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Regressou hoje do Rio de Janeiro, ond * se ncontrava há vários dias, o Sr. Aureo \  idal ia- 
jos do alto comércio e industria deste mu íici- io, e que no último pleito foi merecidamente elei- i Dep. Estadual, na legenda do Partido Soda)
lemocrático. „Na Guanabara, o Sr. Aureo Vidal Ramos pteve em visita à seus familiares e ao mesmo ?m;o retemper u as suas energias, gastas com última campanha eleitoral.Divul^an o êste prazeiroso acontecimento, estas colunas cumprimentamos o recém eleito leputado Aureo Vidal Ramos, augurando lhe os 
uss s \ctos de boas vindas.

Acaba de ser inau guiada à Rua Presiden te Nereu Ramos, a Far- macia Frei Rogério, mo derno estabelecimento farmacêutico, dotado de todos os requisitos necessários ao seu ideal funcionament0.
De propriedade do Sr. Joaquim José Viei ra, pessoa que possue um largo conceito em nossos meios comerciais e sociais, a referida casa farmacêutica fun ciona no local, onde an tiga mente localizava-sc a Farmácia São José.ü novel estabelecí mento que se consti tuirá num legitimo orgu lho para o nosso mundc comercial, deverá con o decorrer dos dias, ex pandir ainda mais ae suas instalações, quand» deverá receber um gran de sortimento de perfu marias e outras varie dades de artigos do sei ramo. •Felicitamos destas linhas o seu proprietário Sr. Joaquim José Vieira que com seu dinamisnu e operosidade vem la butando em pról de nos >o engrandecimento co mercial, dotando a nos sa cidade de um modei no estabelecimento fa maceutico.
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No próximo dia 17, deverá chegar a nos- a cidade, o Governador Celso Ramos, acompa- ihado de uma luzida comitiva, quando deverá iresidir a abertura da XIIIa Exposição Agro Pe- •uária, que se prolongará até o dia 19, cujo cer- imr é organizado p la Associação Rural de Liges.

1 r. Paulo Francisco Broering
Regressou no último sábado, da capital paulista, mde se encontrava desde há vários dias, o Sr. ’aulo Francisco Broering, diretor presidente da •onceituada firma Lajes S/A- Automóveis e Aces- orios, concessionária em nossa cidade da Volks- .vagen do Brasil S/A.

lurante a sua permanência em S. Paulo,o Sr. Paulo Yancisco Bro ring tratou de importantes negócios •eferentes à firma que dirige, junto àquela impor- uite organização automobilística nacional.

Fria. Luzia Helena Berluzzi j >  J o s é  d e  C a str ocano, oaquela capital.srta. Luzia HelenaAcompanhada de seu :no progenitor, Sr. n-tantino Bertuzzi, cio da importante f r- i Bertuzzi, Ribas & a. diretor gerente do ne Teatro Tamoio S.A. lessoa bastante rclacio- ca nos mtios s< ciais econômicos desta cida- , seguiu para Poito A gre, na última segunda ira, em automóvel, a aipalica srta. Luzia He "a Bertuzzi, aplicada na do Io Científico

ABertuzzi, além de ser uma das alunas mais aplicadas do seu curso, gosa de real estima no seio de suas colegas, isto porque é dotada de uma série de virtudes que adornam o seucara- 
ter.

Durante a sua permanência em nossa cidade,quando aqui passou o Dia de Todos os Santa do Io Cientifico FinadoS) a srta.Colégio Anglo Amen- tos e •________

Sob a presidência do Vereador Manoel Antu rçs Ramos, vem se reu- 'indo a Câmara Munici Ial, em sua quarta e ul 1 tn* sessão legislativa tio c rrente ano.
17/ ;os iro ietos de

arande interesse para onosso município deverãoser aprovados pelos ho mens que compõe o nos ^  noder legislativo, on

°LTancadas partidárias

Luzia Helena Bertuzzi fo? muitíssimo cumprimenta da pelo seu vasto circuh de amizades,onde é gran demente admirada t benquista no seio da so ciedade lageana, pon pertence ao seu fine ornamento.
O Sr. Constantinc Bertuzzi deverá retornai à Princesa da Serra ainda em automovel, possivelmente no dia de amanhã ou na próxima sexta feira.
Destas colunas feli citamos a • srta. Luzia Helena Bertuzzi, riese jando-lhes ininterruptas felicidades em suas at vidades estudantis, para maior gáudio de seus progenitores Sr. Cons- tantino Bertuzzi e Sra. Maria Inez Duarte Ber tuzzi, demais familiares e o seu vastíssimo cir culo de relações e ami zades.

Gamborgi
Seguiu para a capital paulista, à negócios da mportante firma que dirige, o Dr. José de Castro jamborgi. socio diretor da conceituada firma Ir- nãos Gamborgi & Cia., estabelecida no Bairro ípiranga, e que mantem serrarias no Boqueirão e 

i o s  municípios de Campo Belo do Sul e São José Io Cerrito.
Como já frisamos linhas acima, o Dr. José de Castro Gamborgi foi a São Paulo, onde tratará de vários assuntos pertinentes à sua próspera industria, que tem sido uma das responsáveis diretas pelo rápido crescimento do bairro Ipiranga.
Almejamos ao Dr. José de Castro Gambor- H que foi eíeito por otima votação para a Câmara Vlunicipal, os nossos votos de venturosos negócios em São Paulo e um breve regresso à Princesa da Serra.

Prêço deste jornal em todas 
as bancas Cr$ 15,00
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t o o  de S o m e  no Eslado de Santa Catarina: Funcio
namento em Janeiro

11 postos de coleta e redislribuição constituirão a rede que o Banco de Sangue fará funcionar, no Estado, a partir de Janeiro de 1.9G3.A organização dêsse serviço de Hemoterapia está a cargo do Dr. Mario Roberto Kaznia- kowski, contratado pe

Io Governo catarinense para cobrir o setor,A ficha funcional deste facultativo, ainda jovem, é a seguinte: Hospital das Clinicas, Hospital do Câncer, Maternidade São Paulo e Banco de Sangue, todos da Capital bandeirante. Trazendo o a Santa Catarina

o Sr. Celso Ramos dá cumprimento aimportan te item do PLAMEG, no terreno da saúde pública. O Banco de Sangue ficará sediado nesta Capital, de onde se esten derá o atendimento a ou tros pontos do território barriga verde. Provisória mente, t?rá suas instalações na Maternidade “Carmela Dutra’'.O B. S., com a maior amplitude, abrangerá os leitos do Estado, de indigentes e particulares, de ura modo geral.Os pontos de redis tribuições: Criciúma, Tubarão, Itajaí, Blumenau. Joinville, Rio do Sul, Lages, Canoinhas, Caça dor e Chapecó

Precisa-se i!e c a m iõ e s  de fretes
A firma I, SCHMAEDECKE & CIA. LTDA. com escritóri > ce ítral à Kua Presidente Nereu Ramos, 38 aet ti cidade, possue frete de Lages e Octacilio Costa (Ex Encruzilhada) para a cidade de Joinvile.
Os interessados poderão dirigir se no endereço acima, onde serão atendidos.

I

V. S. mesmo escolherá o programa de
sejado e isto lhe dará, certamente, 
uma nota d e . . .

São, f~to, numerc:os aparelhos 

indeper.dcnics instalados com alta 

técnica, obedecendo o critério da 

escolha individual das emissoras.

Nossos rádios são aparelhos 
do alta potência com seleti
vidade pe deita e que levam 
u  garontic d e --------------------------- 1

Avenida Farrapos, 45 - Telefone 4501 - End. Teleg. "WELPE

/

M a t e  f a z  s o c e s s g
O mate está alcançando grande sucesso na Exposição Internacional de Chicago. Trêz mil co pos são distribuídos diariamente.O marcado potencial é enorme, principal- mente no Meio-Oeste americano.

Construtora Catarinense de 
Estradas S/A - "COCESA"

Assembléia geral extraordinária

la- Convocação
Convidam-se os srs. acionistas da Construtora Catarinense de Estradas S. A. - ‘ Cocesa”, - a se reunirem em assembléia geral extraordinária na sede social, à rua Marechal Deodoro, 155 - Edifício Gamborgi, - sala 2, na cidade de Lages, Estado de S. Catarina, as 14 horas do dia 10 de novembro de 1962, afim de deliberarem sôbre a efetivação do aumento do capital social aprovado na assembléia geral extraordinária de 20 do mês corrente, conforme foi proposto pela Diretoria, decidindo, também, sôbre a consequente reforma dos estatutos.
A Diretoria chama, ainda, a atenção dos srs. acionistas para o convite publicado em separado, relativamente, ao exercício do direito e prioridade que deverá ser observado para a subscrição !o aumento de capital aprovado na citada; assembléia geral.

Lages, 25 de outubro de 1962
Dr. Newton Ramos Dr. Zeno Rizzo

Dir. Pres. Dir. Super.

Construtora Catarinense de 
■stradas S/A "COCESA"

AVISO

Subscrição Aumento Capital
Avisamos aos senhores acionistas da CONSTRUTORA CATARINENSE DE ESTRADAS, S.A. XlCESA - que se encontra, na sede social, à rua 1< iechal Deodoro, 155, sala 2, nesta Cidade, à U| osição para tomada de subscrição, o BOLE- riM DE SUBSCRIÇÃO DO AUMENTO DE CAPINAI StCIAL, conforme foi proposto e aprovado oela Assembléia Geral Extraordinária de zO do oriente mês.
Outrossim, chamamos a atenção dos senhores acionistas, para exercerem o direito de prio- ri fade que lhes assegura a legislação vigente, vi mesma proporção das ações que já são possuidor* s.

Lajes, 25 de outubro de 1962.
Dr. 1 twion Ramos Dr. Zeno Rizzo

Diretor PresideDte Diretor Superintendente

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,388 -  Fone, 380 -  Caixa Postal, 73 - LAGES - Santa Catarina

Transportes em geral de cargas,lotações, mudanças, encomendas, bagagens etc., para qualquer localidade do país

Agencias oSSe  ̂LondriSa.0 Alegre’ SaoPaul0’ Ri0 de Janelr0’ Curitibanos, sao Joaquim, Pelotes
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, São José do Ser- 
rito. Rio da Varzea, Painel, Urubici, Urupema, Bocaina do Sul, Bom Retiro, Capão Alto Camno B^lo do Sul. 
Lagoa da Estiva, Cerro Negro, Anita Garibaldi, Celso Ramos, Ponte do Rio Pelotas e Rio Negro, no Paraná
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A Policia Portuária cercou quase tôu» 
orlo (io cais, no Rio. no cumprimeX de ura dis positivo especial de segurança paia garaWir õ desembarque das 41 toneladas de notasse Ònn 

1.U00 cruzeiros que vieram de Londres
Segundo as autoridades portuárias e fazen dár,as, o dinheiro poderá ser pôsto iruedlataraen- te em circulação, mdependentemente de assinatu

- I »
és Èà êste b

De acordo com os entendimentos realizados até agora ent 1 os dirigentes sindicais e o Governo Feder'l, js novos salários-minimos deverão ser dec .ados ainda êste mês, embora sua vigência deva ser íix ida a partir do dia Io de janeiro vindouro. Desta forma, como o SEPT elaborou as taxas de reajustamento com os elementos sôbre 0 custo de vida coligidos até setembro último, a elevação do custo de vida durante os meses de outubro, novembro e dezembro ficara a descoberto, se não houvesse a acréscimo refe rente à previsão do comportamento dos preços nesse periodo de carência.
E' provável que o próprio SEPT forneça essa previsão, aioda esta semana, a fim de que 

0 ministro do Trabalho leve, imediatamente, para 
0 Conselho de Ministros e para o presidente da República a minuta do respectivo decreto.

Para evitar o Plebiscito:

Ministro da gação
O plebiscito caiu no dominio da bobagem e sua realização, a 6 deJaneiro, t,t t>e explica pela completei deserçãc do bom sen- da vida política no país.
Se os partidos se respeitassem e tivessem un minimo de sensibilidade i ciuiriam agora, nume dmpies e tranquila reunião de dirigentes em Brasília, em piena luz ac dia, sem necessidade dt confabulações noturna simplesmente aprovai uma emenda constitucional revogando o ato adi cioual numero 4 e restabelecendo a Constituição de 1946 em sua plenitu de” - declarou no Minis tério da Justiça, o si João Mangabeira.

Justiça sugere a revo- 
do ato adicional

Veneno de cobra«

para o coração
PENANG. Malaca, Outubro - O veneno de cobra poderá ajudar no tratamento da trombo s * d is coronárias e na cura de outras doenças cardíacas, aí rmaram cientistas em Penang.
O dr. H A. Reid, diretor do Instituto de P i- quisas desta cidade, afirmou que uma proprieda-j de do veneno da cobra especifica mente da vibo-j ra malasiana - evita qne 0 sangue de suas viti-i mae coagule, tíuraute periouo luusitadauiente longo.
Atualmente, estão sendo levadas adiai to pesquisas para isolar o fator anticoagulante no 

veneno, acrescentou. Se essa experiencia for < < - irada de exito, concluiu, abrir-se ão novos ca- iiiinh >s p ira o tratamemto da trombose das^co r i a as e outros males do coração-(BNS)

O titular da pasta df Tustiça. com uma argumentação cerrada, ser poriío de vista: “Não bá, a esta aliura, ninguén neste país mas realmti te niguém, nem mesn 1 o deputado Raul P 1; que levante a mais 1 \ < dúvida quanto ao plebis cito.
Todos, mais todos mesmo, sem exceção,

sabem que o ato adicional será repudiado. Mais se o plebiscito já tem seu resultado prèviamen-

to pron1araado,s'' o resultado ja é conhecido antecipai a nente, então pâ  ra que realizá-lo?

ELETROLA VENDE-Í E
tiano 267 - sábado à tarde e dom ingo.

Preço deste exemplar CrS 15.C0

O rádio do
hctel es ave 
incom odane  
e o hóspeck 
m atou quatrol

Um hóspede de hotel em Los Angeles, incomodado pelo barulho do rádio, matou a idosa gerente, que tranquilamente ouvia seu habitual capitulo de rádio - novela além de trêz outras pes soas.
Outro indivíduo"’foi gravemente ferido a bala, quando tentava deter o criminoso.

[iíi te  os ceps eniarãã
Nocera Inferiore, 3 — Um estudante universitário da Italia Meridional, Antônio Gagliardi, que estuda física em Nápoles, apresentou às autoridades e estudiosos de Nápoles, Salerno e Roma, seu aparelho eletrônico que permite aos cegos ver alguma coisa ainda que os olhos sejam atró- ficos. O aparelho (um “invóluciro” que reproduz esquemàticaraente o ôlho humano) contém 400 receptores (o ôlh > humano contém um milhão e raeioj dispostos em mosáicos de maneira a ana- lizar as imagens, transformando as em impulsos luminosos. Os imeulsos, chegado ao cérebro, provocam imagens luminosas.O jovem c go Giuseppe Gargiulo, privado da visão aos 8 meses, conseguiu, tendo como ura par de óculos o aoarelho, divisar as janelas de um quarto, entra sozinho no mesmo quarto e ler letras luminosas.Quando o jovem cientista conseguir colocar maior número de receptoras no aparelho (êle espera chegar a 300 mil), a visão para os cegos se 'ornar1 à maior conquista, do ponto de vista hu- im.nitário, deste século, que já viu a cura da lepra e a vitória coutra as doenças epidêmicas, (ANSA).

F O I  E L E I T O
Pelo agricultor Lageano, a famosa maravilha da técnica Japonezu.

M ICRO-TRATOP.“TOBATTA”Um pequeno trator que produz como um gi- gautp.
Vicente Pascal© - Comercio 

e RepresentaçõesRua Correia Pinto n° 122 Fone - 228 Cxa. Postal 28 End Telegráfico — INDU Lages — Santa Catarina

Posto
-  DE -  

PEDRO VANONIG asolina - O leos - Lubrificação e Lavaçâo
Mantém anexo uma oficina mecânica 
para melhor atender os seus amaveis 

clientes
Rua Correia Pinto - Esquina Emiliano Ramos -  Fone, 319 Lages - Santa Catarina

£0  v c c ê  deseja g a n h a r1 miíhão de cruzeiros
, r a NOTA FISCAL correspondente às suus ccmpras e concorraExija do seu fora-- -  * ao sorteio de Dezembro deTalão Vale um Milhão

Troque as suas notas à rua Coronel Córdova n° 80
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Acordo de trigo com os Estados Unidos

O sr. Jaime Azeredo, subchefe do grupo negociador brasileiro, reuniu se com a Cosultiva do Trigo, a fim de estabelecer as bases do acordo a longo prazo a ser assinado com os Estados Unidos para aquisição tie trigo durante dois ou três anos.Estima-se que as ne cessidades do país quan

to a esse cereal ultrapassem três milhões de toneladas em 1963. A Comissão julgou a concorrência para o fornecimento até oitenta mil toneladas de trigo em grão, procedentesdos Estados Unidos e declarou "* vencedora a firma Continental Grain Company com o preço de setenta e um dólar

por toneladas, inclusive o frete.

50°/. dos imi
grantes via 
jarão em a- 
viões nacio

nais

Estado de Santa Catarina

PORTARIA
20 de agosto de 1962 

O Prefeito Municipal de Lages, resolve
O Expediente da Farmárcia da Assistência Municipal, até ulterior deliberação, passará a ser o seguinte:

das 8,oo às 12,oo Horas e das l4,oo às 16.oo Horas

O Brasil vai exigir do CIME que pelo menos cinquenta por cento dos imigrantes enviados pela Organização para o nosso país e que viajem via aérea, o fa çam em aparelhos de bandeira brasileira, a partir de 1. de janeiro do próximo ano. A exigência proporcionará uma receita de quinhentos mil dólares às em- prêsas nacionais era 1963, devendo ser mais beneficiada a Panair do Brasil

Banco de Desenvolvimento dos Municípios

Varias entidades regionais que congregam lideres municipalistas de todo o país, empenham- se no rápido andamento do projeto de lei de autoria do Deputado Cunha Bueno.visando instituir o Banco de Desen volvimento dos Munici 
pios.

Atendendo convites que lhe foram feitos, deverá o ilustre parlamen

tar visitar todas as Ca pitais dos Estados e principais cidades do in terior.no sentido de presidir concentrações pre 
feitos e Vereadores, onde proferirá palestras objetivando divulgar a criação do referido estabe lecimento de crédito, que possibilitará o fortalecimento da economia de cerca de três mil muni- cipios existentes no país.

Nota da Diretoria da Fazenda Municipal
A Diretoria da Fazenda Municipal, solicita aos credores da Prefeitura Municipal de Lages, no sentido de enviar durante o mês de novembro' su*s contas de apresentação com as respectivas notas fiscais, a fim de que sejam realizados os respectivos empenhos para posterior pagamento, antes do fim do exercício.

Cláudio Ramos Floriani Diretor da Fazenda Municipal
Prefeitura Municipal de Lages, em 20 de agosto de 1962

Wolny Delia Rocca Prefeito Municipal
Registrada e publicada a presente Portaria na Secretaria da Prefeitura, em 20 de agosto de 1962. Felipe Afonso Simão Secretário

DECRETO N* 45
de 20 de agosto de 1962

Wolny Delia Rocca, Prefeito Municipal de Leges, no uso de suas atribuições,
DECRETA

f i í i a  is  l i e i s  e Esquadrias —
— D E  —

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

L A G E S  - Sía. Catarina

Agora com suas novas instalações, convida os para uma visita sem compromisso. Dispõe de móveis finos e coloniais para pronta entrega e executa qualquer móvel sob encomenda

Art. r  - Fica aberto, por conta da arrecadação do corrente exercício um Credito Especial de quinhentos mil cruzeiros (CrS 560.000,00), des- tinac , a atender as despesas decorrente? da Lei n’ 69, de 15 de maio de 1962.
Art. 2' - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Hotel e  Churrascaria 
Pegorini -

Prefeitura Municipal de Lages, em 20 de agosto de 1962.
Wolny Delia Rocca Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto, na Secretaria da Prefeitura, em 20 de agosto deib. 2. Felipe Afonso Simão Secretário

Avenida Camões (Ao lado do Cine Avenida)

Churrascos, galetos e linguicinhas
O ponto preferido para seu paladar

Afim de proporcionar melhor atenção passou a servir os seus famosos galetosprópria.
aos seus distintos exclusivamente de fregueses,produção

< A PÉROLA DE LAGES
A maior e mais completa Livraria e T.pografia da cidade

ir s m ip  í s i q r i m ,  dispondo pora H o  de profissionan
Papelaria em geral -  Completo sortimento de material escolar

Rua Coronel Córdova, 202 -Fone, 213 - LAGES - S. Catarina
-
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f i l  k Prata
0 dr. Paulo Peregrino Ferreira, Juiz de Direito da primeira Vara Civel da 
Comarca de Lajes, Estado jp santa Catarina, na forma da lei, etc.

Faz saber a todos quan- o presente edital de pra- com o prazo mínimo de Jjjte dias, virem, dele co- Lecimento tiverem ou in- iressar possa, que no dia itro (4) do mês de de fjjmbro do corrente ano, às 
i e z (io) horas, no saguão do (dificio do Forum desta cidade de Lajes, o porteiro dos tuditórios ou quem suas vê- jes fizer, levará a público wegão de venda e- arrema- açâo, porque n mais der e nellior lance ; obre a avaliado de CrS 530 OoOpO, o se- juinte imóvel penhorado a GE JUINO ROSA DA SILVA nos uitos da execução promovida por Tiago Debétio, a sa

bor: Na gleba de terras a área superficial de nov^ centos e treze mil cento e" cincoenta e dois metros quadrados, situada no imóvel denominado ‘ Fundo da Fa-
dfsDtda S£ nt0 Antônio”, nomfrn t°ade,Paine1’ desta Comarca de Lajes, com as seguintes confrontações: - partindo do lugar onde a estrada geral de cargueiros, Painel - Pecegueiros, cruza a sanga da divisa dêste imóvel daí segue-se pela dita sanga abaixo e depois por peráus e iinalmente por um lajeado acima, dividindo primeiro com terras de João Batista r ernandes e depois com terras de Prudente Daniel Vieira, até chegar ao marco de pedra número vinte. - Daí volve-se à direita e em divisa com os quinhões em co mum dos sócios Manoel Pru dente Vieira e outros, me- (jem-se mil quatrocentos e oitenta e quatro metros no rumo S. O. 43* 45’, onde e- xiste o marco de pedra nú- mero vinte e um, à beira da

Comarca
estrada de cargueiros que liga as duas estradas gerais. Daí volve-se novamente à direita e seguc-se pela dita estrada e depois pela estia- da geral de cargueiros que de Painel vai a Pe cegueiros, em comum com os sócios Prudente Daniel Vieira e outros e depois com terras de Lino Cândido de Oliveira e outros até chegar novamente à sanga da divisa, ponto de partida, UMA PARTE SOMENTE com a área superficial de . . . 700.000,00 m2 (setecentos mil metros quadrados), avaliada pala quantia de quinhentos e trinta mil cruzeiros. - Dita gleba de terras foi adquirido pelo executado Genuino Rosa da Silva, na Medição e Divisão do imóvel acima referido, conforme documento (folha de pagamento) devidamente transcrita sob número 15.0u2, livro n' 3-T, fls. 95v. à 96, em 5-1II 49, no primeiro O- fício do Registro de Imóveis e Hipotecas, desta comarca.

E quem quizer arrematar dita parte de terras, deverá comparecer no lugar, dia, mês e hora acima mencionados, sendo ela entregue a quem mais der e melhor Ian- ce oferecer sôbre a aludida avaliação, depois de pagos, no ato, os impostos, custas e despesas legais. - Para que chegue ao conhecimento de todos, passou-se o presente edital para publicação na forma da lei. - Dado e pas-

Santa Catarina
sad o nesta cidade de Lages, aos cinco dias do mês de novembro do ano de mil novecentos e sessenta e dois. Eu, Luiz Carlos Silva, Escrivão do Civel, o datilografei, subscreví e também assino. Selos a final.

Paulo Peregrino Ferreira Juiz de Direito da Ia Vara CivelLuiz Carlos Silva Escrivão da Ia Vara Civel

í í '

Quinta feira passa- na, Io do corrente, uma caravana composta de alunos tis Curso Normal Regional “Nicolau Pederneiras" de Criciúma, neste Estado, chefiada

&

S i iü ü t !
Vi conhecer o esperado 
Oordiai. Famoso na Europa, 
onde ganhou evidência entre os 
tarros 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 ordin i tem  m otor
de 40 cavalos - potência superior à de 
pualquer ou tro  carro de sua classe !

4 M A R C H A S
Gordini é carro que tem  ím peto -  
cada um a de suas 4 m archas oferece 
írande faixa de utilização!

ESTÁVEL: suspensão reforçada —  LUXUOSO: esmerado acabamento, 
i cmerosos detalhes de bom gôsto — sólido: estrutura monobloco —
CONFORTÁVEL: 4 portas,, grar.Jo poria-malas, amplo espaço interno.

— ----- --------, . T

.WILLYS-OVERLANDWILLYS UM PR0DUT0 DA VVILL.T O-UVLftLHiyU fabr icante  be

VEÍCULOS DE ALTA QUALIDADE —  SA0 BERNARDO D0 CAMPO - EST. DE SA0 PAULO

Agência Planaltina de Veículos S /Â
Avenida Presidente Vargas, 1898 - End. Tel. “Planaltina” - Fone,444 - C. Postal, 333Lages — Santa Catarina

E s t a m o s  à  s u a  e s p e r a ,  p a ra  
m o s t r a r - lh e  o  n o v í s s i m o  Gordini
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pela professora Da. Maria Lehmkull Althoff, Diretora Auxiliar daquele importante educandário, estiveram em demorada visita ao Museu Histórico Particular “Thiago de Castro" sendo recebida pelo sr. Thiago Vieira de Castro que proporcionou detalhados esclarecimentos aos ilustres visitantes que se mostraram visivelmente im pressionados por tudo o que viram.Ao se retirarem, assinaram o livro de presença a Exma Professora Da. Maria Madalena Lehmkull Althoff, Auxiliar Diretora, vivamente impressionada agradece e cumprimentam a direção deste Museu, Filoah Bustot, Laldenir Burigo, Ideraci Benedet, Maria Aparecida de Souza, Dilma Maria Pizzet ti, Flavio Paulo Althoff, Salete Scotti, Marilene Domingos, Vanda Milioii, Velçonir Maria de Freitas, Dirce Freitas, Maria Salete Brocca, Eurico ’’e Liz Tenorio, Trancre- do Vidal, Wilson Batista, Jalma Souza, José Carlos S. Dias, pelo Curso Normal Regional “Nicolau Pederneiras” de Criciúma.
j \  Direção do Museu H P. Thiago de Castro” agradece a hon- rósa visita.__________

Quem não anun
cia se esconde

Para seus anúncios procure CORREIO LAGEA NO, Rua Marechal Deo doro, n° 294
e

5765, r-

NosTroximos dias 17,18 e 19 de
Novembro

Exposição Pecuária de Lages

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 



Sargento é elegivel, diz ex-minisiro
da Jusiiça

O sargento Antônio Garcia Filho é sem dú vida elegivel. não devendo ser acolhido pelo Tri bunal Superior Eleitoral o recurso interposto contra sua diplomação. Essa opinião foi manifestada pelo prof. Cândido

Sob a presidência do Sr. Herininio 1’issiani, presidente do Instituto Nacional do Pinho, eu- contra se atualmente na Europa, uma missão de madeireiros brasileiros, visando iucrementar as vendas de pinho brasileiro nos mercados do Velho Mundo.Entre os madeireiros de diversos Estados que

do Oliveira Neto, ex-ministro da Justiça e ex. procurador geral da República, que disse ter sido a questão examinada pelo TSE em setembro de 1958. em decorrência do recurso 1849, de Minas Gerais, referente a

integra a missão, en contra se o Sr. Bertoldi Michels, diretor das importantes firmas Comercial exportadora Michels Ltda., ccm séde em Ita- jaí e deposito em Curi tibanos, e Organização de Madeiras Michels l.tda., com sede no Rio de Janeiro, elemento êsse bastante relacionado era nosso município.

um sargento da Policia Militar do Estado que, no exercício de suas atividades militaies, se candidatara a deputado estadual.
O Sr. Oliveira Neto disse ainda que, como os recursos na Lei Elei toral não têm efeito sus- pensivo o sr. Garcia F i. lho, eleito, deputado federal pelo PTB, terá que ser diplomado e empos sado até decisão do TSE.

Na hipótese, a seu ver improvável, de proviraen to do recurso, o manda lo seria cassado.

/ovem Roque 
Antonio

JÜ
Dentro de poucos dias. abrirá às suas portas ao público desta cidade, o Panificio Lagea- no Ltda., importante in dustria que operará no fabrico de pães, doces, biscoitos e outros produ tos similares.O referido estabelecimento estará instalado à Rua Marechal Deodo

ro, Edifício Gamborgi, com modernas instala ções, cujos maquiuários obedecem a todos os requisitos necessários ao seu funcionamento.Almejamos aos srs. proprietários do Panificio Lageano Ltda., muitas felicidades no desempenho de suas atividades.

Professar Gerson Busco dos Sonlos

Vanoni
Regressou a noss< cidade, n > último dia 2 o jovem Roque Antonii Vanoni, que estava sei vindo na Força de Emei gência das Nações Um das, no Canal de Suez.
O brioso jovem Ro que Antonio Vanoni, qu> é filho do Sr. Pedro V*- noni, pertencente ao a to comércio desta praça « de sua exma. esposa, re gressou ao Rio de Janei ro no dia 12 de outubro p.p, após ter prestadr seus serviços militares nr Canal de Suez, durantt 14 mêses.

Seguiu para a capital paulista, o Professor Gerson Bosco dos Santos, contador da importante firma desta cidade. Lajes S.A. • Autorno- veis e Acessórios e Professor da Escola Técnica de Comercio de Lages.Em São Paulo, o Professor Gerson Bosco dos Santos está participando de um congresso de Contadores dos concessionários da Volkswagen do Brasil S A-, patroci

nado por esta importante organização automobilística.N )ste congresso estão sendo tomadas importantes deliberações, visando entrosar os serviços de Contabilidade entre todos os concessionários Volkswagen.Destis colunas desejamos ao Professor Gerson Bosco dos Santos uma feliz participação naquele congresso e um breve regresso à Princesa da Serra.

Destas colunas, feli citamos o jovem Roqu Antonio Vanoui pelo seu retorno à nossa cidade e extendemos as nossa.- felicitações aos seus dig nos progenitores por tei o seu filho sabido honrai com civismo a glorios, patria brasileira em tã< distantes terras.

Aviso ao Público Lageano
O Consórcio TAC—CRUZEIRO DO SUL, sempre procurando servir, cada vez melhor o público viajante da região serra de Santa Catarina, depois de reiniciar os seus vôos para JOAÇABA, capitbl do Oéste Catarinense, volta agóra a servir esta região, com POKTO ALEGRE, -capital do visinho Estado do Rio Grande do Sul. - Assim é que, sendo atualmente a única Companhia de Aviação Comercial a servir nossa cidade, o Consórcio TAC—CRUZEIRO DO SUL, que sempre procurou servir a zona da serra, ligando-a a todas as cidades do País, oferece agóra ao público viajante, os seguintes vôos, nos dias e horários abaixo: °  p

2as. 4as. e 6as. feiras: - às 07:00, para: Fpolis., Itajaí, Joinville, CuritibaParanaguá, Santos, São Paulo e Rio’ às 10:25, para: Rio do Sul, Fpolis., Itaiaí Joinville e São Paulo. J às 14:50, para: Joaçaba.3as. e 5as. feiras: às 08 00, para: Fpolis, Itajaí, Joinville Curitiba, Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio às 13:35, para: Porto Alegre. 'Sabado: às 08:00, para: Fpolis., Itajaí, Joinville Curitiba, Paranaguá, Santos. Sãò Paulo e Rio.Domingo: às 13:35, para: Porto Alegre.
Está portanto, o público viajante da Região Serrana de parabéns com novas linhas do Consórcio TAC—CRUZEIRO DO SUL que continúa a ser à pionei ra da Aviação Comercial em nossa Região. y  1Maiores informações e vendas de passagens, dirijam-se à aeêneia Cmsórcio TAC - CRUZEIRO DO SUL, à Rua Presidente Nereu Ramos n° 84 r.elos telefones nrs. 214 e 237. i ’ 011

Lages, 7 de Novembro de 1962

Visitas Ilustres
Em visita fraternal deverá chegar a esta cidade, dia 10 próximo, o Ilustre Jornalista Snr VValdyr Grisard, Eminente Grão Mestre da Grande Loja de Santa Catarina, acompanhado do Grão Mestre Adjunto, Dr. Hilton Gouveia Lins, e outros destacados Membros da Administração daquela Graude Loja.
A Loja “LUZ SERRANA” n° 12, recepcionará festiA amente os Ilustres Visitantes.

Transcorreu cm data Je ontem, a passagem de mais um aniversário latalicio do Desembarga- ior Aposentado, Dr. Mario Teixeira Carrilho, pro- vecto advogado do fôro local e elemento bastante relacionado nos meios sociais e políticos da Princesa da Serra.Ornado de inúmeras virtudes, o Dr. Mario Tei-

>

xeira Carrilho, conquistou a estima e admiração de seus inúrm ros amigos e simpatizantes, motivo pelo qual foi muito cumprimentado na data de ontem.Registrando êste a- contecimento, destas colunas felicitamos o Dr. Mario Teixeira Carrilho, almejando-lhe perenes felicidades.

Sr. Te lia  R i s  , n *

ciais.

À negócios relacionados com a importante industria que dirige em nosso municipio, seguiu para o Estado do Rio Grande do Sul, o Sr. Teimo Ramos Arruda, industrialis- ta e pecuarista dos mais renomados ca Princesa da Serra.O Sr. Teimo Ramos Arruda, que cur sa com brilhantismo a Faculdade de Direito de Passo Fundo e que nas últimas eleições com expressiva votação foi guindado à Câmara de Vereadores, visitará várias cidades gaúchas, onde o aguardam importantes assuntos comer-
Almejamos ao recém eleito Vereador Teimo Ramos Arruda os nossos atenciosos votos de uma venturosa viagem e um feliz regresso à nossa terra.

Deverá ser inaugu lada durante o corrente mes, em nossa cidade, à Piaça João Costa, no antigo Bar Central, a bar macia e Drogaria Leal Ltda.
. Êste novo estabele cimento farmacêutico que será dotado de todos cs requintes de higiene e modernissimo, tem corno seus socios os senhores

Vieh^ 0 Leal e Sebastiao
maneira, a nos

sa cidade será enriquecida dentro de poucos dias com mais uma farmacia, que será situada no ponto mais central da Praça João Costa, apta a atender com toda a solicitude a todos aqueles que a honrarem com a su 
visita.
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