker - Transf. de terras - Sim
2.698 - Gercino J da Silva e outros - Transf de terras - Si
2.699 - José Teodoro de Liz - Transf. de terras - Sim
2.700 - Hercilio J. Martins - Transf. de terras - Sim
2.701 - Antenor Knol - Transferência de terras - Sim
2.702 - João Lopes - Transferência de terras - Sim
2.703 - Ana Maria Lopes - Transf. de te rras - Sim
2.704 - Hercílio Reutter Transf. de terras Sim
2.7)5 - Antenor Barbosa da Silva - Transf. de terras - Sim
2.7i>6 Antonio Freitas Sehmacker Transf. de terras - Sim
2.707 - Gentil Ribeiro de Andrade - Transf. terras - Sim
2.708 - Henrique Wiggers Neto - Transf. de terras - Sim
2709 - Nestor Sutil de Oliveira Transf. de terras Sim
2710 - Felisberto Melo do Amarante - Transf. de terras - Sim
2711 - Cândido Hugen de Liz -  Transf. de terras - Sim
2712 - Domingos Barbo a do Nascimento - Transf de terras - Sim
2713 - Teofilo Fertig - Transf de terras - Sim
2714 - Maturino Ribeiro de Andrade Transf. de terras - Sim
2715 - Adenor Silveira Küster - Transf. de terras - Sim
2716 - Celescina Machado da Silva - Transf. de torras - Sim
2717 - Huberto Kaukig - Transf. de terras - Sim
2718 - José Garibaldi S de Oliveira - Transf. de terras - Sim
2719 - Sebastião Prudente de Liz - Transf de terras digo Baixa de

lançamentos - Sim

Requerimentos despachados em 15 de dezembro de 1961
2720 - Janir Vanin de Moraes • Lançamento abertura de mercadinho -

Sim
2721 - Mario Coelho de Oliveira • Baixa de lançamentos - Sim
2722 - Ruth Sobols de Mendonça - Encaminhamento de documentos pa

ra naturalização - Encaminhe- se os Documentos à See. de Segu
rança Pública do Estado de Santa Catarina.

2723 - João Mario Mendonça - Encaminhamento de documentos para
naturalização - Encaminhe se os Documentos a See. Segurança

Pública do Estado de Santa Catarina.

p/ Proeópio

2731
2732
2733

2734

2735
2736

Requerimentos despachados em 16 de dezembro de 1961
2724 - Alziro Muniz de Souza - Baixa de lançamentos - Sim
2725 - Sebastião Pereira Branco - Transf. de terras - Sim
2726 - Hildegard Nerbas Taggesell - Abertura de uma porta p/ comér

cio - A DOV p/ INF.
2727 - Mauro Atayde - Certidão de Carta de Aforamento - Certifique se

Requerimentos despachados em 18 de dezembro de 1961
2728 - Alfredo Pagani - Pgto. da taxa de laudêmio - Sim
2729 - Antonio Augusto Stank - Transf. de lançamento

Camargo - C/ requer.
2730 - Rosemary N. Schmidt - Cert de tempo de serviço - Certifique-se 
‘>■7'4, José Waltrick Sobrinho - Pgto. da taxa de Laudêmio - Sim

Barizone Pires da Silva - Transf. de terras - Sim 
Wilmar Vieira Branco - Lie. para Construção de casa - A DOV 
para Informar
Renato Arruda - (Cicero Delfes de O. Couto) 2a. Via, digo, H. - 
bite se A DOV P/ Informar
Maria Ivone Zambau - Baixa de Lançamentos - Sim 
Ondina Silveira Padilha - Baixa de lançamentos - Sim

2737 - João Mendes Filho - Lie. para abertura de botequim no Estádio
Municipal - Agjirde Coacorrêacia Pública

2738 - Herculano, Arnaldo, Aristides e outros - Pgto. Laudêmio - Sim
2739 - Tadeu de Andrade - Requer Adicional aos >/ vencimentos Sim

o que for de direito.

Requerimentos despachados em 19 de dezembro de 1961
2740 - Antonio Daboit - Transf. de terras - Sim
2741 - Rogéri » Daboit e outros - Transf. de terras - Sim
2742 - José Cardoso Silva - Transf. de terras - Sim
2743 - Saul Ribeiro da Silva Transf. de terras - Sim
2744 - Heltnuth Fett - Certidão de lançamentos - Certifique-se
2745 - Rodrigues & Waltrick - Baixa de lançamentos - Sim
2746 - João Pedro de Oliveira - Licença para construir casa - A DOV

para informar

Requerimentos despachados em 20 de dezembro de 1961
2747 - Anita Antunes Cruz - Certidão de tempo de serviço - Certifique-se
2748 - Maria de Lourdes Furtado - Certidão de tempo de serviço - Cer

tifique 6e
2749 - lvo G. Schenkel - 2a. de Via Alvará de construção - A DOV

para Informar
2750 - Plinio Ribeiro Ramos - Transf. de terrae - Sim
27ol - Reinaldo Bertuol. Claudio Fontana e outro - Transf. de terras em 

Cerro Negro - Dirija-se a Prefeitura Competente..
2752 - Osório Lenzi- Transf. de terras - Sim
2753 - Elvira Wagginiack - Transf de terras - Sim
2754 - Luiz Onofre de Andrade Transf. de terras - Sim
2755 - João Domicilio Corrêa de Moraes - Transf de terras - Sim
2756 - Hortência Paim Transf. de terras Sun
2757 - Leonidas de Campos - Ligação dágua - A Secção dágua para

informar.

Requerimentos despachados em 21 de dezembro de 1961
2758 Argino da Silva - Licença para construir casa - A DOV. para 

Informar
2759 - Olly José Bertoldo - Habite-se - A DOV para Informar
2760 - Colégio São Judas Tadeu - Ligação dágua - A Secção Dágua

para Informar
(Continua no próximo número)

T r a n s p o r t a d o r a  e R e p r e s e n t a ç õ e s  R O D O L A G E S  L T D A .
Avenida Marechal Floriano, 388 -  Fone, 380 - Caixa Postal, 73 - LAGES - S. Catarina

Transportes em geral de cargas, lotações, mudanças, encomendas, bagagens etc., para qualquer localidade do pais
em Curitiba, Caxias do Sul, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Curilibanos, São Joaquim, Pelotas, 
Joaçaba, Rio Grande e Londrina.Agencias

Servindo ainda as seguintes localidades de Santa Catarina:
Mafra, Canoinhas. Monte Castelo, Lageadinho. Residência Fuck, Santa Cecilia. Ponte Alta do Norte, Ponte 
Alta do Sul, Campos Novos, Chapecó, Xaxim, Xanxerê, Encruzilhada, Palmeiras, Bouqueirão. Sao Jose do Cer
rito, Rio da Varzea, Painél. Urubici, Urupema, Bocaina do Sul, Bom Retiro, Capão Alto, Campo Be.o do bui, 
Lagoa da Estiva. Cerro Negro, Anita Garibaldi, Celso Ramos, Ponte do Rio Pelotas e Rio Negro, no Parana.
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N o t i c i a s  d e  íl o t a  r v
Bolsas de estudos da Fundação Botaria - pa
ra compreensão internacional para um ano 
acadêm ico de estudos no exterior, completa 
mente pago.

Propósito - dar oportunidade a jovens rapa
zes e moças de viverem e viajarem para a com
preensão internacional em qualquer país em que 
existem Rotary Clubs.

CORREIO LAG EAN O
? ' rÇ'na

Dantas recebia  moç 
,a  Câm ara Jredercl

moção deSan Thiago 
censura

Deverá ser apresenta
da, numa das próximas 
sessões da Câmara bede- 
ral, uma moção de cen 
sura ao chanceler San 
Thiago Dantas, por ter 
levado o Brasil a uma 
fragorosa derrota, na

conferência de Punta 
Del Este.

A moção conta, atual 
mente com cincoen a as 
sinuluras de deputados, 
os quais querem demons 
trar à Amírici e ao mun

do, a desaprovação da 
atitude tomada por San 
Thiago Dantas, em de
bater-se contra a exclu
são do regime comunis. 
ta cubano da Organiza
ção dos Estados Ame 
ricanos.

Dar oportunidade educacional, porém não com 
o p:*opódto primário de proporcionar aos estu
dantes o recebimento de diplomas.

Dar oportunidade a êsses jovens de serem 
embaixadores de boa vontade dos seus próprios 
paises, transmitindo no seu regresso, as suas im
pressões e interpretações.

Requisitos - Um candidato deve:
Ter a habilidade de ler, escrever e falar o 

idioma do país em que fôr estudar.
Ter interêsse em assuntos mundiais.
Estar entre as idades de 20 e 28 anos inclu

sive. Ser solteiro.
Ter um diploma de bacharel (ou equivalente) 

por ocasião em que a Bolsa tiver início.
Ser cidadão do país de sua residência per

manente.
Pedido * O candidato deve ser patrocinado e 

fazer o seu pedido de Bolsa de Estudo por inter
médio do Rotary Club mais próximo de sua resi
dência permanente

O candidato precisa submeter a sua docu
mentação completa ao clube parocinador até o 
dia 15 de abril.

A Bolsa de Estudo, se fõr concedida, entrará 
em vigor aproximadamente um ano depois.

Importância Monetária da Concessão:
A importância monetária da concessão é ba

seada em: transporte de ida e volta do bolsista, 
partindo de sua cidade até a cidade da Universi
dade em que fôr estudar. Taxas de matrícula, 
mensalidade, livros e materiais de estudos es
senciais.

Alojamento e refeições; despesas diversas de 
subsistência.

Despesas de viagens educacionais limitadas 
dentro do país de estudo

Bolsas de estudos locais: O RC Lajes irá 
conceder neste início de ano, várias bolsas esco
lares, livros e uniformes, estando somente aguar
dando as relações de nomes a serem fornecidas 
pelos senhores Secretários de dois estabelecimen
tos de ensino locais.

Campanha em prol dos presos da Ca 
deia Pública local - Atendendo oficio do M. M. 
Juiz de Direito da Vara Criminal, o RC Lajes a 
partir desta semana estará em campanha pública 
visando conseguir roupas e calçados usados, para 
os presos da cadeia pública.

Queixa-crime contra o ministro da Justiça
Foi apresentada queixa 

crime, por injúria, calú
nia e difamação contra o 
ministro da Justiça, pe
los srs. Carlos Lonseca

e Rubens dos Santos, ao 
Supremo Tribuna! Fede
ral, que os apontou co
mo terroristas filiados a
«MAC».

Aplaude a 
vro de

proibição do li- 
Guevara

O Cardeal do Rio de 
Janeiro, Dom Jaime de 
Barros Câmara manifes
tou aplausos à proibição 
do ministro da Justiça, 
quanto à circulação do 
livro “Guerras e Guer
rilhas’’, de autoria de 
Che Guevara.

Disse Dom Jaime que 
o ato do ministro redi

miu em parte o govêrno 
federal da incúria que 
há anos veem a propa
ganda comunista avan 
çando em nosso país.

Embora não conhe
cendo o livro, Dom Jai 
me assinalou não ter te 
meridade quanto a sua 
reprovação.

P e s s i m i s t a

quanto ao parlamentarismo
Amaral Peixoto, presi

dente nacional do PSD, 
mostrou-se surpreso com 
a moção apresentada na 
reunião do PSD, em Bra
sília, afirmando estar

pessimista quanto à via
bilidade do funcionamen 
to do parlamentarismo 
tal como está sendo tes
tado no país.

Trabalhadores pedem conten
ção no custo de vida

A Confederação Nacio
nal dos Trabalhadores en
viou ao presidente João 
Goulart uru documento, 
em nome de milhões de 
operários, apelando no 
sentiio de contenção do

custo de vida, a fim de 
que o atual salário mí
nimo não seja anulado.

O documeato solicita 
medidas energicas do 
chefe do govêrno, para 
combater a inflação.

Apreensão d a !i /ro 
“Minha Luta”

O deputado Gerson 
Berger informou na As
sembléia Legislativa do 
Rio, que o ministro da 
Justiça vai iniciar ime 
diatamente o processo 
de apreensão do livro 
«Minha Luta», por ser 
atentatória à moral e a 
democracia. O deputado 
informou ter ouvido a 
declaração do minbtro 
Alfredo Nasser.

Pena de morte no 
Brasil

Vários deputados estão 
colhendo assinaturas pi
ra o projeto de emenda 
constitucional, que insti
tuirá a pena de morte 
no Brasil.

A punição máxima se 
ria aplicada como nos 
casos do incêndio do 
Gran Circo Norte Ame
ricano de Niterói, e a 
chacina da farailia Bu- 
garotty.
Prenúncio de rompi

mento
A exoneração da es

posa do governador Ju- 
racy Magalhães, da LBA 
de Salvador, pode ser o 
prenúncio de um rompi
mento com o govêrno fe
deral

Todavia os auxiliares 
de Jango e Tancredo 
desconhecem qualquer 
estremecimento de rela
ções com o govêrno ba- 
hiano.

Se você deseja ganhar

= —  1 m i l h ã o  d e  c r u z e i r o s  = = = = =
Exija do seu fornecedor a NOTA FISCAL correspondente à*

ao sorteio da Junha de compras e concorra

Seu Talão Vale um Milhão
Troque as suas notas à rua Coronél Córdova n° sn * * * * * \ A w
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0 a n i l  em Lages
Tentará a reabilitação

Retribuindo a visita 
que lhe fez o G. A. Gua- 
rany no último domingo 
a Veranopolis, o Vera- 
nense dessa cidade es 
tará jogando amanhã em 
Lages.

Como se sabe, o Gua- 
rany derrotou o Vera 
nense em seus proprios 
domínios por 5 a 4, o 
que significou uma gran 
diosa vitoria para o fute

boi lageano.

Para o jogo de ama 
nhã em nossa j cidade, o 
Guarany gosa de u n cer
to favoritismo, esperan
do-se porem, que o Ve- 
ranense consiga uma com 
pleta reabilitação, o que 
não seria surpresa, p u i s  
o quadro gaúcho é porta
dor de uma apreciável 
equipe.

Foi efetuado no último 
sábado, à uoite, na cida
de de Caxias do Sul, o 
match amistoso inter-es 
tadual, reunindo as equi 
pes do Juventude local 
e do Internacional de 
nossa cidade.

Êste prélio foi vencido

facilmente peia esquadra 
caxiense por 5 a l.

Boanerges (contra), Ti- 
de (contra), Ambrozio. 
Osvaldo e Leonardo con 
signaram os tentos do 
Juventude, ao passo que 
Jaime anotou o gol de 
honra dos internaciona- 
listas.

O Ester jogará em Trom 
budo Alto

O quadro do Ester F. 
C. deverá preliar amis
tosamente amanhã à tar
de na localidade de 
Trombudo Alto contra o 
Continental local, num 
jogo de carater revan* 
che.

No último domingo, por

ocasião da realização di 
festival esportivo alusivi 
à inauguração da novi 
praça de esportes da fc 
E. R. Olinkraft, o Este 
derrotou o Continenta 
por 1 a 0, razão por qu 
êste cotejo será um; 
revanche.

Objetos a venda
Vende-se por prêços de ocasião:
1 — Calculadora manual ODHNER.
1 — Espingarda ROSSI calibre 22.
1 — Bomba para água, sucção a pressão, entrada de 

1 polegada, saida de 3/4 de polegada.
Tratar com o snr. Cardoso, prédio da Farmácia 
IARA no bairro Coral.

Cursos de Inglês
Instituto Brasil - Estados Unidos
Reinicio das aulas em Março

Derrotado o Aliados n a  estréia
Tivemos domingo úl 

timo no Estúdio Munici
pal Vidal Ramos Junior, 
a realização do encontro 
fub bolistico entre as e- 
quipes da S. ( .  Pinheiros 
e do Aliados F. C., que 
na ocasião faziam os seus 
retornos às nossas can 
çhas esportivas.
Êste cotejo que, lècnica- 
mente foi dos mais fra 
cos, encerrou se com o 
triunfo do Pinheiros por

1 a 0, gol conquistad 
por intermédio de Moa- 
eir.

As duas equipes jo
garam com as seguintes 
constituições: Pinheiros - 
Antoninho, Teimo, Aloi 
sio e Reis; Ulisses e ui- 
co; Moacir, Batalha, Pin 
to, Bagé e Grilo.

Aliados - Zépte. Rogé 
rio, José Roque e Si bas , 
tião; Ferreira e Miltinho;

Dizo, (Joatan) Vicenti- 
nho, Tonico, Rato e Sar- 
dá.

O arbitro d \ partida 
foi o Sr. Artenis Freitas, 
com boa atuação,bem se
cundado nas laterais per 
Aureo Melo e A ris teu 
Canuto.

Na preliminar o aspi
rante do Pinheiros der
rotou o do Aliados por 
4 a 2.

Hoje Internacional x lu- 
ventude de Caxias do L ul

Colorado espera ampla reabilitação
Dando cumprimento a 

realização de uma série 
de duas partidas amis
tosas, estarão jogando 
h >je à tarde no E>tadio 
Municipal Vidal Ramos 
Junior, as representações 
ao internacional de nos
sa cidade e do Juventu
de de Caxias do Sul, 
um dos integrantes da di 
visão de honra do futebol 
gaúcho.

Êste choque está sen
do aguardado com am
pla espectativa, pois nê 
le o Internacional tenta
rá a sua almejada reabi
litação do revez sofrido 
na última semaua na 
Pérola dasColonias, quan 
do foi goleado ante o

mesm > adversár por 
5 a 1.

Aquele escore tão di
tado desfavorável ao 

Internacional, foi prove
niente de vários motivos, 
inclusive as condições do 
gramado do verdoengo 
caxiense que se apre
sentava bastante escor
regadio, e isto foi fatal 
aos atletas rubros.

Atuando agora, sob o 
calor de sua torcida e 
com diversos outros fa
tores a seu favor, espe
ra o onze rubro obter 
u i resultado satisfatório 
à sua torcida, que deve
rá comparecer em larga 
escala à nossa principal 
praça de esportes.

Sensacional triunfo do Guara
ny em Veranopolis

Olinkraft ven
ce o Canoi- 
nhas por 2 a 1

Com grandes solenida
des e com a realização 
de um festival esportivo, 
foi inaugurado domingo 
último na localidade de 
Igaras o Estádio Teddy 
McCrocklin, pertencente 
à S. E R. Olinkraft.

No cotejo de fundo do 
domingo esportivo, o 
Olinkraft conquistou um 
sensacional triunfo sôbre 
o Canoinhas da cidade 
que lhe empresta o no 
me pelo escore de 2 a 1, 
depois de um jogo ar
duamente disputado.

O cotejo de fundo foi 
precedido de várias par
tidas futebolísticas reu
nindo equipes de Lages, 
Taió, Igaras e Trorabu- 
do Alto.

Sensacional e sonoro 
triunfo colheu o G. A. 
Guarany no último do
mingo na cidade gaúcha 
de Veranopolis, ao aba
ter o onze local do Ve- 
ranense por 5 a 1 .

Êste triunfo do bugre 
reveste se de expressão, 
quando se sabe que o

Veranense é um dos 
bons quadros da 2a divi
são de amadores do Rio 
Grande do Sul.

Johan 3, Zilvio e Zeca 
marcaram os gols do 
Guarany, e que decreta
ram esta sensacional vi
toria do campeão lagea 
no em canchas gaúchas.

Prova ve’ ini
cio do Cam

peonato
Provavelmente a data 

do inicio do próximo 
certame citadino, será a 
10 ou 11 de março. 
Esta confirmação de
pende de uma assembleia 
geràl a ser realizada pe 
los clubes filiados à LSD, 
cuja assembleia será em 
breve.

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

Executa todo e qualquer serviço de impressos, dispondo para tanto de profissionais especializados

Papelaria em geral — Completo sortimento de material escolar
Rua Coronel Córdova, 202 - Fone, 213 - Lages - S. Caiarina
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R* ï c T ci instalada ^Ik s M i i é  o Diretario de PSD fe Comia i in li A g ê n c i a  d »  i a p e t c
Realizou-se no último do 

mingo, dia 18, na séde do 
distrito de Correia Pinto, a 
reestruturação do diretorio do 
Partido Social Democrático 
daquela localidade

A referida reunião foi pre
sidida pelo sr. Valdo da Cos
ta Avila. presidente do dire 
torio municipal do Partido 
Social Democrático, compa 
recendo também, o vereador 
Manoel Antum*- >tirríos p1'* 
sidente d Càmai i Municip 1.

o D r  J o r g e  Barroso 
Filho, o sr. José Vieira Le 
mos e elevado número de 
correligionários.

Foi elevado para 25 o nú 
mero de membros do dTe- 
torio distrital, que ficou as 
sim constituído: Presidente - 
Dorval Aleixo Muniz; Vice 
Presidente - Sebastióo Ribei 
ro Neves, ficando como mem
bros os senli res Juvenal 
Alves Bastos. t; Alves 
I' r i Vlfl B 58 doi 
c it ■ • Joàii ves ticlide-

F E S T I V A L
E S C O L A R

\ j o t n p a c J c i
PARA C O L A B O R A R  
C O M  O A N O  
ESCOLAR 1 9 6 2 . . .

te 1961
★ Compre qualquer jôgo ^Q om pacJot>~

- Caneta - Lapiseira - 
-C ane ta  E s fe ro g rá f ic a - 
e receba GRATUITAMENTE 

um magnífico 
ESTOJO ESCOLAR!!

★ Compre uma caneta ^jotMpacJof^  
e receba GRATUITAMENTE 
uma linda RÉGUA!!

O  A N O  T O D O  
V O C Ê  E S C R E V E R Á

nteÕw>v!

^ jo m p a c J o i
GARANTIA E QUALIDADE PELO MENOR PREÇO

I Pereira Neves, Artiba.no Ra- 
íaeli, Antonio Nogueira, <iu- 

, venal Alves da Silva, Godol- 
fim Nunes de Souza. Juiio 
Ferreira dos Santos, J ob& 
Patricio do Nascimento. Ani- 
zio Alves de Souza, Lidio 
Cesar Atanasio, Pedro Rodri
gues Bastos, Eliziario Dias 
dos Santos. Alexandre Julio. 
Nelson de Avila Mesquita, Jo
sé Alves dos Santos Filho 
Petronilho Rodrigues Bastos. 
Darvil Alves Bueno, Assis 
Alves Coelho, Alvassis Nu
nes Ribeiro e Herminio de 
Athayde Furtado.

Os três úl imos membros, 
Assis Alves Coelho, Alvassis 
Nunes R.beiro e Herminio 
de Athayde Furtado, perten
ciam à UDN de Correia Pin 
to. E, desligam-se dessa for
ma do paru o udenista para 
apoiar, doravante o PSD

São três piestigiosos cbe 
fes politic  ̂ que expontânea
mente vier :u hipotecar solida
riedade ao sr. Valdo da Costa 
Avila, passando a integrar o 
diretorio pessedisãa o que 
bem demonstra o acêrto 
com que e«tá sendo dirigido 
o PSD neste comuna.

Os integrantes do novo di
retorio de C o rre i i Pinto, fo 
ram saudados pelo vereador 
Manoel Antunes Ramos e 
pelo Dr. Jorge Barroso Fi 
lho Falou em nome do dire 
torio, o sr. João Alves, fina
lizando a reunião que lotou 
as dependências do Clube 7 
de Setembro com o agra
decimento do presidente sr. 
Valdo da Costa Avila, a to 
dos os que compareceram 
à reunião política do PSD.

. nAH„iaB que recebemos, diversas providêr. Segundo noticia <jUg alta direção do p d c  L
sCentideo8tde JeMnstalada em nossa cidade brevemente a A-

gênci.a 1'pm Lages, apenas um Posto de Arrecadação Existe em w g  ■■ * ujto a desejar para todos aqu* 
que por tal moUvo, êgte órgão da Previdência Socia] 
les que contribuem P existe outra providência jUmASegundo a.“ da no'C,aSe ex.8to v  Momo ^
ao Ministro do Trabalho,^ arePaglalado em Lages um Cn S  
pedecista. no sent providência tomada pelos pedecig
(,e sindiCHlizaçao^ < a DüS6a cidade, verbas p*
ta8 6 n0nm,rLe coLtrua a Pc asa Popular, pois como se £  
£  qeom a ecente verba conseguida pelo atual Ministro do 
TrkbTho em sua virgem aos Estados Unidos, a
mtsma é da ordem de quarenta m.lhoes de dólares.

Todos os esforços estão sendo desenvolvidos no senti- 
do de que a nossa cidade seja contemplada com uma apr, 
chivel soma que se destina a essa oportuna providencia.

L U .  recfii!
Conforme tivemos o 

portunidade de divulgar 
em nossa última edição, 
a sra. Dolores Delia Roc- 
ca, foi empossada recen
temente na presidência 
da Legião Brasileira de 
Assistência (núcleo local), 
bem como . divulgamos 
algumas providências to 
madas pela me6ma, por 
ocasião de sua viagem à
Asfaltamento da Avenida Pres Vargas

Conforme tivemos oportuni
dade de constatar já se en 
contra m bastante adiantadas 
as obras de asfaltamento da 
Avenida Presidente Vargas, 
realização esta da Prefeitura 
Municipal em acordo com o 
govêrrn dc> Estado

S r. I V o O l l o  L o h m a  li n
Acompanhado de sua exma. 

família regressou em dias des
ta semana, de uma excursão 
à várias cidades do RioGran 
de do Sul, o sr. Ivo Otto 
Lohmann, diretor da impor
tante firma desta praça, a 
Agência Planaltina de Veícu
los S/A.

Prosseguindo em suas fé
rias regulares, o sr. Ivo Otto 
Lohmann e seus dignos fa

milieres seguiram no dia de 
ontem pi : Florianopelis, on
de deve lo passar uma tem
porada nas belíssimas praias 
daquela capital, devendo lá 
permanecer até o término 
dos festejos carnavalescos.

Desejamos ao sr. Ivo Otto 
Lohmann e sua exma. famí
lia, uma feliz estada em Fio 
rianopolis e um venturoso 
regresso à Princesa da 
Serra.

Construtora Catarinense de 
Estradas S/A. - ##Cocesa#/

Assembléia Geral Extraordinária 
1° Edital de Convocação

Ficam convidados os senhorpa 
niâo de assembléia geral ext"aordinárT a “ reu'
sede social, a rua Marechal De^dor^m lU  r|vn#i«Fk8?. na 
borgi. sala o 2, na cidade de Lages' Êalldo de ^ r 0,““ '
na, no dia 4 de março do corrente ano s .  o k S ' atarl~ tratar da seguinte; e ano, âs 9 horas, para

ORDEM DO DIA:
1) Eleição para os’cargos vagos d» Hírato ■exercício de 1962; s s  8 aa <liretoria, para o
2) Assuntos do interesse social.

capital fio Estado.
Podemos informar aos 

nossos leitores, que aca
to mi de chegar à nossa 
cidade, uma quota de 
;1Ü0 Kl v de leite Ninho, 
para atendimento aos 
inscritos du L B A.

Com a chegada desta 
quota de leite, podemos 
ver e sentir os frutos da 
administração da sra. d. 
Dolores Delia Rocca, & 
frente daquele órgão, que 
visa unicamente servir 
as pessoas realmeute 
necessitadas de nossa 
terra.

Dr. Claudio Ramos 
Flonani

Transcorreu na última 
quarta feira, dia 21, o trans- 

(eurso de mais uma data na- 
talic.a do Dr. Cláudio Ramos 
Floriam, diretor da Fazenda 
Municipal, e elemento bas 
tante relacionado em nossos 
meios sociais e politicos.

Inteligência moça, 0 Dr. 
Claudio Ramos Floriani, vem 
se desincumbindo com muita 
eficiência à frente da pasta 
da Fazenda de nosso muni
cípio.

Noticiando êste grato a 
contecimento social destas 
colunas enviamos ao Dr. 
Claudio Ramos Floriani os 
nossos votos de muitissi 
mas.felicidades.

Lages, 16 de fevereiro de 1962.

Dr. Newton Ramos - Dir Sim
Ur - a . r.Dl' Â lw .

Sr. Dario To- 
deschini

Transcorreu na últims 
quarta .feira, dia 21, a passa 
gem de mais um aniversário 
natalício dojsr. Dario Todes- 
chini, sócio gerente da con 
ceituada firma Serrana Ltda 
Veículos e Máquinas, e pe®' 
soa que gosa de larga esti
ma. em nossos meios sociais 

Por ocasião do seu nataü 
cio, o sr. Dario Todeschw* 
foi muitíssimo cumprimenta 
ta pelo seu vasto circulo de 
relações e amizades, e aprO' 
veitamos o ensejo para deso 
jar lhes inúmeras felicidade®

( para maior alegria de todo® 
los que lhe são caros
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