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Com imenso prazer registramos em data de ontem, a passagem de mais uma efeméride natalicia do Prefeito Dr VVolny Delta Rocca, ilustre edil de nosso município.O transcurso de mais uma data natalicia do Prefei lo Dr. Wolny Delia Rocca foi
H E

n S i £ V ^ r  de íeUcitaçõe8)consprv/p30 Creador para quetência ™ a .suaPreciosa existência por incontáveis anos
Hotel^e r°h!e de ontem- no siín ic v  hurrascaria Liska,
fÍ ho iKiS - 350 da Estrada Federa1 BR2 - Porto Alegre -
hPpn1 °u1 ustre homem pú- í í i  f,°! homenageado com ri0 f aleto> ° Qual foi oferecido por seus amigos e cor

religionários, onde compareceram as autoridades civis e militares dêste município.Registrando êste tão pra zeiroso acontecimento social, destas colunas enviamos ao Prefeito Dr.Wolny Delia Rocca, as nossas sinceras felicitações para que a sua existência seja coroada de mil venturas, para maior alegria de seus munícipes.

Em breve a rstalaçâo do ban
co Agricjla Mercantil

Elogiosa determinação do Dr. Cláudio Ra
mos Floriani, Diretor da Fazenda Municipal

tíde higienizada. vAinda, por ocasião^fdo dia de Finados, os mercadores numa afronta à

Medida digna dos maiores elogios, acaba de ser tomada pelo Dr. Cláudio Ramos Floriani, dinâmico Diretor da Fazenda Municipal, em relação à venda de peixes em nossa cidade.Conforme nota que estamos divulgando em outro local desta edição, aquela autoridade fazendária municipal, vem de fixar os locais para a venda do referido produto, que são os seguintes:

de peixes, „nossa população e à fé inque- brantável de todos aqueles que visitaram os seus entes queridos no Cemitério Cruz das Almas, estavam vendendo aqueles produtos nas proximidades daquele campo santo.
Por isso que, considera-

Encontra-se em fase de conclusão, os últimos retoques em diversos setores do prédio, na parte interna.para adapt»r às instalações e seus pertences, bem como a conclusão dos móveis, para que de imediato seja inaugurada a filial em nossa cidade do Banco Agrícola Mercantil S/A com séde em Porto Alegre, cujo estabelecimento bancário go- sa de alto conceito em todo o país, mesmo onde ainda não possue filiais.
Em nosso Estado, êsse tradicional estabelecimento de crédito já conta com diversas filiais funcionando à contento do comércio e da indústria, e enfim a todas as classes que tiveram ensejo e vierem a manter operação de qualquer natureza.

motivo de grande alegria para cs seus municipes, que èm nêle o Prefeito batalha- <br e simples, sempre atento as suas atividades administrativas. visando sempre o bem estar da coletividade lageana.
Em data de ontem, o *refeito Dr. Wolny Delia Rocca foi efusivamente cumprimentado pelo seu elevado 1 Joaçaba, Sr. Remy Brolhi, que círculo de amigos e correli-' acaba de ser designado pela ponários, que foram levar alta direção para servir em

Ontem, esteve em nossa cidade, o gerente da filial de

nossa cidade, como gerente.
A fim de acompanhar mais de perto os trabalhos de instalação, já se encontra res d ndo em nossa cidade, o Sr Francisco Reis, contador da filial em nossa cidade. Também com a finalidade de auxiliar nos trabalhos de instalação aqui se encontra, o tesoureiro da filial a instalar- se, o Sr. Antonio S. Müller.
Assim é que, em breve veremos aberto ao público mais um estabelecimento de crédito, que sem dúvida em muito virá contribuir para o maior desenvolvimento do comercio da Princesa da Serra.

I

Praça do Mercado Municipal e Praça Vidal Ramos Sênior (Frente para o Hotel Familiar i.Esta determinação do Dr Cláudio Ramos Floriani, visa extinguir de uma vez por todas com a abusiva venda de peixes no centro da cidade, pois que os mesmos exalam um mau cheiro, vindo a ferir os nossos fôros de cida-

mos bastante justa a medida tomada pelo Dr. Cláudio Ramos Floriani, digno Diretor da Fazenda Municipal, pois que a mesma virá de encontro aos anceios de nossa ordeira população, que sempre soube propugnar em pról das grandes iniciativas levadas a efeito pelas nossas autoridades competentes.

P r e íM cerca le 1  erenos para

E S T O  C A S P m
Procedente de Porto Alegre, onde reside, çncnntra se em nossa cidade, o Sr. Ernesto Cas- Pary, do alto comércio porto-alegrense e de ou- tras cidades do interior gaúcho, diretor presiden-  ̂ da importante firma Agro Industrial Anita Ga- tibaldj com matriz naquela capital, com filial em Lages e Itajaí, com grandes industrias ptn Anita Garibaldi e Cerro Negro, deposito em Cearia, com plantação de trigo, milho e arroz, e fendas te  pinheiros e matos no Estado do a-

fanáEm nossa cidade, o industrial Ernerto Caspa- está tratando de importantes negocios relacio Nos com a firma que preside, devendo aqui de 
Nar-se pQr poucos dias.Desejamos ao Sr. Ernesto Caspary PsN a em nossos meios.

Realizou-se quarta feira teressados. última, dia 7, na Prefeitura A citada concorrênca Municipal, a concorrência pú- transcorreu num ambiente de blica para venda de aproxi- franca harmonia, pois ficou madamente 21)0 terrenos do evidenciado o espirito cava-

TAXI-MIRIM n a  GB
0 TAXT MIRIM qu? v*n^a 6en(*® utili-5!» em mvXersas eidudes brasileiras .acaba deem circulação, também no Rio de Janeiro 

b'ío n íl!1? ;!? ™  lS ?  nm Ge PLdois passageiros,
” cm diversas ciuouvn ~---- - . laneirolar em circulação, também , nt0- conce-

&  Para^ransporte de‘ um e P'dois pa^ageiros,
íj S Z t  r »  tneiicm dos pagando 

pelos órgãos competentes do governo
TWOabara.

patrimônio do município, pa
ra constrúção da casa própria. Dado o grande número de concorrentes que superlotaria todas as dependências da Prefeitura, a concorrência f )i efetuada no páteo daquela repartição, onde era enorme o entusiasmo dos in-

lheiresco de todos, princi| palmente à- pessoas mais humildes pa a que todos fossem contemplados em suas ofertas e assim possam num futuro próximo construirem as suas casas próprias.
Assim, graças à magnífica administração do Pre

feito Dr. Wolny Delia Rocca, a Prefeitura Municipal colocou em hasta pública cerca de 200 terrenos do seu patrimônio, situados em diferentes bairros de nossa cidade,dando oportunidade àqueles que ainda não possuem o seu terreno, possam mediante módicas prestações mensais quitarem o mesmo, podendo a qualquer momento darem i- nicio à construção de suas moradias.

Acaba de sofrer aumento pois as latarias nas viaturas,considerável as passagens de ônibus em todas as regiões em que determina o Código de Estradas de Rodagem.Êsse aumento já era esperado, pois as emprêsas concessionárias de há muito o vinham reclamando com justiça, As mesmas vinham sofrendo um impacto enorme em suas receitas, pois com a alta constante em toda a linha de produtos utilizados pelas mesmas, faziam com que passassem por momentos difíceis para fazer frente às despesas.
Agora, sem dúvida alguma, com êste aumento, poderão elas ao menos equilibrar seusl orçamentos, o que nessa época já representa.al- go na vida comercial.Todas as emprêsas de transporte coletivo, tanto urbana como inter-estadual vem passando por maus momentos,

pneus, molas, mão de obra, sofrem quasi que diàriamente majorações astronômicas, à ponto de deixarem os orçamentos totalmente desmantelados.Então, sòmente existe uma solução que é fazer o reajustamento em eeus prêços a fim de evitar que o transporte de passageiros venha sofrer uma pane com falta de viaturas, ou até mesmo recursos para adquirir novas, e com isso ter que usar as velhas até cair os pedaços, ficando muitas vêzes na rua, pelo fato de que o veículo está em estado de completo desgaste.
Isto pode acontecer quando a emprêsa não dispõe de recursos vindo do próprio trabalho que explora, consequentemente a população é prejudicada pelo mau transporte, na maioria das vezes não ca

bendo a culpa aos seus proprietários e sim por falta absoluta de receita em seus serviços.Os aumentos não são sempre bem recebidos por aqueles que analizam com a cabeça fria as épocas em seus mínimos detalhes, mas o certo é que uma maioria tem seu raciocínio formado e recebe com serenidade, pois ê- le sabe que onde não existir receita para fazer frente às despesas, não poderá haver bom serviço.Assim é que, temos sentido que por todo êste pais afóra, tem se verificado as altas nos transportes, na maioria dêles no serviço urbano e a população num gesto de solidariedade às tem recebido sem luta e sem aborrecimentos, pois no fundo ela sabe que a maior parcela disso é invertida em seu próprio conforto, segurança e bem estar.
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CONVITE
O Coral Santa Cecilia da Catedral de Lages e a Orquestra da Sociedade Musical Lageana, têm a máxima satisfação em convidar todos os músi cos e o povo em geral para assistirem a santa missa festiva em louvor a Santa Cecilia padroeira dos músicos, a realizar-se domingo, às 10 horas do dia 25 do corrente mês, no altar mor da catedral. As Diretorias

Ciflorio Eleitoral ia  21a Zona
Lages (SC) 31 de outubro de 1962

O Dr. Paulo Peregrino Ferreira, Juiz Eleitoral da 21a Zona dos Municípios de Lages, Anita Garibaldi, Campo Belo do Sul e São José de Cerrito, todos da Comarca de Lages, Estado de Sauta Catariaa, na forma lei e etc. Edital
Faz Sub r - a quem interessar possa que, de acordo com as circulares números 65 e 67 do Egrégio Tribunal Regit nal Eleitoral, respectivamente. c.e 19 e 22 do mês em curso, os Prefeitos c Vereadores eleitos para os novos municípios. no pleito de 7 sete) de outubro, deverão tomar posse no dia 31 (trinta e um> de Janeiro de 1963. E para que se não alegue ignorância se passou o presente edital que será publicado na forma da lei e afixado no lugar pú- oiico de costume. Dado e passado, nesta cidade de Lages, aos trinta e um dias do mês de outubro de mil

novecentos e sessenta e dois (31/1< >/l962).
Eu, Darci Ribeiro Escrivão, o datilografei, e subscri vi e assino. Paulo Peregnno Ferreira Juiz Eleitoral da 21a Zona

O Escrivão: Darci Ribeiro
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Otica e Joa- 
Iheria Cen" 
tenário rece' 
be grande e 
variado sorti 
mento

A renomada Joalhe- ria e Otica Centenário, que há pouco tempo i- naugurou as suas novas e modernas instalações à Rua Correia Pinto, a- caba de receber um gran de e variado sortimento de relogios, bijouterias e artigos para presentes.tCom isso, a Joalheria e Otica Centenário está apta a bem melhor servir os seus amáveis clien tes nas festividades de Natal e Ano Novo.
üntre o grande sortimento de mercadoJas recebidas, destaca se o famoso relogio de pulso Hamilton Eletric, o primeiro relógio elétrico de pulso do mundo, que es tá alcançando grande su cesso cm todas as partes do globo e figurando com destaque no Brasil, como uma das maiores conquistas da industria relojoeira.

CIée E x v á is la  Princesa da Sana 
1852 -  1862

Décimo Aniversário de 
Fundação

A Diretoria do Clube Excursionista Princesa da Serra tem a grata satisfação de convidar seus associados e Exmas. Famílias, para assistirem às solenldades em homenagem ao décimo aniversário de tundaçao na noite de 14 do corrente, com inicio às 21,30 boras, obedecendo ao 8eguintePiograma
Sessão Solene

As 21,30 horas Io Leitura do balancete bienal 1960 - 1962 com apresentação dos documentos e comprovantes.
2o Leitura do Relatório da Presidência 3o Posse da Diretoria recem-eleita que regerá os destinos da sociedade no biênio de 1962 - 1964.As 23 horas Coroação da Rainha e Princesas

r a i n h aSrta Iodete Silva P R I N C E S A S  Srta Inalda Borges Srta Leila MachadoDiretoria eleita para o biênio de 1962 - 1964
DIRETORIA

Presidente Vice presidente Io Secretario 2o Secretario Io Tesoureiro 2o Tesoureiro Orador Bibliotecário

Zeferino Ambrozzi Vicente Schaefer Zercino João Carbonera Elvino Antunes João Francisco Mendes Antônio Carlos Ávila Remi Schaefer Agustino Studzinski
CONSELHO FISCAL

O relogio Hamilton Eletric funciona sem parar, mesmo quando fóra do pulso; Possue 35% de peças a menos que outro tipo de relógio; A reposi ção da célula de energia é facil e imediata. Além disso o Hamilton Eletric possue uma perfeita ré de de assistência técnica permanente em todo o Brasil.

Gonçalves Antunes José Alves Olive.ra Gentil Muniz
SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL

Edmundo Figueiredo Fúlvio Cordova de Oliveira Euslálio Silva
Pelo espirito de sacrifício, pela grande compreensão com que os associados sempre colaboraram para o maior êxito e engrandecimento de nossa sociedade, agradece pela diretoria.

Vicente Schaefer Prèsidente

Fábrica Se Móveis e Esquadrias
— D E -

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

L A G E S  - Sia. Catarina

sem oornnrnmiMn n2.Yas.  inftalações, convida os para uma visita . m compromisso. Dispõe de móveis finos e coloniais paríP n lega e executa qualquer móvel sob encomenda
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Cartorio Eleitoral da 21a 7-,
o  or d , « 5 *
21a ZoDa dos Munir«r>' ^®t r eira, JuÍ7  fi •Campo Belo do s ü l e sír? ?e - La^ 8. A niJ n°F-l ,da marra de Lages Estar) ° JJ°sé de Cerrito toH<̂ .aHbaÀd1, da lei e etc* 8’ L8tado de Santa C a i B ^

faz  saber  . afÍodTAL
,em )0Ur dtó,e ^ ^ m e n t o  tiverem Sue °ri Presente edital vi-í
r i r c ular n 66 de 22 dp m u. s. IU  <l ue* de acnrnn 
al Regional H e ito ra l só os e í  f '  I% 2 ' do L ^ g i o  CT ? h. & . r  7 (-sete) de ou tubro  do ano ÍD8Crit«« Pará o ^

TAR por ocasião do P L E B I S C I T O V f iT  PO I)K rÃO VO
n0 V,“dour0;  E- para que não fie a f e e i  8) de iaDeir° do »ou o presente edital que será n. hf. g.ue 'Rnorância se Das afixado no lugar de costume I n»° " j  íorma da lü cv LHtrre. aos trinta e um dias rio mêP8d8r|9ad ' ne8ta cidade

< » •  e outubro de mi 
Paulo PeregrinoRrFeíre>bSCreV° * assino

ò ZFsêeh7 al da 2Ía Zona.e,ra O hs cri vão: Darci Ribeiro

tUKKfiJU LAlifcAINU 3a pagina

fstacãí é  lages da Ferrovia te c a  Principal Sal
2o Batafhão UeRnar)ovfJS° do j construção das edificações da Batalhão Rodoviário, a | Estação de Lajes do TPS, si

Convite—Missa
A família da sempre lembrada

GUILHERM INA NERBASS RIBAS
p a ra  a  S a n ta 'w is s a  de8 pes80as de su a s  re laçõ es
m and am  c e le b ra r  na n ' as de  seu  â le c (m ento , quehora8 a s a r j f i j a v s a »  • g s _ d<« «• -

e amizadeA í l t ^ Z  Z T 2 S X £ £ £
Lages, 10 de Novembro de 1962

tuada nas proximidades do populoso bairro Coral e a 4 km do centro da cidade. A Estação de Lajes conterá: um edifício da Estação, uma casa de Agente, cinco casas de Conferente e Telegrafista, dez casas de Trabalhadores, um armazém, uma caixa dágua para 35.000 Litros, uma casa de trole e uma casa de bomba se necessário. A Estação está localizada em uma esplanada com extensão minima de 1.000 metros e disporá, no mínimo, de tres vias, sendo uma linha principal e dois desvios de comprimento útil mínimo de 
650 m.

Nòvo Super Ford —  o mais moderno caminhão brasileiro!

ANALISE BEM: RACIOCINE CONOSCO:
1. O motor V-8, bloco V, de 167 H.P., possui pistões de curso reduzido, que, diminuindo 
o desgaste dos anéis e das paredes dos cilindros, aumentam a vida do motor. Lembre-se: 
a Ford já produziu 30 milhões de motores V-8.

2 . Chassis robusto, ao qual pode ser adaptado qualquer tipo de carroceria.

3  Cabina ampla, forte, acomodando folgadamente três pessoas corpulentas, é dotada 
>inda de ventilação controlada, pára-brisa panorâmico, limpador de pára-brisa movido 
eletricamente, trincos de segurança, estribos embutidos, painel de fácil leitura, pedais 
suspensos e volante de centro rebaixado.

Esta é a Nova Linha Super Ford:

N òvo S uper Ford  F -100
Camioneta resistente, ágil. versá

til. elegante em suas in
ultram odernas, oferecendo um

confôrto  especia l: assent0 
encôsto de eepuma de borracha.

Nòvo Super Ford F -3 5 0
O único caminhão médio fabri
cado no Brasil. Maneável,potente 
e econômico como a camioneta 
a forte como o caminhão pesado.

Nòvo Super Ford F -600
A gasolina ou Diesel, combina 
agilidade e potência, robustez e 
economia. Chassis curto ou lon
go, que permite a montagem de 
qualquer carroceria.

trabalha mais... 
gasta menos... 
dá mais lucros!

Produto» 0« V o<0 Mulor 00 UrO»il 5. A

ISTO VAI BEM
COMO RECORDAÇÃO...

-.mas negócio de fato
Ó O NÔVO SUPER FORD
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Construtora Catarinenss d s [[jPrjjig 
Estradas S /A  "C O C E S A " ü

AVISO

Subscrição Aumento Capital
Avisamos aos senhores acionistas da CONSTRUTORA CATARINENSE DE ESTRADAS, S.A COCESA - que se encontra, na sede social, à rua Marechal Deodoro, 15õ, sala 2, nesta Cidade, à disposição para tomada de subscrição, o BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DO AUMEMTO DE CAPITA L SoCIAL, conforme foi proposto e aprovado pela Assembléia Geral Extraordinária de zO do corrente mês.
Outrossim, chamamos a atenção dos senho res acionistas, para exercerem o direito de prio ridade que lhes assegura a legislação vigente, na mesma proporção das ações que já são possuidores. Lajes, 25 de outubro de 1962.

Cõnj Construtora Catarinense de 
údU Estradas S /A  - "CO CESA"

Assembléia geral extraordinária

Dr. Newton Ramos

Diretor Presidente
Dr. Zeno Rizzo

Diretor Superintendente

Mais um resultado positivo da política de Eletrificação Rural do Govêrno Celso Ramos, executada pela Comissão de Energia Elétrica, foi alcançado com a libertação da importância de Crí 750.000,00 para a Cooperativa de Força e Luz de São Carlos, destinada a contruçãc da rêde de distribuição daquela cidade.
No gabinete do Pre sidente da CEE, Eng'. Paulo Affonso de Freitas Melro, o presidente da quela cooperativa recebeu a liberação da ver ba e o projeto da rêde de distribuição.

Ia. Convocação

Convidam-se os srs. acionistas da Construtj ra 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 dê 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, deci .indo, 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 do aumento de capital aprovado na citadaj assembléia geral.

Lages, 25 de outubro de 1962

Hotel e Churrascaria
=  Pegorini —

Avenida Camões (Ao lado do Cine Avenida)

Churrascos, galetos e linguicinhasO ponto preferido para seu paladar
Afim de proporcionar melhor atenção aos seus distintos fregueses, passou a servir os seus famosos galetos exclusivamente de produçãoprópria.

Dr. Newton Ramos

Dir. Pres.
Dr. Zeno Rizzo

Dir. Super.

Nota c a 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 suas 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 D ! ( tor da Fazenda Municipal
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ÇoIb  Soroptimista • l.c.
c p s r g a & ^ r *

venção dos Clubes S o r o p tS t^ eSeDte à 7a Cod' Porto Alegre, de z \  a 23 de^nínL realizada em te de luzida embaixada na ouaí w  P P ’ inteSraa- tinguidas soroptimistas la g e ^ a s^ ^ '™ !11, as dis‘ chado Carrilho e Solan^e Alebm ra\.^ 'lm a Ma
mais viva emoção o desenrolar riStl“ 0S com a acontecimento. " ai do importantePresididos pela i l u s t r plegrense Dra. íris GodciIvps Sada porto ' a região Brasil - Uruomi - Pern i .K0VerDad°ra da 
balhos em ambiente <Je S S E * '  08 -tra 
me. evidenciando se a caoacidade^u (1^1 ri»C‘V'S Iber. não só do Brasil, mais de todo ó cóntfnente americano, com a presença de representantes h» vários estados inclusive de algíns pã ses sul americanos e duas representantls dos E U  da America do Norte. u‘ Ud

Entre as teses apresentadas teve merecido destaque_ um importante trabalho do Clube do Rio de Janeiro de autoria de Marta Mayer dos Santos, o qual não só foi vibrantemente aclamado pelo plenário, mais aprovada pela mesa uma moção de sua ampla divulgação pela imprensa, dadas as novas luzes e sugestões interessantíssimas que trouxe ao debatido problema agrário em nosso país.
Outras teses apresentadas com êxito versaram sôbre “Relações Públicas*’ do Clube de São Paulo, da autoria de Perpetua Pudney de Ca- raargo. “A Medicina no Brasil frente à socialização ’ exposta com brilhantismo pela nossa irmã Wilma Machado Carrilho.“Incapacidade relativa da mulher para o trabalho” da talentosa soroptimista local lisa. Amaral Pacheco e “Pela solidariedade continental e o desenvolvimento” de minha autoria.
ao término dos trabalhos figurou o envio de uma mensagem de congratulações ao Congres so Nacional pela aprovação da reforma de nosso Código Civi', na parte relativa aos direitos civis ia mulher. A parte social teve inicio com um al- luço de confraternização no “Piaza Hotel”. Logo após, uma exposição de telas da soroptimista de Curitiba Paulina T. Camargo. Ás 17 horas, desfile
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de modas e chá. oferecido às convencionais pelas Lojas Renner S/A, no Restaurante Reuner. 20,3U horas abertura solene no salão de festas da Pontifícia Universidade Católica, com o interessante concurso das Jovens Bandeirantes que desfilaram com bandeiras de todos os paises e estados da Federação.Destacamos ainda, com a mais grata impres são o churrasco oferecido pelos “Lions Clubes” de Porto Alegre, ponto máximo dos festejos pela solidariedade e confraternização dos postulados comuns do Soroptimismo e Lions.Ainda, cock-tail oferecido pela soroptimista Sarita Lubianco, também nos deixando impressão inõelevel - Passeio, através da cidade oferecido pelo Departamento de Turismo da Prefeitura de Porto Alegre e muitas outras homenagens de iniciativa particular que muito nos encantaram, demonstrando de sobejo as tradições de hospitalidade do generoso povo gaúcho.Para culminar jantar de encerramento nos suntuosos salões do Plaza Hotel.A Convenção dos Clubes Soroptimistas foi algo deslumbrante e inesquecível para quantos, anfitriões e visitantes tiveram a oportunidade de assisti la, pondo em destaque a atuação dos Clubes Soroptimistas no sentido de elevar cada vez mais o valor da mulher e o papel por ela desempenhado no mundo atual.

ANIVERSÁRIO

Registramos com prazer o aniversário de nossa muito estimada sóror Gelcy Pascale, elemento d » destaque do soroptimismo local, no dia 5 do corrente.Os nossos efusivos agradecimentos a prendada irmã pela suntuosa recepção que proporcionou aos elementos do clube e a nossa ilustre convidada, Jornalista carioca Leonor de Barros.Á soroptimista Gelcy Pascale, mais uma vez as felicitações afetuosas de todas as soroptimistas de Lages.

Atenção p/ êste aviso

A professora Mariana Wagner, recentemente nomeada delegada do Conselho Regional de Santa CatariDa, da ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL, com jurisdição sôbre LAJES, CUR1TIBANOS, SANTA CECÍLIA, BOM RETIRO, SÃO JOAQUIM, URÜB1C1,ANITA GARIBALDI convida os srs. profissionais da música (professores de escolas públicas e particulares, regentes. instrumentistas, cantores, etc) a comparecerem com a máxima urgência à sede provisória desta delegacia, à rua João de Castro. 57, em Lajes, munidos de carteira de identidade, titulo de eleitor, certificado de reservista (sexo masculino), atestado de conduta, atestado do exercício profissional, diploma (facultativo) e a importância de Cr$ 2.U60,00, afim de se habilitarem à inscrição na O.M.B. de acordo com o artigo 16 e seguintes da lei 3857 de 22/12/960
O prazo para esta inscrição encerrar-se-á, em Lajes no dia 16 do corrente e nos municípios vizinhos no dia 30 do corrente.

ELETROLA V EN D E -SE
Por inotivos de  tran sfe rên c ia , vende-se um a ele tro la  - 

son  estereofônico  - com pletam ente sem uso. T ra ta r  Mal. F lo - 
riano 267 - sábad o  à  ta rd e  e dom ingo.

_______________________________________________________________\____________________________

Vacinação 
“Bossa Nova”Na África surgiu um novo método para aplicar vacina contra variola: em algumas localidades arranha-se a pele do paciente com uma lixa e coloca-se no local “lixado” um pedaço de fita celulose com a vacina . . .

Quem não anun
cia se esconde

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

Um chassis adequado para cada tipo de carro- 
ceria: desde a camioneta para 1 tonelada, ao robusto------ atéCâvalo-mecànico para tarefas superpesadas.
12 - ^o'adas! O Nóvo Super Ford é o caminhão

. . ■ ■■__ti certo para qualquer trabalho! Nova Super F-lOO — Camioneta com 
confórto dos carros de passeio. Assento •  
encosto de espuma de borracha. Capaci
dade para 1 tonelada de carga.

NÓVO Super F -3 5 0  —  Reune a mane*- 
bilidade de uma camioneta a uma elevada 
capacidade de carga (2.760 kg). £ o umco 
caminhão modio fabricado om nosso Pais.

Nóvo Super F -6 0 0  —  Com motor a
gasolma ou Oiosel. é o caminhão mais eco
nômico. mais rápido e mais durável.em qual
quer tipo de serviço, em qualquer percurso.

N ó vo  S u p e r C a v a lo -M e c á n ic o
— Chassis curto, de 148". Capacidade de 12 
toneladas. A gasolina ou Diesel, permite es
colha adequada pera cada tipo especifico 
de transporte.

j Gasolina -  O famoso motor Ford “ Power King 
U-8, bloco em “ Y", com pistões de curso reduzido, 

'57H.P. O torque mais elevado em sua categoria: 
UGOlb./pe a 2.200 r.p.m. Válvulas de tipo rotativo.de 

"»peza automática. Filtragem  integral do óleo
itFull Flow”) evita que resíduos de combustão entrem
1 lamente em contato com peças vitais do mo or. 
IEo-nba de gasolina em area ventilada.

Diesel (opcional nos modelos pesados) —  O mais 
aperfeiçoado motor Diesel, de 6 cilindros, 128 H.P. 
a 2.850 r.p.m., cujo bloco é fundido na própria Ford. 
Torque máximo: 271 Ib./pé a 1.550 r.p.m. Bomba 
injetora tipo rotativo (DPA).com governador hidráu
lico regulável, provada como a mais garantida. Tripla 
filtragem de combustível garante maior limpeza,segu
rança e economia. Oleo lubrificante integralmente 
filtrado pelo sistema "Full Flow".

^ qualquer ponto do Brasil,
ij,0*-® está sempre perto de um 
..^sndedor Ford. Há mais de 300 
^ndedcres Ford distribuídos por 
T 1 0 Pais, com peças Ford le- 
J ri'a8 (a melhores preços) e me- 
U Cos especializados treinados 
^  Própria Ford.

Lucra mais quem tem o Nôvo

ande mais é aquêle 
S os fatóres de custo e de lucro^

Você encontra
e Você é 9randĥ r vocêsabeo 
iu poucos caminhões, q

para aumentar os i (one|ada
ssegura menor custo p

‘x"p*r Fom F-eoo — Câbin» ,UP.r.iP>c°«
° f#,#c*  grande confórto «o motonata •  P*6S0

—  fruto da experiência de milhões de 
veículos já fabricados em todo o mundo!
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Manoel Livino Antunes de Godoy
Ao transcurso  dc uma data natalicia geralm ente se felicita o aniversariante, fazendo vótos para que a data se prolongue por muitos e muitos anos, esta é a chapa batida (que vemos sem pre na im prensa falada ou escrita  ao noticiar a festiva data em que um familiar ou

tro estilo mais lógico, vrtzado na mesma sinceridade que outros a fazem, uma vez que a alegria eontagiante e coletiva de familiares, amigos e admiradores a mim também me atinge pela passagem da auspiciosa efeméride.Não fôra tratar-se de uma pessôa amiga, integrada em os

dade. de saude e de renovadas alegrias que hoje te envolvem no mesmo ritmo de aféto, de carinho e de amizade que te cercam teus fami- liares e amigos, como faço vótos para que prossigas na mesma caminhada, com o mesmo entusiasmo e dedicação, enriquecendo a vocação cul tural da nossa terra já marcada, aqui e lá fóra, pelos homens que inourejaram na imprensa em passado distante e lhe deram remarcada e brilhante fulgurância.Livino amigo, sinceras felicitações extensivas aos teus familiares no festivo ll de Novembro, e continues “do teu canto", a nos deleitar com as tuas valiosas e interessan tes produções.Thiago Vieira de Castro
Casamento

Realiza-se hoje às 16 horas, na Matriz de São Judas Tadeu, o enlace matrimonial do jovem Juvenal O- dilon da Silva, filho do Sr. e Sra. Juvenal de Oliveira da Silva, com a srta. Elvedori- na Pereira, filha do viuvo Sr. Euclides Cândido Pereira.

Nota da Diretoria ca Fazenda Municipal
A netori i da Fazenda Municipal, no U5;fv de suas atribuições leva ao conhecimento da Po pulação e . geral, bem como aos mercadores Pd°e peixes n e s  a praça, que «« locais para venda des a mercadoria sao os seguintes.Praça do mercado MunicipalPraça Vidal Hamos Sênior (Frente para 0 

Hotel Familiar)Outrossim, comunicamos aos mercadores qUe se infringirem na presente determinação, estarão suieitos as penas implícitas no codigo Municipal Cláudio Ramos floriani Diretor da Fazenda Municipal

IPETAL LTDA.
Discos de embreagem - Retentores de tratores Braços de direção - S tores de direção - Pinos 
de caixa

G E N U I N E
Produtos garantidos - De alta eficiência

Vicente Pascal© - Comercio 
e Representações

Rua C orreia  Pinto n° 122 Fone - 228 Cxa. Postal 28 End T eleg ráfico  — INDU 
Lages — Santa C atarina

amigo, n quele dia, cólhe mais uma lisouha prim avera no jardim  da existência e este estilo de felicitações já se geoeraliz >u entre nós.Incoerê ícia, pois que os dias se prolongam indefini- uamente, quer queira quer não, êsse prolongamento não depende da nossa vontade e um  obedece uma sequência i tinterrupta, já  que não é pe lo oesejo que as datas se re- 
i.óvam  par incontáveis anos.Nêsse pensamento é que focalizo aqui a data que a- manhã transcorre, dia 11 de Novembro, em que um fami liar amigo vê tran sco rrer mais uma etapa vencida, galharda- meute, na passagem da vida.Nas muitas manifestações d~ alegria que por certo o 
envolverá ntv-su dia festivo, muitas ou quasi todas elas se enquadrarão na velha ch apa generalizada, e n tre tan to , íugin n á regra, faço-a nou-

nOssos meios Sociai “ politieos de construtiva e saliente atuação nos problemas da nossa vida, mórrnente no desdobramento da nossa açensão cul tural, cultivando com inteligência e carinho tudo o que nos diz respeito as nossas tradições e ao bom nome da terra sobretudo a nossa vida jornalística, guindando-a sempre em merecido destaque, por certo que o dia 11 de Novembro passaria por desapercebido no rói dos dias que se desdóbram, encurtando, cada vez mais, as possibilidades de irmos mais longe, já que essa é a razão do nosso viver.Nesta apagada mensagem. noticiando o teu feliz aniversário. Livino amigo, vai aqui um fórte abraço com os vótos que f a ç o  para que nesta data que amanhã transcorre, se multipliquem sempre em teu derredor o mesmo ambiente de c o D fô r to  e de felici-

P R I V A T I V O ^
V. S. mesmo escolherá o programa de
sejado e isto lhe dará, certamente,
u.aia nota de . ..

Posto F o x
-  DE -

FEDRO VANONI
Gasolina - Oleos - Lubri

ficação e Lavaçâo
Mantém anexo uma oficina mecânica 
para melher atender os seus amaveis 

clientes
Rua Correia Pinto - Esquina Emiliano Ramos -  Fone, 319 Lages - Santa Catarina a Avenida Farrapos, 45 - Telefone 4501 - End. Teleg. "WELPE" - Pôrto Alegre

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,Ictarões. mudanças, encomendas, bagagens etc., para qualquer localidade do Dais

Agencias Alegre' S5“ PaU'°’ Ri° ' de Jane,r0- “ anos. Silo Joaquim, Pelotas
Servindo ainda as seguintes localidades de Santa Catarina:
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[ A l  lie Prasa
O dr. Paulo Peregrino Fer reira. Juiz de Direito da primeira Vara Civel da Comarca de Lajes, Estado de Santa Catarina, na forma da lei, etc.

Faz siber a todos quan- |to9 o presente edital de pra- , como prazo mínimo de vinte dias, virem, dele co- ibecimento tiverem ou in- teressar possa, que no dia quatro (4) do mês de de Ifinbro do Co: rente ano, às dez (10) horas, no saguão do 
gjificio do Fórum desta cidade de Lajes, o porteiro dos lüditórios ou quem suas vê- tfS fizer, levará a público pregão de venda e arrema- ação, por quem mais der e lelhor lance ,• obre a avalia- 
io de Ci S 53t).0o0,<>0, o se- uinte imóvel penhorado a GE UNO ROSA DA SILVA nos itos da execução promovi- 
l por Tiago Debétio, a sa-

ber: Na gleba de terras rr>m 
c e t í ea superficial de nov™
cincoema^e26 Joi! Centt° eQuadrados, situada no K e l
zeSdmHade° “ F u n d 0  da Fa- Santo Antônio” no distrito de Painel, desta Vo marca de Lajes, com as se
f Z T , c.onfrontaÇõe8: - par- S “d0 d° ,ugar onde a estrada geral de cargueiros, Painel - Pecegueiros, cruza a «anga da divisa dêste imíve? 
daí segue-se pela dita sanga abaixo e depois por peráus e tinalm ente por um lajeado acima, dividindo primeiro com terras de João Batista re rnandes e depois com te rras de Prudente Daniel Viei- ra, 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 \  ieira e outros, m edem-se mil quatrocentos e oitenta e quatro metros no rumo S. O. 43* 45’, onde e- xiste o marco de pedra núm ero vinte e um, à beira ua

Comam ée Lanes Lslailo
estrada de cargueiros que liga as duas estradas gerais Daí volve-se novamente à direita e 6egue-se pela dita estrada e depois pela estrada 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 che- igar novamente à sanga da 1 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 15.0o2, livro n' 3-T, fls. 95v. à 9b! em 5-III 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 lance 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

sado 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

No próximo dia 15:

Goulart iniciará
No próximo™ dia 15 de novembro o>r. Joã Goulart deverá dar inicio à sua campanha pela restauração do'presiden-

s
m  ra k, 
iü \s&>

Vt conhacer o esperado 
Gordinj. Famoso na Europa, 

e ganhoi evidência entre os 
tarros de comportamento espor- 

é agora fabricado pela Willys. 
dm carro emocionante —  potente 

ágil, o Gordini chegou para 
icstrar o que é “ performance” .

H . P . cG o rd in i  te m  m o to r  

*40 cavalos - p o t f in c ia  s u p e r io r  à de  

ilquer o u t r o  c a r ro  de  su a  c lasse !

4 M A R C H A S
tv tfm i é c a r ro  q u e  te m  ím p e to  -  

um a de  s u a s  4 m a rc h a s  o fe re c e  

rande fa ix a  d e  u t i l iz a ç ã o !

BTÁVEL: suspensão reforçada —  l u x u o s g : esmerado acabamento, 
merosos deralhes de bom gôsto SÓLIDO: estrutura monobloco

UNFORTÁVEL: 4 nortas. grande porta-malas, amplo espaço interno.

7—T—t- TL W/rvtjyy

UM PROOUTO 0A WILLYS-OVERLAND -FABRICANTE DE

VEÍCULOS DE ALTA QUALIDADE —  SÀO BERNARDO D0 CAMPO - EST DE SÁO PAULO

Agência Planaltina de Veículos S/A
Avenida Presidente Vargas. 1898 - End. Tel. “Plaraltina” - Fone,444 - r  Postal, 333Lagefl Santa Catarina

<3
E s t a m o s  à  s u a  e s p e r a ,  p a r a  
m o s t r a r - l h e  o  n o v í s s i m o  G o r d in i

•- «, ■)

GiíPtRt&QQIQC'*'

M v

$

cialismo e dos seus poderes presidenciais.Nessa ocasião, o chefe do estado pronunciará um discurso que será irradiado por uma grande cadeia de rádio e televisão em todo o país.Neste discurso, cujo roteiro está sendo elaborado pelos seus assessores, o sr. João Goulart não se limitará a promover uma defesa veemente do presidencialismo como o sistema dê governo mais compatível com a realidade nacional. Além disso, aproveitará a ocasião para a- bordar o problema das reformas de base e outras providências governamentais.O sr João Goulart está no firme proposito de extrair de seu discur so do dia 15 os maiores proveitos, no tocante à tese da restauração do presidencialismo.

Lar festaem
Encontra-se em festa o lar do Sr. Aluizio da Silva e de sua exma. esposa d. Carolina Macedo Costa da Silva, com o nascimento de um robusto meniuo, ocorrido no dia 

7 do corrente, e que na pia batismal receberá o nome de Vlademir Roberto.Aos felizes progeni- tores e ao pequeno re- cem nascido enviamos as nossas felicitações.

ffofproximos dias 17,18 e 19 de
P  N o vem b ro

Exposição AgroPecuária de Lages
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Hotel e Churrascaria Pegorini com inovações
O tradicional e conhecido Hotel e Churrascaria Pegorini, iniciou no últirfto domingo, a servir em suas mesas os fumosos galetos, exclusivamemte de produção própria, providência essa das mais elogiáveis pois visa êle servir cada vez mais com zêlo a sua distinta freguesia.Os galetos agora são abatidos com idade sempre uniforme, razão pelo que. sem dúvida podemos garantir com absoluta certeza de que, todos aqueles que lá acorrerem para suas refeições, saborearão o máximo que se pode exigir em assunto^de galeto, isso não falando em suas variadas saladas, preparadas também com todo cuidado pelos seus familiares e funcionários, que sempre estão voltados para servir com esmero e cavaleirismo sua enorme freguesia. Assim é que destas colunas, felicitamos o Sr. A velino Pegorini, seus familiares e dedicados funcionários pelo sucesso alcançado em sua recente inovação, trabalhando exclusivamente com aves de produção própria.

Sr. Ladir Cherubini em 
Camboriú

Aviso ao Público Lcgeano
O Consórcio TAC—CRUZEIRO DO SIJL. s mp e procurando servir, cada vez melhor o público viajante da região serra de Saiuu Catarina, depois de reiniciar os seus vôos para JOAÇABA, capitd do Oéste Catarinense, volta agóra a 6er- vii i-.Mfi região, com POUTO ALEGRE, capital do visinho Estado do Rio Grande do Sul. - Assim é que, sendo atualmente a única Companhia de Aviação Comercial a servir Dossa 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:

2 as. 4as. e 6as. feiras: - às 07:00, para: Fpolis., Itajaí, Joinville, Curitiba,Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio’, às 10:25, para: Rio do Sul, Fpolis., Rajaí Joinville e São Paulo, às 14:50, para: Joaçaba.às 08 00, para: Fpolis, Itajaí, Joinville, Curitiba, Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio. às 13:35, para: Porto Alegre, às 08:00, para: Fpolis., Itajaí, Joinville, Curitiba, Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio.às 13:35, para: Porto Alegre.
Está portanto, o público viajante da Região Serrana de parabéns, com as novas linhas do Consórcio TAC—CRUZEIRO DO SUL que continúa a ser à pioneira da Aviação Comercial em nossa Região.Maiores informações e vendas de passagens, dirijam-se à agência do Consórcio TAC —CRUZEIRO DO SUL, à Rua Presidente Nereu Ramos, n° 84 ou pelos telefoi e 3 nrs. 214 e 237. j

bini os n 8sos votos de um com sua digna família.

10 Aniversário do Clube Excursionista 
Princesa da Serra

Transcorre na próxima quarta feita, dia 14, o 10°. aniversário de fundação do Clube Excursionista Princesa da Serra, tradicional entidade recreativa de nossa cidade.Na noite daquele dia será realizado um grandioso aue alusivo à data,bem como a posse de sua nova diretoria, que é encabeçada pelo Sr. Zeferino Ambrozzí, pessoa altamente relacionada em nossos meios sociais e industriais.. , Entidade que muitos benefícios vem prestando à sociedade lageana, tem como seu atual presidente, o Sr.i ente Schaefer, que com denôdo e dedicação vem conduzindo os destinos do Clube Excursionista Princesa da Serra, o que lhe valeu a sua eleição para o cargo de vice presidente, e que no dia 14 será empossado, 
p ? ei ta8 co*unas- almejamos ao Clube Excursionista,r«a as possas efusivas felicitações pela pas- § ®eu 10°. aniversário, e enviamos também os nos-ri ° 8 Uma *e*'z gestão à sua nova diretoria que dirigira os seus destinos no período 1962/64.

3as. e 5as. feiras

Sabado

Domingo

O Cine Marajoara, ífish**.
a grandiosa pelicula da Imperial Filmes Internacional S/A em( inemascope e Technicolor r i m R u n ? ±  AGR0 INDUSTRIAL ANITA UrAKlBALDI LTDA, estabelecida à Rua Campos oaies nesta cidade, com fone 548, precisa de

“ po rto5 a l e g r e .'68 de madeiras deLAGES
, Os interessados queiram dirigir-se ao endereço acima, onde obterão maiores infor-

Golias e o Dragão
ccm Mark Forest, Brochrick Crawford e Eleonora Ruffo

O B l o q u e i o  de Cuba
Escreve Waldeck Sampaio

A estas horas, devem estar fugindo da própria sombra aqueles que tacharam de agressão, e não de autodefesa, o ato do Presidente Ken- nedy determinando o bloqueio de Cuba. - Diziam os poucos vermelhos brasileiros que o jovem presidente teria cai- do numa cilada, quando afir mara que em Cuba existiam bases russas para lançamento de mísseis teleguiados, e antegozavam a desmoralização dos Estados Unidos a partir do momento em que ficasse constatada a não e- xistência dessas bases. - E a sua alegria cresceu de intensidade quando a Rússia contestou aquela afirmativa e ordenou que seus navios ignorassem o bloqueio, não se deixassem revistar e prosseguissem até ^uba Mas aqueles que conhecem um pouco da Imtória m.i iar dos Estados Unidos e do seu famoso e quase infalível F.B.I., sabiam que o Presidente Kennedv não iria servir de palhaço de ninguém, muito menos de Nikita Kruchev.
O propósito da Rússia,, a princípio firme, não durou j muito tempo. Reconheceu que | os Estados Unidos, tomando uma decisão de tamanha en vergadura, não irinm recuar porque estavam com a razão mas tentou um jôgo, do qual, se consum ido, não sairia perdendo muito, pelo menos moralmente: retiraria suas ba ses de Cuba se os Estados Unidos fizessem o mesmo na; Turquia Rechaçada sua pretensão, a Rússia resolveu desmantelar suas bases em sólo cubano e levar de volta todo o material. Note-6e que, até então, Fidcl Castro foi posto de lado, não foi ouvido em coisa alguma, porque a para da teria que ser resolvida entre seu patrão, Nikita Kru

chev, e o Presidente Kennedy Ferido na sua arrogância, por ter sido relegado à um plano que o colocou numa situação ridícula, Fidel Castro pretende agora que os americanos deixem Guatânamo. Com i«so, deseja recuperar um pouco do terreno perdido. Conseguirá? - Aguardemos os acontecimentos. Dizem os comunistas e seus simpatizantes que. por ser amante da paz e desejá-la ardentemente, Kruchev determinou o desmantelamento daquelas bases. É uma bòa propaganda, não há dúvida. Todavia, não creio tenha sido êste o real motivo. A União Soviética tem conhecimento do terrível po der destruidor das forças nucleares aliadas do Ocidente, sabendo também que, com êste, não pode sustentar uma guerra prolongada.Ao ordenar o bloqueio, para impedir que o regime comunista de Cuba sc estendesse pela torça a qualquer parte dêste Hemisfério, o Pre sidente Kennedy determinou fossem empregadas as forças de terra, mar e ar dos Esta

dos Unidos em cooperação com quaisquer fôrças que viessem a ser postas em disponibilidade por outros Estados Americanos. Ora, estando em pleno vigor o Tratado do Rio de Janeiro, que inclusive fala sôbre a instalação de bases militares neste Hemisfério, por uma nação não americana, não se poderia esperar, da parte dos demais países signatários dêsse Tratado, pronunciamento que não fosse unânime em apoiar a decisão dos Estados Unidos.E, com efeito, pode-se dizer que assim aconteceu, excetuando-se a posição assumida pelo Brasil que, di ga-se, merece restrição, considerando-se as suas obrigações relativamente às outras naçõ s dêste Continente. Não se compreende, assim penso 
eu, que O Brasil Votando pelo bloqueio tenha se pronunciado contra o emprego da fôrça, se a isso tiverem que recorrer os Países Americanos. '- Não entendo a dissociação dessas duas idéias. - Acho que, no caso, uma coisa é a sequência natural da outra.

No próximo sabado a abertura da XIII 
Exposição Agro Pecuária

No próximo sákaj 17, com a Presença 3 dia 
vernador Celso Ramos am°' ndades estaduais e L auto'

• pais, se rá  solenemente ’u ici'  gurada a Xllla Exposta?*?-
gro Pecuária de Lag**0/ 'tame que pelo seu" 
significado consegue atraí para a nossa cidade Um Kr * p ,-de numero de turistas. 8

A Exposição dêste ano a exemplo do que acontece» com as anteriores realizadas em nossa cidade, está des pertando as atenções da no" pulação local e dos Estados vizinhos, onde é grande número de expositores, prjn.
cipalmente do vizinho Estado do Rio Grande de Sul, que sempre tem concorrido de igual para igual com o nosso município.A Associação Rural de Lages, a quem está afeta a organização da Xllla Exposição Agro Pecuária tem se desdobrado em atividades, a fim de que o refêrido certame transcorra no maior brilhantismo. <Notamos claramente que o jtrabalho desenvolvido pelo Dr. Clovis da Costa Ribeiro e seus dignos colegas de diretoria. é de fato soberbo, porque o que se presencia no Parque do Conta Dinheiro, é algo de extraordinário.Inúmeras remodelações tem sido realizadas naquele local, com o fim de proporcionar aos senhores assistentes e aos senhores expositores tudo o que é necessário em matéria de organização e de conforto.Desta colunas felicitamos o Dr. Clovis da Costa Ribeiro e seus colegas de diretoria da Associação Rural de Lages, augurando-lhes que a Exposição prestes à se inaugurar alcance o sucesso esperado, que é também o desejo de toda a nossa população.
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