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Segundo despaches 
procedentes da Guerp- 
bara, a Fábrica Ni cio- 
ntl de Motores, que tem 
stas instalações na capi- 
taJ daquele Estado, aca
ba de aumentar o seu 
apitai de 4 para 12 bi
liões de cruzeiros.

A FNM aumentou ain- 
à i 6ua produção diá 
ri, que doravante será 
c’( ÍO caminhões pesados 
e io: automóveis JK. A 
s a fábrica que possue 
c ca de 4.000 operários, 
ti d recebido total cober 
lua do govêrno federal, 
ci e d* seja ver melhoia 
n ainda mais as suas 
jt 6sibilidades no mer- 
ndo automobilístico na-

cional, ;Pois a mesma é 
uma das mais potentes 
do seu kgenero no país. 
n > c “ so, a Rodo Pi. 
nho S/A - Veicules e 
Máquinas, concessionária 
dos caminhões FNM e 
automovel JK nesta ci
dade, estará em condi 
ções de ampliar a sua 
cota dos referidos vei 
culos, podendo assim 
melhor atender os seus 
distintos clientes, tanto 
de Lages como de ou
tros municípios.
Está assim de parabéns 
a Rodo Pinho S/A, por 
ver a FNM com suas a- 
tividades ampliadas, tri
plicando o seu capital e 
dobrando a sua fabrica 
ção diária.

Cigarros MINISTER
Em atenção a pedidos de consumidores dos 

cigarros Minister, a Companhia de Cigarros 

Souza Cruz informa ao público que os filtros 

empregados nesses cigarros são feitos de um 

derivado de celulose, de origem vegetal, idên

tico ao das principais marcas mundiais.

iSi£Ciâi;;o Riiral de lates
Convite

A diretoria da Associação Rural de Lages, 
etnvida as autoridades locais, comerciantes íu 

striais, r ura listas, e representantes das diversas 
prtidades de classe desta cidade, para impor 
tinte reunião que será realizada na pro 
gunda feira, dia 22, às 20 horas, na sede de t 
Associação, com a presença do Dr Luiz Gabr ,
Secretario da Agricultura de nosso Estado dos 
Assessores Técnico e Jurídico do PLAMEG q nd^ 

á debatida e estudada a inptfJBa.çd® dQL nio  
Grande fabrica de calcáreo em nosso mu p

Contando com a honrosa P ^ ç ^ o s .^  
d°s, desde já manifestamo-nos ag

Lages, 20 de 0utu.b*? Caíres-— Dr. Clo- 
P/ Associação Rural de 6 

v'is da Costa hibeiro — Presidente

Em exposição na A- 
gencia L Planaltina de 
Veiciilos S/A o famo
so carro Renaul: 

Gordini

Conforme conseguimos 
apurar já se encontra en 
exposição na Agênch 
Planaltina de Veículos 
S/A, o renomado carro 
Renault Gordini, famost 
nas pistas de corridas dr 
Europa, e que agora ( 
fabricado pela Willys 
Overland do Brasil.

Graças à presteza d< 
Sr. Ivo Otto Lohmann, 
dinâmico diretor da A 
gência Planaltina de Vei 
culos S/A, o referido 
veiculo encontra-se ex 
posto em suas depen 
dências àdisposição dos 
seus amáveis clientes,on 
de serão fornecidas pe 
la sua dedicada direçã< 
todos os detalhes rela 
cionados com o mesmo.

O Renault Gordini é 
um luxuoso veiculo com 

I esmerado acabamento,
| dotado de 4 portas, gran 
de porta-mala, amplo es 
paço interno e motor de 
10 HP.

Desta maneira, todos 
aqueles que estiverem 
interessados na aquisição 
de tão valioso veiculo, 
poderão efetuar uma vi
sita à Agência Planalti- 
na de Veiculos S. A., on 
de terão a oportunidade 
de ver e admirar o re 
nomado Renault Gordini, 
um carro de alta classe.

Pref. Dr. Wolny Delia Rocca

mm
Regressou quinta feira 

ú!tima, de Florianópolis, 
para onde havia seguido 
no último sabado, dia 13 
o Prefeito Municipal Dr. 
Wolny Delia Rocca. Por 
ocasião de sua viagem 
à capital do Estado, o i 
lustre edil lageano tran
sitou pelo vizinho muni
cípio de São Joaquim, 
onde sua exma. esposa 
d. Dolores Delia Rocca 
e filhos, permaneceram 
na fazenda de seus pro- 
genitores, Sr. e Sra. A- 
dolfo José Martins, em 
gôso de merecido des
canso.

Durante a sua estada 
na capital do Estado, o 
Prefeito Dr. Wolny Dei- 
la Rocca, tratou de im-

>ortantes pontos ligados à alta administração 
nunicipal, junto ao govêrno estadual, tendo resol
vido satisfatoriamente todos os assuntos que es
tavam em pauta. Regressando de Florianópolis, o 
Prefeito Dr. Wolny Delia Rocca, viajou hoje com 
destino à S. Joaquim onde foi buscar a sua familia.

Técnicos da Secretaria da Agricultura do Rio 
Grande do Sul em nossa cidade
Vindos da cidade de Santa Maria, encon- 

ti: >e nesta cidade há alguns dias, os Srs. Dr. 
irct n Severo Vieira, Técnico em Ovinotecnia da 
d  i aria da Agricultura do Rio Grande do Sul, 

í Argentino Laureano da Silva, classificador de 
lã do Serviço de Ovinotecnia da referida pasta.

A visita de ambos à Princesa da Serra, 
leve-se à uma feliz iniciativa da Associação 
tural de Lages, que tudo vem fazendo para 

melhor amparar aos senhores ruralistas deste mu- 
uicipio, prestando-lhes à necessária assistência 
jm toda e qualquer eventualidade.

O Dr. Dirceu Severo Vieira, veio a este mu- 
aicipio com o objetivo de estudar a formação de 
rebanhos de grande vulto pois como se sabe,Lages 
é fértil na criação de ovinos, e ao mesmo tempo 
orestar toda a assistência aos seus criadores.

O Sr. Argentino Laureano da Silva, como 
laureado classificador de lã no vizinho Estado 
gaúcho, veio a este municipio em atenção ao 
convite da Associação Rural de Lages, com a 
finalidade de prestar a competente assistência aos 
senhores criadores no tosque e preparação das lãs.

Os mesmos deverão permanecer por mais 
alguns dias neste municipio, e aproveitamos o en
sejo para almejar lhes uma feliz estada em nossos 
meios

Contrato de Casamento
Ocorreu sábado últi-lde nossa sociedade, di- 

mo, nesta cidade, o con- leta filha do Sr. Constan- 
trato de casamento do | tino Bertuzzi, do alto co- 
distinto jovem Jassir B. mércio desta praça e de 
Toschi, filho do Sr. Fe sua digna esposa d. Ma- 
lisberto Toschi e de sua ria Inêz Duarte Bertuzzi. 
exma. esposa d. Amabile'
Casarim Toschi, residen 
tes em Porto Alegre, com 
a prendada srta. Dalva 
Bertuzzi, fino ornamento

Na noite daquele dia, 
na residência do Sr. 
Constantino Bertuzzi e 
sua exma. consorte, os

mesmos recepcionaram o 
seu vasto circulo de re
lações e amizades com 
um cock-tail.

Destas colunas felicita
mos os jovens noivos, 
bem como os seus dig
nos progenitores, alme
jando lhes muitíssimas 
felicidades.

N oíproxim os dias 17,18 e 19 de
* Novembro

a Exposição Pecuária de Lages
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Hora Saudade
Escreveu Thiago Vieira de Castro

Revolvendo os arcanos 
do passado, nesta emo
cional ‘‘HoraJ da Sau 
dade”; em que nós, sau 
dosistas, mentalmente 
vivemos e sentimos aque 
la época na doce remi- 
ni?cência de fatos e cos
tumes de então, nos é 
grato ao coração focali 
zarmos passagens da 
nossa vida, já que re 
cordar é viver, dizia o 
poéta, assim, rememo 
rando o passado, traze
mos à téla da nossa 
atribulada vida presente 
episódios épicos, inte
ressantes humorísticos 
na visão retrospectiva 
dos memoráveis tempos 
que já vão longe.

Era a popular praça 
da Igreja de então, ho 
je praça Cel. João Ri
beiro, de preferência o 
mais pitoresco e aprazí
vel campo para as 
nossas costumeiras 
brincadeiras e correrías 
ao tempo em que 
éramos a alma encan
tadora das ruas e pra 
ças e, a estas, nunca 
faltou a nossa presença 
em bandos, óra em im
provisadas bandas de 
musica, óra em guerra 
aberta simulada e mole
cagens de todos os ma 
t zes. a nossa presença 
se fazia, alegre, em to 
da a parte.

Nessa grande e poéti 
ca praça pública, atape- 
tada de grama verde 
jante, era, também, o 
costumeiro rocio das 
vacas de Sia Belarmína. 
durante a noite, como 
lambem cavalos, vaga
bundeavam a solta a ca
ta da preciosa graminea 
que vicejava abundante.

Certa tarde de poesia 
como de costume, alí se 
reunia a turma dos an
jinhos de cara suja; de 
pois de várias brinca
deiras improvisou se uma 
batalha ferrenha, divi
dindo se a turma em duas 
colunas e cada uma se 
preparava para o gran
de combate que durou 
horas. Cada qual procu
rou se munir de maior 
quantidade de estrume

sêco de vaca que alí era 
faito e que pontilhava a 
praça com montes por 
toda a parte espalhados, 
pois que as vacas da Sia 
Belarmina eram pródigas 
em nos oferecer o com
petente material para as 
nossas brincadeiras, des
te modo cada um fez 
diante de si, respeitáve 
pilha de estrume sêco de 
vacas ou de animaes.

Defrontavam-se peri 
gosamente as duas a 
guerridas linhas de com 
bate, uma chefiada pelo 
Cacique Mór, chefe su
premo, Heitor de Atay- 
de, a outra pelo estrate 
gista Augusto Rath; nes 
tas duas colunas toma
vam parte filhos do Tio 
João Muniz, irmãos Sa 
batini, Castros, Neves, os 
dois ventanas da velha 
Selvina, João e Acáti), 
João Formiga e outros 
mais, cujos nomes não 
me recordo no momento, 
éramos muitos. O sinal 
para o início da batalha 
era dado pelo alféres 
Sebastião Schimidt, com 
um tambor de couro crú. 
que eu lhe |déra, o qual 
veio de Coxilha Rica.

Ferida a batalha, á 
principio perigósa. pelo 
tas de estrume cortavam 
os ares de parte a par
te, onde nos defendía
mos, apesar da ligeire 
za, mas, de quando em 
vez, ura recebia em ple
na bochêcha fro!e impac
to, jogado por mão cer
teira; ficara combinado 
que pedras ou estrume 
mole não seria usado na 
luta e tão somente es 
trume sêco e do bom.

inegável não houve 
vencidos e nem vence 
dores e tudo se harmoni- 
sou no final, como era 
frequente acontecer e, 
lá, um ou outro soldado 
se apresentava com o 
nariz escorrendo sangue, 
isso acontece, são cava 
cós de oficio. Assim, ia 
mos passando os alegres 
dias de nossa infancia, 
amistosa cordialidade e 
união sempre reinou em 
nossas fileiras após a 
refrega e, a turma erai

grande, pois de todos os 
pontos da cidade anda
vamos quasi sempre jun
tos, óra num, óra nou
tro mistér.

Em palestra com o meu 
prezado amigo Dr. Agri 
pa de Castro Faria, quan- 

(do residí em Florianó
polis, certa vez lhe dis- 
séra que eu havia des
coberto dois vocábulos 
que não constavam nos 
dicionários e cuja signi
ficação, também desco 
brira, ao que curioso me 
perguntou como era pos 
sivel, inda mais com a

respectiva definitiva de
finição, ao que respondí, 
contando-lhe as nossas 
molecagens ao tempo de 
infância e, foi ahí, que 
lhe fiz detalhada expli
cação dos nossos com
bates com esterco de 
vaca; disse-me o Dr. 
Agripa, depois de muito 
rir, como se chamava os 
nossos combates, ao que 
lhe respondí: - Nas bata 
lhas eu dera o nome de 
“BOSTONEIDA”, pois 
que deste material nós 
usávamos como muni
ção, dahi a razão ser

uma verdadeira 
deida e nós, os c o S '

TÓvf(jS,r^oram°- “BOs‘iw viuo , ioram estes 
dois vocábulos novos Os

•— ° u<JV0S o
cuja significação eram 
verdadeiras, ao qu?® 
Dr. Agripa riu-senu-se gosto 
samente, dizendo ser oh 
ginal esta minha desen 
berta e respectiva signT 
ficaçao. 51

Assim, iamos passan
do os alegres dias da 
infância, recordando ho-
ip  r.om kahHqHao

Í N D I O S

Tem c a le m
O Plameg constatou 

no distrito de índios, uma 
vasta mina de calcá 
reo que poderá produzir 
J5 mil toneladas dêste 
produto, por ano, duran- 
le 20 anos.

O calcáreo é um cor- 
etivo, que aplicado sô 

bre os solos dos campos 
nitivos, aumenta consi- 
«leràvelmente a produ
ção do pasto e, conse
quentemente o número 
de cabeça de gado por 
unidade área.

Êste é o primeiro pas
so importante dado peío 
Govêrno do Estado no 
aumento da produção de 
carne.

No momento, o Pia 
meg, a Secretaria de 
Agricultura e o Banco 
d^ Desenvolvimento do 
Estado, estudam a ma 
neira de instalar em La
gos o primeiro moinho 
para o beneficiamento 
da rocha bruta.

Declarações do geólo

go que realizou a pros- 
peção afirmam a exis
tência de outras reser
vas nas proximidades da 
mina estudada.

A notícia é motivo de 
satisfação para todos os 
criadores e agricultores 
do planalto e oeste Ca
tarinense.

A V I S O
A Prefeitura Municipal avisa aos interessados 

que já foi afixado na Secretaria daquela reparti 
ção o Edital de Concorrência Pública para venda 
de terrenos d) Patrimônio Municipal, destinados a 
v nstrução da casa Própria e terrenos considera
do-! excessos.

— D E  —

loão Pelizzoni & Cia. Ltda.
Rua Gerônimo Coelho, s /n - C. Postal, 126 

L A G E S  - Sta. Catarina

D£vas- instalações, convida os para uma visita 
nmPn?m SS.0, DlsPoe de móveis finos e coloniais P*r* 
pronta entrega e executa qualquer móvel sob encomen^

A  PÉRO L A  D E LA G E S
A maior e mais completa Livraria e Tipografia da cidade

T r  senip de Io p re » , iisponilo para tanti
Papelaria em geral -  Completo sortimento de material es»1*

Rua Coronel Córdova, 202 -Fone, 2,3 - LAGES .'r  Catarina
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jjjn numeroso grupo 
àe senhoras, constituin- 
IfS do Movimento Femi 
‘jn0 pro Democracia, di
feriu um veemente apê- 
l0eao Ministro da Edu-

Pedindo-lhe pro
videncias contra a pene- 
raçao e disseminação

aLuÍ1Vpr°S materiaIistas, ateus e comunistas nas
escolas de todo o Bra

jango falará a 80 r.iilhões de americanos
0 presidente João 

Goulart vai aparecer 
num programa de tele 
visão americano que tem 
audiência de mais de 
SO milhões de especta 
dores: Trata-se do «Open 
Erd», produzido por Da-

vid Susskind, que che
gou de Nova York espe- 
cialmente para entrevis
tar o presidente brasilei
ro e gravar a entrevis
ta, em «video-tape». Igual 
mente será entrevistada 
a sra. Theresa Goulart.

sil. Fizeram as senhoras 
sentir que, enquanto, co
mo mães, procuram for
mar os filhos no temor 
de Deus, no respeito dos 
valores espirituais e mo
rais, na devoção à pá
tria e a democracia, os 
tais livros instilam idéias 
deletérias e negativistas, 
perturbando assim, pro 
fundamente, a educação 
que em casa recebem os 
jovens.

ir
Esteve em nossa cida- 

dade, vindo de Recife, o 
Sr. Waldemar Almeida 
Gonçalves, que aqui veio 
com a finalidade de en
trar em contacto com a 
firma Com. e Navegação 
Sodemar Ltda. da qual 
é um dos seus diretores.

Na cidade onde resi 
de, o Sr. Waldemar Al
meida Gonçalves faz 
parte do alto comercio 
local, sendo diretor da 
importante firma Socie

dade Distribuidora de 
Madeiras Ltda.

I Em nossa cidade es 
teve êle em contacto 
permanente com o seu 
sócio aqui radicado, Sr. 
Artur Poland, que tam
bém é um dos diretores 
da conceituada firma 
Sodemar.

Destas colunas, re
gistramos a visita dêste 
homem de negocios, 
desejando-lhe plêno êxi
to.

Este é  um fato
í i

///fM IMi

Esta é uma das perguntas mais frequentes 
feitas sôbre os Estados Uni.os.
Pergunta: - Quantos jornais existem nos Estados 

Umdos e quantos exemplares sao nn 
pressos diariamente?

Resposta: Há cerca de f 8 milhões de exemplares
impressos diariamente nos Estados 
Unidos representando 1.800 jornais dl 
ferentes Ê te número dá um i media 
de 1 joruai para crda casa sobrando 
ainda aproximadamente 4 milhões de 
exemplares. Por outro lado, há 47 
milhões de exemplares de jornais do 
m i S s  e quase 2, milhões de sema

A liberdade* de im prew  é„8 Ç J S l í V S S  
constituição norte*a^®r‘S n 0 sem mêdo de per- 
criticar livremente o g°v
seguição. e 725 mii toneladas de

Cêrca de um nnlha nos geados Uni-
japel são usadas anuil iornais A maior partel:os para a impressão de jom»is é jm ta.
da madeira de polpa para esie p v 
da de outros países.

em vários
RIO... - Um porta voz 

da Resistência Democrá
tica, organização desti
nada a defender e a 
melhorar a democracia 
no Brasil, fêz sua 
interpretação dos resul
tados das recentes elei
ções brasileiras.

‘ Salvo na Guanabara, 
disse o perito, foi muito 
bom o resultado das elei 
sões no resto do país. 
Em S. Paulo foi derrota
do o sr. Jânio Quadros, 
que dera fôrça a Fidel 
Castro, condecorara Che 
Guevara e dera nôvo 
rumo à política externa 
brasileira No Rio Gran
de venceram, para o 
govêrno do Estado e pa
ra o Senado da Repúbli
ca, os candidatos da o- 
posição ao sr. Leonel 
Brizola, que fêz sua cam
panha pela tiuanabara 
apelando para a revolu 
ção e instigando o ódio 
anti americano. Em Per 
nambuco foi derrotado o 
sr. Miguel Arrais, candi
dato comunista e apon
tado como franco favo 
rito.

Em Sergipe, foi der
rotado o sr. Seixas Dó 
ria, esquerdizante da 
UDN. De um modo ge
ral. nos diversos Estados 
foram vitoriosos os can 
didatos que se declara
ram fiéis à democracia 
representativa e à vin- 
culação do Brasil ao 
Mundo Livre. O resultado 
desfavorável da Guana
bara deve ser interpre 
tado como efeito de po
derosa concentração de

esforços comunistas pa-lsr. Carlos Lacerda, anti- 
ra dificultar o obra do |comunista continental.

ppos escolares iniciados n  exer
cícios anteriores

Além das obras em execução do PLAMEG, 
o Govêrno Celso Ramos vem continuando a cons
truir as obras planejadas ou indicadas em exer
cícios anteriores, nesta monumental campanha de 
escolarização que se vem movimentando por to
do o Estado, no mais avançado empreendimento 
nêsse sentido, já lançado por um homem em San
ta Catarina.

A continuação da construção das obras dês- 
ses Grupos Escolares está sendo financiada pelo 
PLAMEG, alcançando as despesas um total de 
42 milhões de cruzeiros.
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Lages, 18 de outubro de 1962.

T r a n s p o r t a d o r a  R o d o l a g e s
. 388 _ Fone, 380 - Caixa Postal, 73 - LAGES - Santa Catarina

Avenida Marechal on ' - s mudanças, encomendas. bagagens etc.,para qualquer localidade do pais
Transportes em geral de cargas, o ^  porto Alegre, Sâo Paulo, Rio de Janeiro, Curitibanos, Sâo Joaquim, Pelotas

. ^  effl Curitiba, oi-ande e Londrina.
Agencias q s  segUintes localidades de Santa Catarina:
S e r v i n d o  a r n ^  ^

Mafra, Canoinhas, ^ NoVOS.TÇh? R c°u *  à Bocaina do Sul, Bom Retiro, Capão Alto. Campo Belo do Sul.
Alta do Sul,Campo8painéi, Urubjci^ Ggribaldi, Celso Ramos, Ponte do Rio Pelotas e Rio Negro, no Parana
^ g o a ÍOdaaEs.Wa. Cerro Negro. _ _
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Estodo de Santa Catarina
Movimento da tesouraria durante o mês de 

junho do corrente exercicio

RECEITA
Impôsto sôbre a Propriedade Territorial Ur

bana e Rural Cr$ 1.3o5.193,oo
Impôsto Predial 55.644,00
Impôsto sôbre Transmissão de Propriedade 

Imobiliária “luter-Vivos” e sua Incor
poração ao Capital de Sociedade 579 loo,oo

Impôsto sôbre Indústrias e Profissões l54.46o.oo
Impôsto de Licenças 17o./o7,oo
Impôsto sôbre Jogos e Diversões 113.644,6o
Taxa Rodoviária 738.121,oo
Taxa de Assistência Social 87.794,7o
Taxa de Expediente 17.91o,oo
Taxa de Emolumentos 29.37o,oo
Taxa de Fiscalização Serviços Diversos 17.816,oo
Taxa de Estacionamento 4oo,oo
Taxa de Limpeza Pública 2 665,oo
Taxa de Divulgação e Turismo 12.998,oo
Renda Imobiliária 34.272,oo
Serviços Urbanos 193.895 oo
Receita de Cemitérios 1.828,oo
Quota prevista no Art. 20 da Constituição Fe

deral (Excesso de Arrecadação) 4.ol4.ooo,oo
Alienação de Bens Patrimoniais 66.317,5o
Cobrança da Dívida Ativa 43.878,oo
Receita de Indenização e Restituições 59.809,50
Multas em Geral 71.364,oo
Eventuais 8.271, oo

Depósitos
SUB - TOTAL 7.778.858,3o 

16 655,20

TOTAL
Saldo do mês de maio

DESPESA
Administração Geral
Exação e Fiscalização Financeira
Segurança Pública e Assistência Social
Educação Pública
S tú !e Púb ica
Serviços Industriais
Divida Pública
Serviços de Utilidade Pública 
Encargos Diversos 
Créditos Especiais

SUB -_ TOTAL 
Restos a Pagar

TOTAL
Saldo para o mês de julho

I ajes, em 10 de julho de 1.962

Oscar Weruer Beller 
Contador

VISTO: Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal 

Cláudio Ramos Floriani 
Diretor da Fazenda

7.795.513,5o
1.594.538.1o

9 39o.o5l,6o

689 226,7o 
92o 558,7o
129.109.00 
339 4o9,oo 
339.332,9o

l.o23.357,7o
129.671.00 

3 131.398.8o
55.199,00

1.237.523,0o

Acaba de organizar-se 
em nossa cidade, mais 
uma importante firma 
que opéra com o ramo 
de madeiras, tanto de 
pinbo como madeira de 
lei, laminados, caixaria, 
enfim com uma linha 
completa de todos êsses 
produtos.

Trata-se da firma Co
mércio e Navegação 8o 
demaF Ltda., com séde 
em Recife, Estado dt 
Pernambuco, tendo fili 
ais em Belém e tambén 
em nossa cidade, sende 
que aqui a direção está 
afeta ao conhecido indus 
trial Artur Poland, d( 
alto comércio desta pra 
ça.

A firma citada, alén 
do ramo de madeiras, 
ainda possue navegação 
pois conta para isso con 
um navio já em plên< 
funcionamento desd< 
junho p. p., que leva < 
nome de SERRAN0D01S, 
cujo navio serve para o 
transporte de madeira

7.994.785,8o
5.698,00

8.000.483,80 
1.389.567 8o

9.89o.051,6o

T a I i d o m i
Um casal da Filadélfia cujo filho de 8 meses 

nasceu defeituoso, reclama 2.486050 dólares de 
indenização da firma Richardson Merrel Inc. pro 
dutora d$ «Taiidomida» nos EUA 0. menino Dia
mond nasceu sem braços e com_ perturbações ca r
díacas, cerebrais e intestinais. Êste é o primeiro 
processo intentado contra a fábrica norte-ameri
cana de tranquilizantes.

0  Sr. Ademar de Bar 
ros, eleito Governador 
do Estado de São Paulo, 
dirigiu ao povo brasilei
ro a seguinte mensagem:

«Aos brasileiros de to
do o País, renovo mi
nha fé e minha confian
ça na Pátria comum.

Estendo carinhosamen 
te minha mão a todos, 
indistintamente. E, como 
irmão mais velho e ex
periente, digo que ^pode
rão contar com São Pau 
lo, que voltará a se fa
zer presente na vida na
cional, para a solução 
dos problemas que afh 
gem nossas populações».

Quem não anun
cia se esconde

Para seus anúncios pro
cure CORREIO LAGEA 
NO, Rua Marechal Deo 
doro, n° 294

para a matriz em Recife 
e a filial de Belem*.

Segundo nossa repor 
tagem, que esteve em 
contacto com seu dire
tor Sr. Artur Poland, es
pera essa organização 
até inicio do corrente 
ano, estar com mais dois 
navios à serviço, a fim 
de poder fornecer o ne
cessário material para 
venda naquela região 
íordestina.
Em nossa cidade, a So- 
lem arjá tem suas insta 
lações onde funcionava a 
vladepinho, sita no bair 
o Morro do Posto, on

de em breve estará t 
cionando uma cor™

SS&Í —“'S
Assim é, que de„to 

colunas, desejamos &  
citar o Sr. Artur P o f i  
um dos componentes Z í  
arrojo nessa iniciativa 
digna de nota, bem Cft
mo os demais componen 
tes Srs. Waldemar AL 
meida Gonçalves, tyal 
demiro de Souza Carvà’ 
lho. José Maria dos San 
tos Rodrigues, Edivalde 
Souza Carvalho, todos 
êles residentes no norte 
do país.

íntérvox Transmasier
Aparelhos de intercomunicação com alimenta 
ção própria.

Para atender a(é 15 seções.

ALTOVOX f
Aparelho ampliador de som para telefone 

Com alimentação própria 
Vicente Pascale - Comercio 

e Representações
Rua Corrêia Pinto n° 122 Foae - 228 Cxa. Postal 2 

End Telegráfico — INDU 
Lages — Santa Catarina

Posto
-  DE — ■

_ PEDRO VANONI
Gasolina - Oleos * Lubri 

ficação e Lavação
Mantém anexo uma oficina mecânics 
para melhor atender os seus amaveis

clientes
R a Correia Pinto - Esquina Emiliano Ramos - Fone, 291 

Lages - Santa Catarina

Se você deseja ganhar

1 milhão de cruzeiros
txija do seu fornecedor a NOTA FISCAL correspondente às s u - «

ao sorteio de Dezembro de COmpra3 e concorra

eu Talão Vale um M ilhão
Troque as suas notas à rua Coronel Córdova n° 8o *

Edita! de Convocação
Convidamos os senhores acionistas desta So- 

iedade, para a Assembléia Geral Extraordinária 
i realizar-se às 14 horas do dia 13 de Novembro 
lo corrente ano, em sua séde social, à Avenida 
íetulio Vargas, 1898, nesta cidade de Lajes, afim 

de deliberarem sôbre a seguinte:

ORDEM DO DIA

1) - Alteração parcial dos estatutos sociais
Lajes, 17 de Outubro de 1962.
Victor Felix Deeke - Diretor Presidente
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« V  í i ■ ■ a G o rd in i te m  m o to r  

íe 40 cavalo* - p o tê n c ia  s u p e r io r  à de 

Qualquer o u tro  c a rro  de  su a  c lasse !

Aniversário de 
Casamento 

Completaram quinta 
feua, luiiiiiu, d<a 18, dèz 
anos de feliz união con
jugal, o distinto

^ordini é ca rro  q u e  te m  ím p e to  -  
uma de suas 4 m a rc h a s  o fe re c e  l̂ nde faixa de utilização! „ piwut. » WILLYS-OVERLAND

VEÍCULOS DE ALTA QUALIDADE —  SAO BERNARDO DO CAMPO-ESI-  7  « s s s s :  s r s : '

tina de Veicules' S/Á
8 . End. Tel. “Piar alt.na 
C. Poeta1, 333

casal
Sr! Raul Goelzer Engel- 
sing e sua exma. esposa 
d. Nely Oliveira Engel- 
sing. pertencentes ao al
to comercio desta praça 
e que gosam também de 
grande tsuum em nossos 
meios sociais.

O feliz casal, ao ense- 
l<) de tão significativa 
feméride, recepcionou 
-s seus amigos e fami
liares, com uma janta 
que teve lugar em sua 
residência. 2,

Destas colunas, leva
mos ao Sr. Raul Goelzer 
Engelsing e sua digna 
esposa d. Nely Oliveira 
Engelsing as nossas a- 
tenciosas felicitações.

Agência r l i
Avenida Presidente Vargas

4
Lages

Santa Caprina

CD[prr>tu»t!0‘

t-U itK ülU  LAlittAM J

Exh aordinaria vitoria do Barbicacho Colorado
CTG Alexandre Pato,°deJíavSSa'de^orto^i Ca'
Lagoa Vermelha, RGS, o| chefiada ni.~ to^ Ie£r.e-

5a pagina

Ao derrotar o famoso Ia participação da
s Poi

CIO do Barbicacho Colo-] tt usche)' Diril,„da' n üo 
rado, Campeão de Lages, selho de T u rU m n^S ? ' 
obteve o que se pode Grande do Sul Desta
chamar, justamente, de 
extraordinária vitória, 
pois conseguiu vencer a 
melhor seleção dos laça- 
(icres do Rio Grande do 
Sul. E desta forma, ficou 
em Lages o cobiçado 
Troféu Segundo Bata
lhão Rodoviário.
A Festa Gaúcha da 

Primavera
Esta magnífica promo

ção do Centro de Tradi 
ção Gaúcha do Barbica
cho Colorado teve êxito 
sem precedentes, decor
rendo de acordo com o 
programa previamente 
divulgado, numa demons
tração de disciplina e 
organização que dá bem 
o alto nível desta agre
miação que é chamada, 
com propriedade, A Que- 
rencia do Boi de Bota.

Pela manhã de sábado, 
dia 13 de Outubro, che
gou a representação do 
CTG Alexandre Pato, de 
Lagoa Vermelha. A • se
guir, houve reunião da 
Associação Rural, onde 
declamaram vários peões 
e prendas Coloraaos e 
falou o Patrão do Cen
tro de Lagoa Vermelha, 
tir. César Muliterno.
0 a moço foi no Lages 

Hotel, e já contou com

caravana fêz parte um 
representante oficial da 
Caraara de Vereadores 
de Porto Alegre, e que 
ioi o vice presidente da 
mesma dr. Alpheu Bar
celos.

‘A tarde, fêz se a re
cepção oficial ao Q. L. 
Porteira Painelense, nas 
escadarias do Instituto 
de Educação, onde se 
realizou a seguir, um » 
conferêDcia do dr. Nilo 
Ruschel, sôbre as ori 
gens do folclore gaúcho 
Esta conferência, de 
grande erudição, foi ilus 
trada musicalmente, con
tando com a participa
ção do cantor e compo
sitor Paulo Ruschel, da 
cantora Rosa Castro, e 
do acordeonista Neneco 
Miranda.

Ainda na parte da tar 
de de sábado, o poéta 
Hugo Ramirez. autor de 
vários livros gauchescos, 
e presidente da Estância 
da Poesia Crida, reali 
zou palestra sôbre o sen
tido poético da filosofia 
de vida do Gaúcho, ü 
poéta Pery de Castro, 
decano dos poétas gau
chescos do Rio Grande 
do Sul, recitou algumas 
poesias.

O Baile Gaúcho da 
Primavera

Realizado na noite de 
sábado, no Club 14 de 
Junho, teve êxito retum 
bante, não havendo uma 
única mesa vaga. A In- 
vernada Artistica do Cen
tro de Tradição do Bar 
bicacho Colorado apre
sentou a Noite do Ne- 
grinho do Pastoreio, in
terpretação folclórica que 
emocionou a assistência 
por sua beleza e ritmo 
perfeitos.

Durante o baile, o Pa
trão do CTG do Barbi 
cacho Colorado, dr. Affon 
so Alberto Ribeiro Neto, 
j ntregou os cobiçados 

hapeuzinhos (pequeno 
chapéu preto com bar- 
bicachinho colorado), in
sígnia do Centro, a 32 
novos peões Colorados.

O Torneio de Laço
Depois da missa na 

Catedral, onde o sermão 
aludiu à tradição afir
mando que “tradição é 
terra, estância, mas é 
também igreja”, e de be
lo desfile a cavalo pelas 
ruas da cidade, teve iní
cio o torneio de laço 
com a competição entre 
o Q. L. Porteira Paine 
lense e o CTG do Bar
bicacho Colorado. Ven 
ceram os Colorados por 
.2U0 (doze armadas cer-

Houve churrasco e lo
go o CTG Alexandre Pa
to venceu a competição 
com o Q. L. Rancho Ale 
gre, do Painel, por 1.400 
a 800 pontos.

Mas, a grande emoção 
da tarde foi a disputa en
tre o CTij Alexandre Pa 
to, Campeão do Rio 
Grande do Sul, e o CTG 
do Barbicacho Colorado. 
Até a fase final da la 
çação a peleja foi pare
lha, pois os riogranden- 
ses se revelavam adver 
sários à altura dos la- 
geanos. Quando faltavam 
só dois laçadores, para 
as duas últimas arma 
das, os dois Centros es 
tavam empatados, e, pe 
la primeira vez, parecia 
que o Barbicacho Colo 
rado, até
vel, poderia perder.

u peão de Lagoa Ver 
melha errou a armada e 
a seguir, o peão Colo 
rado Mario Bianchini 
acertou, conquistando 
mais uma vez a vitória 
para o Centro de Lages, 
em meio a retumbantes 
aclamações.

Ao entregar o Troféu 
Segundo Batalhão Rodo
viário ao Patrão dos Co 
lorados, o Patrão do 
CTG Sobradinbo.de Cam
po Belo, Fúlvio Furtado, 
pergunt >u jocosamente; 
‘ Quem benzeu vocês que 
nunca perdem?’*, ao que 

tas) a 400|(quatro arma- o dr. Affonso Alberto Ri
das certas). be ro Neto respondeu

agora ínvenct-

“Foi o Negrinho do Pas
toreio.”

A Fala dos Patrões
“Em tradição — decla

rou o Patrão do CTG do 
Barbicacho Colorado, dr. 
affonso Albeito Neto, - 
nunca há vencidos ,nem 
vencedores, mas apenas 
amigos, que se reunem 
para cultivar as virtudes 
de nossos maiores. O 
barbicacho Colorado que 

se preocupa com a Cul
tura, como o demonstram 
as conferências eruditas 

ue acabamos de promo
ver; com a Arte, como 
o prova a atuação de 

ossa Invernada Artísti- 
as; e com o Esporte, 
ume se vê pela atua

ção sempre vitoriosa de 
nossa Invernada Campei- 
ra, tem por supremo 
(bjetivo elevar cada vez 
nais o nivel cultural, 
irtistico e esportivo de 
lossa gente, tendo em 
nira a maior grandeza 
le Lages, de Santa Ca- 
urina e do Brasil ” 

“Lages — declarou o 
atrão do CTG Alexan- 
ire Pato, dr. César Mu* 
iterno pode orgulhar-se 
le ter no Centro de Tra 
íção do Barbicacho Co
pado a mais alta e pu- 
a idéia de tradição, que 
; aquela cujo objetivo é 
iromover * ideal da li- 
lerdade individual, apa- 
iagio principal do Gau- 
ho.”

Sociedade Esportiva 
Internacional de 

Bolão

on in E2

Assembléia Geral
Ficam convocados todos os 

ócios desta sociedade, para 
eunirem-se em sua séde so- 
• ial à Rua Emiliano Ramos, 
:i2()*das 14 às 19 horas, do 
dia 27 do corrente mês, para 
tratarem da^seguinte ordem 
do dia:

a) Prestação de contas
b) Eleição para a nova di

retoria éâfè
O.Presidente

V* • con hecer o e s p e ra d o  
Cordini. Famoso na Europa, 
cr.de ganhou evidência entre os 
« tos de comportamento espor- 
tivo, é agora fabricado pela Willys. 
Urr. carro emocionante — potente 
* ágil, o Gordini chegou para 
mostrar o que é “performance”.
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Coletivo Santos de Transporte acaba 
de adquirir novos ônibus

A * concessionária de trans
porte urbano em nossa cida
de,a firma Coletivo Santos de 
Transporte Ltda. afim de es
tar sempre em dia com o 
transporte em nossa cidade, 
acaba de adquirir novos o- 
nibus afim de ampliar sua 
frota, com a finalidade de 
poder sempre estar em dia 
com nosso serviço urbano 
nunca deixando por falta de 
veículos, que a nossa popu
lação sofra o problema das 
filas, coisa essa sempre desa
gradável para aqueles que 
tem que passar por isso, 
principalmente senhoras e 
crianças.

Se formos esnsatos po

de quebrar todas as previ
sões.

Por estas razoes é que 
temos sentido que em todas 
as cidades de nosso país as 
altas tem sido constantes no 
transporte urbano, pois as 
emprezas embora tenham a 
maior boa vontade e dedica
ção, não conseguem com a 
receita fazer frente a todas 
as altas que como dissemos 
tem sido feitas mensalmentc 
nos produtos que elas utilizam 

Porem, o que temos 
notado é que hoje o povo 
realmente está mais pacifico, 
recebe estas altas com o es
pirito de verdadeira compre
ensão, pois ele acompanha

# • •
pela nova aquisição, pois jus
tiça se diga tem sido eles 
uns verdadeiros baluartes dc 
nosso transporte, estando 
sempre atentos, afim dt 
que na medida do possive1 
sejo atendido este setor corr 
a maxima eficiência e procu 
rando sempre que possive 
oferecer maior conforto « 
nossa população.

Museu Histórico "Thiago de Cac»
r« Hnminero passado, sor Dr. . s‘r0"No domingo passado, 

dia 14 do corrente, o 
Museu Histórico 1 hia- 
cro de Castro'’ recebeu a 
honrosa visita do Pique
te Tradicionalista de 
Porto Alpgre, que aqui 
esteve em nossa cidade 
em visita de confraterni
zação com o C.T.G. “Bar 
oicacho Colorado, nova 
meiedade aqui sediada, 
cuia caravana era chefia- 
la pelo ilustradOjprofes

Hugo

Sul-Riograndeni^e 
tras e comn̂ » de

membro da 
idei.

fessor « S *  P  
R.G.S. n o í '9t6ri» 
Colégio E s t a S f t  
de Castilhos” h» J  
capital íTftn„u„a v>8i

demos notar que, depois estas altas vertiginosas de to
dos os produtos e chega a 
conclusão que ninguém pode* 
fazer milagre.

Isso também sem du
vida nao deixa de ser em 
parte um estimulo para quem

que a atual concessionária 
iniciou em nossa cidade o 
transporte urbano não tive
mos um dia siquer de inter
rupção por este ou aquele 
motivo.

Embora estejamos vi
vendo uma epoca em que 
todos os setores de nossas 
atividades estejam sofrendo 
um desajuste diário, motiva
do por esta inflaçio verti
ginosa a ponto de muitas 
vezes não sabermos qual o 
caminho a tomar,

as altas tem sido uma 
dessas coisas impressionantes 
que chegam quasi a desani
mar para novas aplicações, 
isto se diga tem sido quasi 
que em todas as mercadorias 
existentes.

Porem, uma delas que 
temos sentido a todo o mo
mento é a de transporte, 
pois o aumento dos veículos, 
peças, pneus, lubrificantes e 
combustíveis tem sido men
salmente, seu aumento numa 
proporção elevada a ponto

Será instalada em Lages uma
de ealcáteo

Cora a presença do 
Dr. LUIZ GABRIEL, Se 
cretário da Agricultura 
de nosso Estado, do As 
sessor Técnico e do As
sessor Jurídico do PLA 
MEG, será realizada na

. . segimda feira,explora este serviço, pois e-
le sente que o pove também 
reconhece as dificuldades de
correntes da inflação, e ao 
que parece somente uma coi 
sa preocupa o povo e que 
os responsáveis pelo trans
porte urbano sempre esteja 
em condições de atende-lo 
com farturas de transporte e 
com veículos que ofere
çam segurança.

Porem, estes detalhes só 
podem serem aplicados n<i 
pratica se a firma concessio
nária tiver uma arrecadação 
capaz de fazer frente aos 
enormes encargos.

Assim é, que destas co
lunas desejamos felicitar aos 
dirigentes daquela empreza 
snr. Vicence e Leo Ampessam

às 20 horas, na séde da 
Associação Rural de La 
ges, uma importante reu 
nião, da qual deverão 
comparecer autoridades 
municipais e os represen 
tantes de todas as en
tidades de classe desta 
cidade, com a finalidade 
de estudarem à instala
ção de uma fábrica de 
calcáreo neste município.

Pois, como se sabe, 
no visinho distrito de ín
dios e adjacências, foi 
constatada a existência 
de grande mina de cal 
cáreo que poderá produ-

Secretaria da Agricultura 
e Associação Rural de 
Lages, e contando ainda 
com o apoio do Gover
nador CELSO RAMOS.es 
tudam a melhor maneira 
para a instalação de uma 
fábrica de calcáreo em 
nosso municipio, razão 
porque na reunião da 
próxima segunda feira, 
serão tomadas importan 
tes deliberações quanto à 
instalação d e s s a  
industria que bene 
ficiará sobremaneira os 
senhores criadores e a- 
cricultores da região ser 
rana.

O calcáreo como já 
frizamos em outro local 
desta edição, é um cor 
retivo que aplicado sô 
bre os sólos dos campos 
nativos, aumenta sensi
velmente a produção do

zir 35 mil toneladas dês pasto, e consequentemen-

entre  duas coisas prefira a melhor

C n ic io  I I  - Cruzeiro do Sol
____ âs suas ordens

Diàriamente 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 partidas 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.

Para reservas e compras de passagens 

procurem a Agência nesta cidade à rua Pre

sidente Nereu Ramos, 84 ou fone 214.

te produto por ano, du 
rante 20 anos.

Agora, o PLAMEG,

te o número de cabeça 
de gado por unidade á- 
rea.

Prerá-se íe cam iões de fretes
A firma L. SCHMAEDECKE & CIA. LTDA., 

com escritório central à hua Presidente Nereu 
Ramos, 38, nesta cidade, possue frete de Lages 
e Octacilio Costa (Ex Encruzilhada) para a cida
de de Joinvile.

Os interessados poderão dirigir-se no ende
reço acima, onde serão atendidos.

Na oportunidade»
ravana foi recehia a 
sr. Thiago Vieira £el(í  
tro Que se pronta 
em tomar e o n K  hc°* 
a ilustre comitiva° ^  
trando tudo o qUe’
a ilustre comitiva Coni 
trando tudo o q„e eviit 
exposto no bem om* 
zado museu e dando% 
visitantes a ex p ira  
a que era solicitado^ 
quais se mostraram vi? 
velmente bem m 
nados por tudo 
viram e se inteiraramZ 
seu histórico.

que

. Ao se retirarem, con. 
signaram no livro ,u 
presença a seguinte im. 
pressão: “O Piquete Tra- 
iicionalista de Porto Ate 
gre volta ao Rio Gran
de do Sul entusiasmado 
com o c u l t o  his- 
tórico do p o v 
lageano, através do Mu! 
seu “Thiago de Castro”, 
relíquia da Tradição Bra 
sileira”. Lages, 14-K 
1962. (assinado) H. Ra. 
mirez, seguindo-se as 
issinaturas: Nilo Rus 
c h e l ,  C a r m e n  
Alves Ruschel, Do
rival Telles, Carmen L 
Barcelos Nilza Castro, 
vivamente impressionads 
cumprimenta, Maria C. 
Trindade, Pery de Cas
tro, pela Estância da 
Poesia Crioula de Porto 
Alegre, Beatriz de Cas
tro e Hugo Ramirez, 
da Academia Sul-Rio- 
grandeuse de Letras e 
Professor de História do 
R.G.S. no Colégio Est 
“Júlio de Castilhos’- de 
Porto Alegre.

Sensibilizado pela hon
rosa visita agradece a 
direção do M.H. “Thiago 
de Castro’-.

Constanlino Bertuzzi 
e Maria Inêz Duarte Bertuzzi Felisberto Toschi 

e Amabile Casarin Toschi
Participam aos parentes e pessoas de suas relações, o contrato de 

casamento de 6eus filhos

Dalva Bertuzzi e Jassir B. Toschi 
ocorrido no dia 13 do corrente, em Lages

U g e s  ~  S- C Porto Alegro • R0*

O Cine Marajoara,
a espetacular película da Imperial Filmes Internacional em Eastm ancoW

A Revolta dos Barbaros
■ com Jack Palance, Milli© Vltale e Richard Wyll#
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