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CandiüatDS eleitas para a Cântara Federal
de í  de outnbrn

Conforme resultados 
(fieiais procedentes da 
ipital do Estado, oParti- 

io Social Democrático 
[legeu 5 deputados à 
tâmara Federal e mais 

com as sobras, a Uni- 
lo Democrática Nacional 
legeu 5 deputados e

mais 1 com as sobras; 
e o Partido Trabalhista 
Brasileiro elegeu um de 
putado e mais 1 com 
as sobras.

Na legenda do PSD, 
foram eleitos os srs. 
Joaquim Ramos, Anto- 
nio Gomes de Almeida,

Repercutiu favoravel
mente em nossa cidade e 
na região serrana, a elei
ção do Sr. Ladir Cherubi 
ni para a Assembléia Le 
gislativa do Estado, gra
ças à boa votação con
quistada no pleito do dia 
7 último.

Diretor da importante 
1 firma Industrias de Madei 

ras Pratei s 1 Ltda., homem 
perfeitamente ligado aos 
setores madeireiros de 
nossa cidade e do sul do 
país, o Sr. Ladir Cherubi 
ni, será por certo na As-

Imbléia Legislativa, o legitimo representante da 
lasse madeireira, lutando por suas justas ieivin

[Ligado também às várias classes sociais de 
lesa terra, o Sr. Ladir Cherubmi saberá iepre-

fntar condignamente a família lage . insios 
Islativo barriga verde, defendendo os.seus justos

|*NoTiciando êste acontecimento. d « ta í  colunas
[vamos os nossos parabéns ao 1 ; " . n0SiCã0 
Jhi p«la sua tleiçao à tão importante posição
|o pnrler legislativo de nosso Es

Osny de Medeiros Regis, 
Orlando Bertoli, Pedro 
Zimmermann e Lenoii 
Vargas Ferreira. Na UDN 
foram eleitos os srs. Do- 
micio Freitas, Albino 
Zeni, Laerte Kamos Viei 
ra, Haroldo Carvalho,Ál
varo Catão e Lauro Car 
neiro de Loiola. No PTB, 
foram eleitos os srs. 
Doutel Andrade e Paulo 
Macarini, sendo que o 
último pelas sobras de 
Votos.

PSD elegeu 20 Deputa
dos Estaduais

De acordo com despachos procedentes da 
capital do Estado, o PSD conseguiu eleger 20 
deputados estaduais, a UDN 14, o PTB 6, o PDC 
2, o PRP 2 e o PSP 1.

O PST não conseguiu reunir legenda sufici
ente para eleger um deputado.

Inteiro êxit» na fnsla da primavera
Foi coroada de suces

so as festividades da 
Primavera, promovida 
pele Barbicacho Colora
do, realizadas sábado e 
domingo último, em nos
sa cidade, da qual par
ticiparam CTG’s de La 
goa Vermelha, Painel e 
de Lages.
Ojirogiama muito bem e-

"0  Pagador” concorrerá ao Oscar 
O filme «O Pagador de Promessas», que ga

nhou a «Palma de Ouro» era Cannes, concorre
ra ao «Oscar», conferido pela ncademia de Artes 
Cinematográficas de Hollywood, anualmente, ao 
melhor filme estrangeiro segundo informações 
divulgadas pelo Itamarati.

laborado e executado pe 
lo Barbicacho Colorado, 
nos mostra a capacida
de e dinamismo do Dr. 
Afonso Alberto Ribeiro 
Neto, que na direção do 
mesmo e assessorado 
por um punhado de bra
vos batalhadores do tra- 
dicionalismo em nossa 
terra, tudo fizeram para 
que a festividade gau- 
chesca de sábado e do
mingo, alcançassem o 
êxito esperado.

(Edição de 
hoje 6 pág.)

*

[Encontra-se nesta ci- 
Pde, di vendo aqui per- 
Jaiiccer por mais al- 
|uns dias, o Sr. VValter 
l 11 t;mive, diretor da im 
l(rif.nte firma Exporta
r ia  de Madeiras Fon- 
Ipive Ltda , que tem a 
pa matriz na cidade de 
[oilo Alegre, e com de
leiteis de compras nos 
piados do Rio Grande 

Sul, Santa Catarina efaraná.

Em nossa cidade, o Sr. 
Walter Fontanive está 
desenvolvendo incessan 
t e  atividade em torno, 
da firma do qual é um 
dos mais dinâmicos di
retores.

Desejamos ao Sr. Wal
ter Fontanive uma feliz 
nermanência na tPrince 
L  da Serra, com votos 
de plenos êxitos em seus
negócios.

Em ritmo acptaío a « t o p  da nova ala do
Está evoluindo assus

tadoramente a conslru 
ção da nova ala do 
Grande Hotel Lages, 
constituída de nove pa- 
vimeutos.com sete apar
tamentos por andar.

A sua direção não tem 
poupado energias no sen
tido de que a referida 
construção que está sen
do executada em tempo 
record, seja entregue ao 
público no menor prazo 
de tempo possível.

Aproximando-se as fes 
tividades da XlIIa. Ex
posição Agro Pecuaria, 
época em que a nossa 
cidade recebe a visita 
de inúmeros turistas, 
ávidos por assistir àque 
le tão grandioso certame, 
a direção do Grande 
Hotel Lages está desen 
volvendo esforços no 
sentido de que dois ou 
três pavimentos estejam 
concluídos até o dia 17 
de novembro vindouro, 
proporcionando assim 
maior comodidade aos 
senhores visitantes.

Como se sabe, a nova

ala do Grande Hotel 
Lages será composta de 
56 apartamentos, todos 
êles dotados do máximo 
coníorto, com banheiros 
individuais, telefone e 
agua quente com central

térmica.
O andar térreo será 

ocupado com salas de 
estar e de reuniões, sen
do a nova ampliação 
servida por dois eleva
dores SUR.

Após permanecer em nos
so município durante alguns 
dias, acompanhado de sua 
exma, esposa» em gôso de 
merecido descanso, regres
sou hoje à capital do Esta
do, o Sr. Henrique de Arru
da Ramos, chefe de Fisca
lização da Fazenda em nos
so Estado.

O Sr. Henrique de Arru
da Ramos, concorreu no -úl
timo pleito a uma cadeira 
na Assembléia Legislativa, 
na legenda do Partido So
cial Democrático, tendo sido 
eleito por boa votação, 
graças à estima que gosa 
em quasi todo o Estado.

Almejamos ao Sr. Henrique de Arruda Ra
mos e sua digna es;osi, votos de um feliz re
gresso à capital barnga-verde.
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Prefeitura Municipal
Estado de Santa Catarina

Tê mo de contrato de Jocação de serviços
Têrmo de Contrato que entre si fazem a Prefeitura Municipal 
dc Lages, e o Sr. Dr. Wasyl N nvitsc lieoko, para o fim e na 
forma que nbaixo se decluru:

Ao primeiro dia do mês de julho do ano de mil novecentos e sessenta 
e tiois na Prefeitura de Lages no Gabinete do Prefeito Municipal Dr. 
Wolny Delia Rocca, ora denominado Contratante, e de outro lado o sr. 
Dr. Watyl Nowitschenko e aqui denominado Contratado, foi concluído 
êste coi trato na forma e sob as cláusulaa seguinte*:

Cláusula Primeira
O Contratante, usando de suas atribuições, contrata rêste ato.o Sr. 

Dr. Wab\l Nowitschenko, para na Assistência Municipal da Prefeitura 
de Lajes, prestar seus serviços profissionais.

Cláusula Segunda
O Contratai te obriga se a pagar ao Contratado, mensalmente 

como retribuição aos serviços presta los, o s iláro  de dez mil e qui- 
i hentos cruzeiros (Cr$ 10.5JO.') ) que será efetuado na Pagadoria da Pre
feitura e pela veiba 4 44-l do orçamento vigente.

Cláusula Terceira
O presente Contrato terá sua vigência a partir .de primeiro de 

julho do corrente ano e terminará um auo (1) após, podendo ser pror
rogado de acordo com as partes contratantes, bem como poderá ser 
rescindido em qualquer tempo, por iniciativa de uma das partes, sem 
que caiba direito a indenização ou reclamação judicial ou extra ju 
dicial,
E, para firmesa e validade do que ficou acima estipulado, mandou o Sr. 
Prefeit) Mjoicipil que fosse lavrado o presente têrmo de Contrato, 
que depois de lido e aciiado conforme, vai assinado pelas partes con
tratantes e por mim, Felipe Afonso Simão, Secretário da Prefeitura 
Municipal de Lages.

Prefeitura Municipal de Lages, em 1' de julho de 19C2
Wolny Delia Rocca - Prefeito Municipal 

Wasyl Nowitschenko 
Contratado

Felipe Afonso Simão 
Secretário

DECHETO
de 2 de julho de 1962 

O Prefeito Municipal de Lages, Resolve:

ADMITIR:

Aquiles Floriani, para como Extranumerário mensalista, exercer 
es funções de Auxiliar de Mecânico, Referência X.

Prefeitura Municipal de Lages, em 2 de julho de 1962.
Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Publicado e icgistrado o presente Decreto na Secretaria da Pre
feitura, em 2 de julho de 1962.

Felipe Afonso Simão 
Secretário

DECRETO
de 2 de julho de 1962 

O P.efeito Municipal de Lages, resolve.

ADMITIR:

IRINEU Godinho da Silva para, como Extranumeráriompn 
exercer as funções de Auxiliar de Mecânico, Referência X. allg 

Prefeitura Municipal de Lages, em 2 de julho de 1962.
Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Publicado e registrado o presente Decreto na Secretaria d»
feitura, em 2 de julho de 1962. Pre‘

Felipe Afonso Simão 
Secretário

PORTARIA 
de 2 de julho de 1962

O Prefeito Municipal de Lages, resolve:

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO:

De acôrdo com o art. 178, da Lei n‘ 71, de 7 de dezemhr 
de 1S49.

A Jacy da Silva Ramos, ocupante do cargo de Fiscal dos Ser 
viços de Abastecimento de Agua, Padrão H. constante do Quadro Cnicô 
do Municipio, de seis (6) meses, com to los os vencimentos, a contar d» 
presente data, correspondente ao decênio compreendido 30 de junho de 
1952 a 30 de ju"ho 1962.

Prefeitura Municipal de Lages, em 2 de julho de 1962.
Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal 
Felipe Afonso Simão 

Secretário
Registrada e publicada a presente Portaria na Secretaria da Pre

feitura, em 2 de julho de 1962.

DECRETO N' 41 
de 5 de julho de 1962

Wolny Delia Rocca, Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas 
atribuições,

DECRETA
Art. r  - Fica aberto por conta da arrecadação do corrente exer 

cicio, um Crédito Especial de duzentos e cincoenta mil cruzeiros (CrS 
25U ooo,oo), para no corrente ano atender as despesas decorrentes de 
prêmios pelo Seguro de Vida em Grupo, efetuado por esta Prefeitura, 
em beneficio dos servidores Municipais, nos termos da Apólice n‘ 376, 
de 7 de julho de 1962 da Boa Vista Companhia de Seguros deVida.

Art. 2' Este Decreto entrará em vigor na data da sua publica
ção, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, em 5 de julho de 1962 
Wolny Delia Rocca — Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto, na Secretaria da 
Prefeitura, em 5 de julho de 1962.

Felipe Afonso Simão — Secretario

— D E —

loõo Peltzzoni & Cia. Ltda.
Rua Gerônimo Coelho, s, n - C- Postal, 126 

L A G E S  - Sta. Catarina

Agora com suas novas_ instalações, convida os para uma visita 
sem compromisso. Lispõe de móveis finos e coloniais para 

prunla entrega e executa qualquer móvel sob encomenda

Refloresfamento já iem 
solução

Torne rendoso terras inaproveitadas de sua gleba

Refloresiando-as
E um investimento lucrativo. Em 5 a P 

auos tem renda.
WT 0 trabalho é simples e prático.
MUDAS DE PINUS - em torrões de lâminas 
prontas para colocar no local definitivo.
_ Para aquisição de mudas, melhores infornia- 

çoes e orçamentos procure a S i lv ic u ltu r a  
Florescente, de Curt Wylf.
Horto Florestal em Lages, proloDgamento da 
Avenida Io de Maio

T r a n s p o r t a d o r a  R o d o l a g e s
Avenida Marechal Floriano,333 -  Fone. 330 - Caixa Postal, 73 - LAG ES - Santa Catarina

Transportes em geral d* cargas lotações, mudanças, encomendas, bagagens etc., para qualquer localidade do nais

Agencias SidSS" Alegre' Sa°PaUl0’ Ri0 de Jâneir°. Curitibanos, São Joaquim, Pelotas

Servindo ainda as seguintes localidades de Santa Catarina:
Mafra. Ccmoinhas, Monte Castelo, Lageadinho. Residência Fuck Srrn*„ -i- ^
Alta do Sul, Campos Novos. Chapecó, Xaxim, Xanxerê. Encruzilhada p ii eci la ' P°nte Alta do Norte, Ponte 
riío. hio da Várzea, Painél. Urubici, Urupema, Bocaina do Sul. Bom r ÍÍí e oas’ -?ouqueirã°' São José do Ser 
Lagoa da Estiva. Cerro Negro, Anita Garibaldi, Celso Ramos Pont» ríl «°-’ c °Pão Alto, Campo Belo do Sub 
_______ _______________________________________________ ’ ronte d0 ftl°  Pelotas e Rio Negro, no Parana
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E Bom Saber
cukreiu laGeanu 3a pagina

Vida Longa

A França mantém-se na liderann» 
o longevidade, pois são muitos os casTs Z * * '™  
as, nesse pais, que alcançaram além V  pes‘ 

nos. bem além, ás vêzes o  n.,*- (1?8 cem
egou aos 1Z6 anos, Denis G r a m a i  Grandez 

rdette Lebrum aos 135. Notáveis ainda °S - 125 e 
sos de Politiman, um cirurgião rmIida’ !ao os 

perando aos 140 anos; e Mar?e Priou00^ ? 11̂  
m 15S anos de idade. riOU’ d̂ êcida

O Cristo Redentor

aisAbetel%oa n?uUnadnn bpr?’ é. “ nsiderada uma das ais oeias do mundo, e é nesse maravilhoso oc
ano que se destaca o “Cristo Redentor” Êssé 
oponente monumento, representando Cristo de 
raços abertos sôbre o morro do Corcovado é 
isto desde muito longe no mar ou em terra ' A 
ehssima estátua, está a 704 metros de altura 
esa cerca de 1.600 toneladas, mede 30 metros 
stando apoiada numa base de 100 metros qua- 
rados, com 6 metros de altura e 500 quilos de 
êso.

O Automóvel N 1
O primeiro automóvel de que se tem notícia, 

oi o idealizado por Leonardo Da Vinci. Êsse 
onhecido artista italiano, que reunia as qualida 
es de pintor, escultor, e arquiteto, foi também 

iDventor; deixou nos um sem números de proje
tos, entre os quais, o tanque de guerra e o pa
ia quedas. O automóvel imaginado por Da Vinci 
era muito simples, principalmente para nós, que 
estamos bastantes familiarizados com os veículos 
a motor, e que em breve veremos circulando pe 
las ruas, automóveis a turbina. Na época, porém, 
a sua invenção foi considerado avauçadíssima.

Qualquer pessoa podia instalar se, comodamente, 
num veículo todo de madeira e, por meio de uma 
corda sem fim, ligada a uma roldana e ao eixo 
dianteiro, movimentá-lo apenas com as mãos.

A V IS O
A Prefeitura Municipal avisa aos interessados 

jue já foi afixado na Secretaria daquela reparti 
são o Edital de Concorrência Pública para venda 
ie terrenos do Patrimônio Municipal, destinados a 
sonstrução da casa Própria e terrenos considerá- 
los excessos.

_rvox Transmaster
relhos de intercomunicação com alimenta- 

1 ^Para atender até 15
ALTOVOX

parelho ampbador de som on
Com abmontaçao propua

Vicente Pascal© - Comercio
e Representações ^  ^  2g

Corrêia Pinto n° 122 FonEnd Telegráfico — NU 
Lages —  SaDta Catarina __ ________-

V

Posto
— DE —

PEDRO VANONI

G a s o l i n a '

» ,« “ £  um . 
para melhor atender os seus 

clientes
Ramos ■ Fone, 3

Rua Correia Pinto -  Catarina

O Conselho Estadual 
de Educação aprovou, 
recentemente, proposta 
do Gabinete de Planeja
mento do PLAMEG no 
sentido da transformação 
de 91 escolas normais 
regionais mantidas pelo 
estado, em ginásios nor 
mais, com adaptação do 
currículo das primeiras 
ao conteúdo da lei de 
Diretrizes e Bases, além 
do preparo técnico-pe 
dagógico cio pessoal do 
cente para o novo tipo 
de ginásio, e remuDe 
ração condizente ao pro 
fessorado.

O Conselho Estadual 
de Educação participará 
nessa transformação , na 
parte que diz respeito 
ao estabelecimento dt

Cacau e 
Aliança

Com o objetivo de pro 
teger a produção coLtra 
especuladores, foi forma 
da recentemeDte a Alian 
ça dos Países Produto 
res de Cacau, com a 
larticipação do Brasil 

Gana, Nigéria, Co ta 
Jo Marfim e Camerim 
que apresentam 80% 
ia produção mundial. 
Os maiores consumidore: 
são os Estados Unidos 
Uemanha, Inglaterra 
Holanda e França qm 
absorvem 60% da pro 
dução total.

O Tribunal Superioi 
Eleitoral abriu concor 
rência para a confecção 
de novas urnas, prepa
rando-se para o plebis
cito que será realizado 
no próximo dia seis dt 
janeiro.

Algumas propostas já 
foram encaminhadas ao 
TSE e estão sendo exa
minados. Por outro lado 
sabe se que o TSE está 
estudando a fórmula e 
modêlo a ser usado no 
plebiscito.

Cientistas estudam 
zodiacal

luz

Lages - Santa

Cientistas britânicos t 
norte - americanos rea
lizaram na Bolívia pes
quisas sôbre a luz zodia- 
cal e outros problemas 

A luz zodiacal é um 
trecho luminoso do céu, 
em forma de triângulo 
alto, vez por outra visto 
antes do amanhecer 
no oriente ou após o 
crepúsculo, especialmen 
te nas regiões tropicais.

currículo, primeiramente Ificiais, e depois o dos 
dos ginásios normais o-1ginásios particulares.

Depois de prolongada 
enfermidade, faleceu no 
último domingo, em sua 
residência sita à Rua 
Cândido Ramos, a ve- 
neranda dama d. Gui 
ihermina Nerbass Ribas, 
virtuosa esposa do Sr. 
Antonio Antunes Ribas, 
pessoa bastante concei 
tuada em nossos meios.

a sra. d. Guilhermina 
Nerbass Ribas, que na 
intimidade era conhecida 
como Dona Mina, deixa 
a prantear a sua morte, 
além do seu esposo Sr. 
\ntonio Antunes Kibas, 
os seguintes filhos: Ulis
ses Ribas, Antonio Ribas

Filho, êstes do alto co
mércio desta praça, d. 
Ita, casada com o sr. 
Curt Apel, também do 
comércio desta praça, d. 
Maria, casada com o sr. 
Lauro Ribeiro Junior e 
d. Terezinha, casada com 
o Deputado Evaldo Ama
ral. Deixa também D. 
Mina, vários nétos e né- 
tas. O seu sepultamento 
que foi bastante concor
rido, deu se segunda fei
ra pela manhã tendo an
tes sido oficiada missa 
de corpo presente na Ca
pela de Santa Cruz.

‘A familia enlutada en
viamos as nossas mais 
sentidas condolências.

9 próxima mtira
tino Theodoro Wanke

Da sua mesquinhez, por intermédio 
de ardis, modernos vendilhões do templo 
preparam guerra, dando o triste exemplo 
le malefício amargo e sem remédio.

Pois êles, antevendo só o seu nédio 
proveito, se dispõe ao passatempo 
de provocar desgraça ... E assim, contemplo 
os ódios se formando ao seu assédio ...

)s contadores Geiger pelo mundo 
strilam .. Cada cogumelo imundo 
i apocalipse, é um anjo, uma trombeta...

Levantem se os que ainda têm cabeça!
De-armem todos - Antes que aconteça 
o e-dúoido suicidio do planeta!

Isto é  u fato

et

u-

\  A

v -

m

As pessoas nos E.U.A. podem se mudar li
vremente de um lugar para outro?

Não há quaisquer restrições nos Estados Uni
dos aos movimentos da população. Todos os 
anos muitas pessoas abandonam seus empregos 
para aceitar postos em outras cidades a centenas 
ou mesmo milhares de milhas de distância. Acre
dita-se que aproximadamente 11 milhões de pes
soas por ano m ídem-se de uma localidode para 
outra. rtá-S

Até imigrantes têm completa í liberdade de 
novimentos e gozam de todos os previlégios a- 
tribuidos aos cidadões norte-americanos, exceto 
uaturalmente o direito do wto.
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Cerca cie quinhentos 
i elogios fabricados na 
Suíça, num valor apro 
xinado de (rês milhões 
de cruzeiros, foram apre- 
( ndidos na madrugada 
do d a S, no aeroporto 
internacional do Galeão.

A muamba era trans 
j ( rtada por um casal, 
cuja identidade não foi 
leveJada, e procediam 
de Franckfurt. Os con 
t:abuidistas traziam a

A T I  Z A 0 0
Realizou se domingo 

uilime, dia 14, na Capela
00 Convento dos Padres
1 tanciscanos, a bênção 
l atismal do pequeno 
1 évio Fernandes Filho.
< : 1 -to fiihinho do casal 
r r. Névio Fernandes c 
Fia Leonete Aparecida 
J ins Fernandes.

Foram padrii Ins do 
n enino Névio Fernandes 
1 iiho, o Sr. Raul dos 
5*; ntos Fernandes e sua 
cigna esposa d. Daura 
Fabatini Fernandes, pes
soas estas bastante rela
cionadas em nossos meios 
sociais. Desejamos ao 
jequeno Névio Fernan-
< es Filho muitas felicida
< es em sua existência.

Auxilio acs municípios
A cada ura dos 3.014 

n unicipios brasileiros 
c ber i êste ano, confor- 
r e informação da Di
retoria das Rendas Intei 
i as, a cota de 2 railhõj 
e 700 mii cruzeiros, cuj- 
f agamento já está sen 
< o providenciado.

Essa distribuição dc 
auxilios astronômicos é 
que tem estimulado a 
criação de tantos muni
cípios muitas vêzes es- 
tribando-se exclus.va- 
mente nesst nova moda
lidade de amparo às 
inúmeras cidades do 
Btasil

Quem  nã > anur.~ 
c ia  se esconde

Par se a uncios pr^- 
crre LuR RE lO  LA it.A  
NO, Rua M aree.<.1 Deo 
der , ri" 29-i

traficâneia escondida em 
cuécas especiais. As au 
toridades policiais acre
ditam que os infratores 
sejam reincidentes.

O Brasil pedirá à ONU 
a suspensão de tôdas as 
provas nucleares.

A decisão foi tomada 
pela delegação bras lei 
ra chefiada pelo chance

ler Afonso Arinos, que,da Organização das u„ 
participa <1a Assembléia ,çoes Unidas.

ii r e s o
•7

Despresas-te quem tanto te ama 
Trios sorrisos fingidos de alguém. . .
Este alguém que jamais te amou,
Fiio. . . calculista. . .  que te olha com desdém;

í1 oube por alguém: que tu amas,
Mas sem demonstrá-io.. . queres fugir,
Sinto que tens mêdo de amar 
Porque desejas mentir?

Se é amor que sentes por mim,
Amor puro como os lírios do campo. . .
/  sdm mesmo te péço. . . te rógo. . .

Ama! Que amar é tão lindo. . .
O amor quando puro. . . é santo,
Anda... resolve. . . anda lógo! ? . .

w ilm ar  Ca rd o so

Convidam-se os snrs. acionistas a comparero 
à séde Social da nossa Sociedade, sita â rua Mr 
reehal Deodoro, s/n°, Edifício Gamborgi, sala J ! ' 
na cidade de Lages, Estado de S. Catarina, às k  
horas, do dia 20 de outubro de 1962, afim £  
reunidos em Assembléia Geral Extraordinária dp’ 
liberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA
Io - Aumento do capital social e consequente 

reforma dos estatutos sociais, no capitulo corres
pondente e outros, conforme proposta da Direto, 
ria.

Lages, 3 de outubro de 1962 

Dr. Newton Ramos -  Diretor Presidente 

Dr. Zeno Rizzo — Diretor Superintendente

te

V t»- -' conhecer o esperado 
Gordini. Famoso na Europa, 
noe ganhou evidência entre os 
arros de comportamento espor

tivo, é agora fabricado pela Willys. 
Um carro emocionante — potente 
e ágil, o Gordini chegou para 
mostrar o que é "performance".

40 h.p .<■ G o rd in i te m  m o to r  
Je 40 cavalos - potência  supe rio r à de 
qua lque r o u tro  carro  de sua classe I

4 M A R C H A S
G o rd in i 6 ca rro  que te m  ím p e to  -  
cada um a de suas 4 m archas oferece 
grande fa ixa  de u tiliza çã o !

e s t á v e l : suspensão reforçada —  l u x u o s o : esmerado acabamento, 
numerosos detalhes ne bom oôsto Só l id o - -strutura monobloco — 
CONFORTÁVEL: -t nplo espaço interno.

'tlr \
MWS UM PRODUTO DA WILLYS-OVERLAND ■ FABRICANTE K

VElCULOS DE ALTA QUALIDADE —  SAO BERNARDO 00 CAMPO - EST. DE SAO PAULO

% Agência Planaltina de Veículos S /A
Avenida Presidente Vargas, 1898 - End. Tel. “PlaraltiDa” - Fone

444 - C. Postal, 333
LaSes “  Santa Catarina

©
Estam os â sua espera, para 
mostrar-lhe o novíssimo Gordini

5 7 6 5 rc 2

Se voce deseja ganhar

—  1 milhão de cruzeiros
Fxija do seu  fornecedor a NOTA FISCAL c o r r e s p o n d a '

OO sorteio d e 'D e^ m b ro  ÍU,S com ^  •  concorra

S©u Talao VqIg um MilliÃo
Troque as suas notas à rua Coronél Córdova n° 80
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Asironômico esro^ ^
São JocquZ  e“

Escore verdadeiramen- 
t  astronômico ven ic u
. domingo cm ^ão 
i a uiin‘, qu itid > o Me- 
i >i*«:I, da cidade d * Cns-
4. i ni nq »>■»

v utítítiau IjA u iía in u :a pagma

(iíinia, bi campeão es
tadual infringiu no Neva 
i ( Joc«i por i5 a 0. u \t>l nnn.

Nos últimos tempos, e m o deven ag^m dtí 15 a 
m »<> Es.a.lo, «inda nã ra u to lrÍ lnp„erdUI'ií' P»1 
I...UVB escore tão al.o do fu te h T  ’a •his,ÓIÍ!'
M.:n. partida de futebol, quiçá du‘ BraaU."”6”86 C

no°uaõaen0 metr0P°lita-,iao encontrou QUal 
muUrJó,"’?idade e«  M Í'a ldI os tentos no de 
S° ™ \  «‘a Partida, dada
loc iÍ 8! ldade dü ^uadl'°

HSta c°ntagem de 15 a 
dever* * perdurar poi

O Guarany venceu o Botafogo de
Canoinhas

' « l á  o Crsí
Foi realizado domingo 

íltioio, na vizinha cida
de de Vacaria, o encon- 
iro‘inter-estadual, reunin
do as equipes do Rodo 
viário local e do Cru 
ztiro de n >ssa cidade.

Depois de um árduo 
(i.coi.tro, onde imperou
• equilíbrio entre os li- 
igantes, o quadro do

Ü ifflü___
Kodoviário venceu o es 
trelado por l a ü, com 
’’ra tento conquistado no 
ocaso da refrega.

A delegação estrelada 
viajou à Vacaria em ôni
bus especial, saindo des 
ta cidade na parte da 
manhã e regressando à 
Princesa da Serra após 
o encontro.

[ s t r e i a  o N i i m i n m e
A nóvel equipe do FIu 

r inense F. C. deverá 
; luar no próximo domin 
: o na localidade de Pon 
e Alta do Sul, quando 
i írentará o quadro local 

( e .Monte Castelo E. C.
Êste jogo marca a es

tréia do Fluminense no 
associativo lageano, pois 
esta equipe recém fun
dada no próspero bairro 
Brusque, reune em suas 
fileiras vários valores 
moradores naquele logra
douro.

Liga Serrana de 
Desportos

[  — PROGRAMA —
das solcnidades de entegra de prêmios e 

c' f 1 ruis conquistados pelos Clubes filiados, du 
>: r.tf o ano de 1952, a realizar-se nos salões- do 
1 >ub • «Princesa da Serra», gentilmeDte cedido 
pela sua diretoria
Sabcdo — Dia 20 de Outubro
'As 19 h >ras: Entrega sol *ne dos prêmios e riiplo 

mas aos clubes e atletas, coni  ̂
presença das autoridades e des
portistas. ,

‘As 22 hiras: Sarau oferecido Pela d‘r^ça°
• T S D aos cenhores sócios do Clube

Excursionista «Princesa da Serra», 
. netorias oos clubes filiados e con 
\ ida dos especiais da Liga Serrana 
de Desportos. rillho

‘As 24 horas: Apuração do concaIflso- ^ Rainha Mais Querido» e coroaçao da Itamna
( os Esportes de 19b-

. Meritória vitória con- 
luistou domingo último 
2, G. A Guarany, no 
Estádio Municipal Vidal 
liamos Junior, ao sobre
pujar a valente agremia
ção do Botafogo de Ca 
loinhas, pela contagem 
le 4 a 2.

A vitória do bugre foi

sob todos os pontos 
inerecidissima, pois foi a 
equipe que melhor se 
conduziu no gramado. 
Louve se por outro lado 
o espirito de luta do qua
dro visitante que não se 
entregou em momento 
algum da partida, reve 
lando alto espirito de des-

portividade.
Com êste resultado, o  

Guarany manteve-se na 
liderança da * tabela de 
sua chave, permanecen
do o Botafogo no último 
posto, agora com oito 
pontos perdidos, sem 
qualquer chance de clas
sificação.

Domingo a decisão do Torneio da Morte
No próximo domingo, j Ramo Juno', a realiz - 

uia 21, teremos no Es-lção do encontro decisivo 
tadio Municipal Vidal j do Torneio da Morte, reu-

Jogando amistosamente domingo último, na lo
calidade de Igaras, frente à S. E. R. ülinkraft, o 
quadro do Internacional foi derrotado pelo escore 
de 2 a 0, vitória justa do quadro benjamim do 
nosso futebol.

O Técnico Saul Oliveira, convocou no dia de 
ontem os cracks que representarão o selecionado 
catarinense no próximo campeonato brasileiro de 
futebol.

Foram convocados eh mentos de Itajaí, Joaçaba’ 
Morbnopolis, Crisciuma, Brusque,Joinvile, Tubarão 
e Blumenau. A estréia da seleção catarinense de 
futebol está prevista para o dia 25 de novembro 
contra o Paraná.

Sabe-se que a seleção catarinense deverá efe
tuar vários amistosos pelo interior do Estado.

O campeonato estadual 
correspondente à chave 
Lages-Curitibanos-Porto 
União - Canoinhas, terá 
prosseguimento no pró
ximo domingo em Curi- 
tibanos, com a realiza
ção do encontro entre as 
equipes do Flamengo lo 
cal e* do Guarany de 
nossa cidade, ambos co
locados em exepcionais 
condições na tábua de 
colocações. |

Para êsse jogo não há 
qualquer favoritismo, de
vendo vencer aquele que

reunir maiores méritos 
no decorrer da porfia.

Recorde-se que Fla
mengo p Guarany já se 
defrontaram por três ve
zes, verificando-se uma 
vitoria do Flamengo e 
dois empates. Uma gran
de caravana de torcedo
res do Guarany deverá 
se locomover domingo 
próximo à Curitibanos, 
com o fito de incentivar 
a sua equipe à conquista 
de um grande triunfo 
para as suas cores e para 
o futebol lageano.

nindo as equipes do S.C. 
Cruzeiro, último colocado 
da primeira divisão e a 
S. E. Arco íris, cam
peã da segunda divisão*

O vencedor deste jogo, 
no qual será apontado 
o campeão do referido 
Torneio,disputará no pró
ximo ano o campeonato 
da primeira divisão da 
Liga Serrana de Des
portos.

Nas dois primeiros jo
gos desta disputa, o Ar
co íris venceu o primei
ro por 1 a 0, enquanto 
que na segunda partida 
o Cruzeiro levou a me 
lhor por 5 a 1.

Em caso de empate 
no jogo de domingo, ha
verá um quarto jogo, 
conforme manda o re
gulamento do Torneio da 
Morte.

Para êste jogo deverá 
reinar patente equilibrio 
entre os dois litigantes.

Em Canoi
nhas o jogo 
de menor ex

pressão
O certame catarinense 

de futebol, referente à 
chave Abramo Scariot, 
terá andamento no pró
ximo domingo em Ca
noinhas, com a efetiva
ção do cotejo entre as 
equipes do Botafogo lo
cal e do São Bento de 
Porto União.

Devido a má coloca
ção de ambos na tabela, 
será êste o jogo de me
nor expiessão desta 
chave.

t  - ------------ _ _ _

A PÉROLA DE LAGES
A maior e mais completa Livraria e »ipografia da cidade --------

i p  impressos, dispondo para tanlo I  profissionais
Papelaria em geral -  Completo sortimento de material escolar

** Rua Coronel Córdova, 202 -Fone, 2l3 - LAGES - S. Catarina
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G rande animação para a XIII1 Exposição Agro Pecuária
’ ' ~"1 rae -̂ está passando

Como 6 do conheci-Agro Pecuária, que, co
mento geral, será reali- mo nos anos anteriores 
zuda nos dias 17, 18 e sempre atrai centenas e 
P.) de novembro vindou- centenas de visitantes à 
ro, a Xllla, Exposição 1 nossa cidade.

ecar-

<&**•

tm

*

tzir.giu-se domingo passado, para Anita Garibaldi, ( 
rrcfeito eleito sr. José Pereira Neves. Na povoação dt 
Lagoa da Ettiva, seus amigos lhe esperavam com uma ct 
rav&na de cerca de 50 veículos. Carregados nos]braços dt 
seu povo, foi o jovem Prefeito colocado em um jeep aber 
to. onde ao lado do sr. Euclides Grapzotto presidente dt 
PSD entrou na séde do distrito que dirigirá por cinct 
anos. Falaram no ocasião diversos oradores e por fim ( 
prefeito eleito, agradecendo as homenagens de que estavt 
tendo alvo, bem como a conf ança que lhe foi depositadi 
pelo povo de Anita Garibaldi.

Entre duas coisas prefira a melhor

ConsÉrtie TÜC - Cruzeiro do Sol
às suas ordens

Diariamente V. Sa poderá se utilizar dos 
confortáveis aviões do CONSÓRCIO TAC- 
CRUZEIRO DO SUL, para Florianópolis, Ita- 
jaí, Joinvile, Curitiba, Paranaguá, Santos, Rio 
de Janeiro e Pôrto Alegre, com paitidas des
ta cidade às 7,00 horas da manhã.

Para qualquer parte do País, V. Sa. pode
rá viajar pelos aviões da TAC CRUZEIRO DO 
SUL, sem preocupação das passagens, utili 
zando-se do C R U Z E I R O  A PRAZO, 
o mais revolucionário sistema de viagens aé
reas. Você viaja agora e paga a passagem 
em suaves mensalidades.
TAC CRUZEIRO DO SUL, servindo cada- 
vez melhor.
g fPara reservas e compras de passagens 

procurem a Agência nesta cidade à rua Pre

sidente Nereu Ramos, 84 ou fone 214.

O certame deste ano 
promete brilho ainda 
maior, devido às gestões 
que estão sendo desen 
volvidas pelos seus pro 
motores e também pelos 
seus expositores.

O Dr. Clovis da Costa 
Ribeiro, presidente da 
Associação Rural de La
ges, coadjuvado pelos 
seus laboriosos compa 
nheiros de diretoria, não 
tem medido esforços e 
nem sacrifícios para que 
i Xllla. Exposição Agro 
Pecuária atinja o seu 
àm colimaoo.

O Parque do Conta

Dinheiro, na Escola Ag - 
cola Caetano Costa, lo
cal onde tem sido rea

% - —

e n la c e  Matrimonial

Realizou-se sábado úl 
imo, dia 13, o enlace 
nbtrimonial do distinto 
jovem Renato José Ri 
)eiro, filho do Sr. Leon
ino Alfredo Ribeiro, do 
jomércio desta praça e 
le sua exma. esposa d. 
)iivia Schmitz Ribeiro, 
■om a prendada srta. Re 
mta Scheuer, dileta fi- 
ha do Sr. Miguel Sehe- 
ler, pessoa altamente 
elacionada nesta cida- 
le e do alto comércio 
>cal,e de sua exma. con
nte d. Maria Lescow cz 

Sch uer.
A s jovens nubentes 

e e :: ensivos aos senho 
res progenitores. en 
viam s as nossas mais 
calo osas felicitações.

e seus colegas de'“Jjrp°tn r*iq mio rv

pois é im eresseloVÕnS' 
Clovis da Costa Rib “r-

lizado os úítimos certa-

tona, que o referido JT 
canto ofereça condiçõe* 
exepcionais a todos o- 
senhores visitantes 1 
expositores.

Destas colunas concla 
raamos a todos os ja 
geanos que cooperem 
decisivamente na futura 
Exposição porque se as
sim fazendo, estarão di
vulgando as nossas ri
quezas agro pecuárias à 
todos aqueles que nos 
visitarem nos dias 17 
18 e 19 de novembro 
próximo.

Nilton Rogério Neves 
nageado em Bocaina

home- 
do Sul

No domingo passado partiu 
de Lages uma caravana com
posta de altos proceres políticos, 
com destino ao distrito líder do 
P.S.D. que é Bocaina do Sul Em 
lá chegando, ao espoucar de fo
guetes, os moradores da séde, 
de Piurras, Pessegueiros, Três 

| Arvores e Fundo do Campo, le- 
!varam seu abraço ao Jovem 
,Vereador que nas urnas de 7 de

utubro, foi o 2‘ mais votado. A'caravana teste
munhou sua gratidão ao povo daquele distrito, 
cumprimentando-os pela unidade partidária e pe
lo tirocínio de seus chefes políticos.

Em fase de ac bamento n construção do 
Grupo Escolar odêlo do Lions Clube

de Lages

- -

v . V
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Conforme conseguimos 
constatar está em fase 
de acabamento, a cons 
trução do Grupo Escolar 
Modêlo, situado no Mor 
ro do Pôsto, feliz inicia
tiva do Lions Clube de 
Lages, em colaboração 
com os poderes públicos 
municipais e o povo la- 
geano.

A fim de que a refe 
rida c o n s t r u ç ã o  
seja acabada o mais 
breve possível, a direto 
ria do Lions Clube de 
Lages está realizando 
um cupon de um lote 
doado pelo Sr. Ozoiio 
Lenzi, sito no cruzamen

to da BR 2 com a BR 36, 
além de outros prêmios, 
cuja renda será revertida 
no téimino dêste mode
lar estabelecimento de 
ensino, que obedece a 
todos os requisitos mo
dernos

Em futuro não muito 
distante, o Grupo Esco
lar Modêlo estará aga- 
salhando em suas salas, 
duas ou três centenas 
de crianças residentes no 
«airro Morro do Posto 
contribuindo assim para 
0 engrandecimento do 
ensino em nossa terra.

Segundo conseguimos 
apurar, já se encontra

em adiantados esíudoi. 
a construção no próprio 
local da escola, de uffl 
galinheiro e ema horta, 
que visará destinar uma 
merenda escolar a 1 
das as crianças que ‘re
quentarem os seus cu
sos- .

Como se vê, a 1DlC. 
tiva do Lions Clube 
Lages está colhendo 
seus frutos finais, e 
breve teremos no P 
gressista Bairro doMoj 
Posto, um estabelecí 
mento escolar de c 
teristicas modernas, 
mo indica o clicbé 
xo a esta noticia-
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