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#fc0Ĉ .«=ú'j"eTeít°JDr- Wolr|y Deüa Rocca 1 r“ oS,ya manifestação por ocasião de
seu aniversário

ex-

fomo já tivemos o- 
Boríunidacie de noticiar 
Ijnscorreu em data de 
T[o corrente o aniver- 
j do jovem e ainâ- 
I,.po Prefeito Dr. Wolny 

fi.ü Rocca.
Seu ainig: s e cor- 

lliiMonarios usde há 
pno deseiovam pres- 
t  uma h menagem em 
■ãtidào a tudo que tera 
fito em próí de nossa 
Iflade e mesmo para 
Josso interior,pois êle,com 
■cutla bondade e cav.i- 
Btirismo que costuma a

demcs constatar autori
dades civis e militares 
amigos e correligionários 
do aniversariante, e ain
da certo número de pes 
soas que foram prestar 
essa justa homenagem 
em retribuição ao que 
êle tem feito peloíí seus 
muaicipes.

A recém inaugurada 
churrascaria Lisca. de 
propriedade do Sr. Fer
nando Liska, foi peque
na para receber a todos 
que 1 compareceram.

G E A N O
Orgão Irdepender.te e Notu icso

Ano XX | D.RETOR
IOSÉ F. BACGIO

REDATOR CHEFE 
NEVIO FERNANDES *

Relaç&o e Oficina 
Rua Marechsl Oiodir] 294 Fone 397
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que tem às suas mãos, as 
redeas do poder publico, 
mais temos sentido que, 
sua preocupação tem si

que bem expressavam a 
satisfação dos presentes' 

Em seguida, o ho
menageado Dr Wolny

lidima lição de amizade 
e de carinho ao jovem 
edd de nossa terra. Nes
tes seus primeiros anos

lo enorme afim de que, Delia Rocca levantou e de govêrno à frente de

L " r

; V , '"k V'-.: V -l*- í

O clichê fixi o momento em que o Dr. .João 
is Ramos saudava o an versariante, vendo-se aieda ao fun- 

ío o Sr. Felipe Afonso .'imâo Secretario do Município.

Ilratar indistintam^nte, 
[lém i-e feito possuidor 
lesta gratidão que o po

ufim d e  abra. r ê s te  
iuoço q u e  < s tá  ndo t o 
d a  a ua m" de a

Momento em que o aniversariante, Prefeito Dr. Wolny 
l>clla Rocca, agradecia a homenagem que acabava de receber, 
vendo-se a nda os Srs. Cel' Henrique Rupp, sub comandante do 
2" Batalhão Rodoviário. Dr Paulo Peregrino Ferreira, Juiz de 
Direito da Comarca, Sr. Valdu Costa Ávila, presidente do 
PSD e o Vereador Manoel Antunes Ramo3, presidente da Câ
mara Municipal

•*V

Outro aspecto do galeto, vendo-se 
1 ttte lotada

as mesa» ci» l íeta- t
Delia

Nessa foto vcerr.fe o horrencgcrrio Prefeito Dr. Wolny

;o ,á acorreu para Ibe ^ v iç o  d . oo_
1 restar

Foi as«im, qi e lá pu-
pois a époc 
tica para todos aqueles

íú ei i , 'i rlv ulo peío sr. \'aldo Costa Avila, presidente 
do PSD local, Dr. Josc Pedro Mendes de Almeida Juiz de Di
reito da Comarca, Sr. Fe ro Delia Rocca, do alto comércio 
i.uiu praça e progenitor do aniversariante e ainda o Sr. Ubira- 
jara de Almeida Valim, recém eleito Vcrtador no Município 
de São José do CVrriio.

instantâneo fixa o mojnento «“ p o n te iro  de
ao aniversariante. Bauco da Lavo

ouca, gerente da b a cjdade, ladeado P 
Gerais S./A, em no*sa v « qU0 rias ultima 
apelini do alto coco eben(io con«»8>u ^  

iegeu se vereador ,  encar rega
Sr. I ru . ro  Antunn».  ^  l) t1 l o _

um do»

mesmo 
las as 

su

enfrentando to- 
intemperies des 

crise inflacionária 
que quasi nos devora 
diariamente, êle procura 
com serenidade perdoar 
os ataques maldosos e 
sem alicerce e procurar 
por todos os meios aten- 
dm- as justas reivindica
ções da população.

Foi assim que após 
os presentes saborearem 
um espetacular galeto ta 
lou em nome dos seus
correligionários e amigos.
O Dr .loão Ribas Ramos 
(iue tm rápidas palavras 
Suge ,'omVxstidão o cia- 
'ÓVa a insta homenagem 
que estavam prestando
ao pniversariante, e H- 
nalizou quando se

|numa linguagem franca 
o amiga agradeceu aos 
presentes pela solidarie
dade que lhe foram levar, 
menoo mesmo da safis- 
iação que sentia naque 
ie momento, pois recebia 
; miilo como estimulo à 
sua caminhada, que ainda 
tem a vencer dentro de 
suab n etas de govêrno.

/ e im bastante jus- 
;s s j i i , foi a homena

gem prestada ao Pre
feito Dr. Wolny Delia 
Hoccp, pelos seus amigos 
e correligionários, auto
ridades civis e militares 
e dos representantes das 
varias classes sociais 
da Princesa da Serra, 
que comparecendo àque-

esile ágape, deram u:a.

Pre-
Della

n ssa comuna, o 
feito Dr. W Iny 
Rocca vem se caracte
rizando com uma admi
nistração eficiente,
sempre voltada aos reais 
interesses da terra la- 
geana.

Aliando-se à estas 
manifestações de amiza
de e apreço, tributadas 
ao Prefeito Dr. Wolny 
Delia Rocca, “enviamos 
à S. Excia.. as nossas 
mais calorosas felicita
ções com votos*de uma 
administração sempre 
crescente para os^ des
tinos de nosso munici- 
pio, que é o '“anseio»*de 
todos aqueles que habi
tam esta abençuada ler 
ia de Coneia’ Tinto.
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Colégio Estadual " V id a l Ramos
—  EDITAL ----

De ordem da senhora diretora da Escola Normal e 
Colégi oEstadual"Vidal Ramos", Publicamos, Abaixo, 

o seguinte calendário de exames:

i  prim eira série

NOTA: -

INSCRIÇÕES: de 16 a 28 de novembro de 1962, das 10 às 11,00 horas 
na Secretaria.

REALIZAÇÃO DOS EXAMES: de Io a 7 de dezembro, de acordo com 
TAXA CR$ 50,00 horário a ser publicado na portaria.
DOCUMENTAÇÃO:
A) — Certidão de Nascimento;
B) — Atestados médicos e de vacina;
C) — Certificado de 4° ano primário ou equivalente.

Todos os documentos deverão ter as firmas reconhecidas por Tabelião. Cha
mamos a atenção dos senhores interessados para o seguinte: UMA VEZ PREEN
CHIDAS AS VAGAS EXISTENTES NA PRIMEIRA SERIE GINAS1AL, COM ESTE 
EXAME, O MESMO NÃO SERÁ REPETIDO EM FEVEREIRO DE 1963.

n s »  n i i ü l  de r  e i i

Radioamadore* na repressão ao furto de
automóveis

O Sr Nilton Marques da Cruz, chefe de Po
licia da Guanabara,era oficio enviado ao presiden
te da LABRE, solicitou a ajuda de todos os ra
dioamadores na repressão ao furto de auto
móveis, que tem sido grande nos últimos dias.

Ó chefe de Policia, fornecerá a relação 
completa sôbre os veiculos desaparecidos, para 
que os radioamadores possam ter melhores infor
mações.

C O N V I T E
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 sê  domingo, às 10 horas 
do dia 25 do corrente mês, no altar mor da ca
tedral.

As Diretorias

INSCRIÇÕES: de 10 a 15 de Fevereiro de 1963, das 10,00 às 11.00 
horas, na secretaria da escola

REALIZAÇÃO DOS EXAMES: Nos dias I9,2ü e 21 de Fevereiro de 
1963, conforme horário a ser publicado em época há
bil, na portaria.

DOCUMENTAÇÃO: a) - Certidão de nascimento;
' bj - Atestados médico e vacina;

c) - Certificado de conclusão de Io ciclo;
• d) - Atestado de boa conduta;

e) - Quitação escolar
NOTA - Todos os documentos deverão trazer as firmas reconhecidas por Tabelião. Os 

alunos que tiverem sido aprovados no curso ginasial com média 6,0 ou supe
rior, estarão isentos do referido exame, uma vez que o número de candidatos 
não ultrapasse o número de vagas existentes. Ultrapassado êsse número, ficarão 
todos os candidatos sujeitos à seleção por provas de Português e Matemática 

- MATRÍCULAS: - As matrículas dos cursos ginasial, normal e cientifico estarão aber
tas de 15 a 25 de fevereiro de 1963, das 9,OU às 11,00 e das 14,00 às 17 horas, na 
Secretaria do Estabelecimento.

NOTA - a) OS ALUNOS QUE NÃO RENOVAREM SUAS MATRÍCULAS DENTRO DO PRA
ZO ACIMA ESTIPULADO, PERDERÃO A PREFERÊNCIA DAS VAGAS, 

b) Caso o número de candidatos ultrapasse o número de vagas existentes no 1° 
científico, realizaremos exames de seleção de Português e Matemática, nos 
têrmos do Regimento Interno.

Lajes, 31 de outubro de 1962.

Júlio César Malinverni 
Secretário

Hotel e Churrascaria
Pegorini

Avenida Camões (Ao lado do Cine Avenida)

Churrascos, galetos e linguicinhas
O ponto preferido para seu paladar

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

própria.

T r  o  v
Saudades e mais saudades 
Torturam me o coração,
Quanto mais agrado faço 
Mais desengano me dão.

Saudade é uma quiméra,
EncaDta e nos maltrata,
Quando deixado nós somos 
Por uma mulher ingrata.

Saudade marca do amor,
Envenena o coração,
Quando aquela que ncs ama 
Nos deixa na solidão.

A saudade se apresenta 
Cruel e mui impiedosa,
Quando o amor desaparece 
E nos deixa em polvorosa.

\  saudade é um tormento,
Parece um detetive,
Perseguindo todo mundo,
Sem ela ninguém não vive.

Lajes, Novembro de 1962.
LIV1NIO GODOY.

Posto
-  DE —

PEDRO VANONI
Gasolina - Oleos ■ Lubri

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

clientes >
Rua Correia Pinto -  Esquina Emiliano Ramos -  Fone, 319 

Lages -  Santa Catarina

<• y/ • >V •

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

ir serviço de i p s s o s ,  dispondo para lonio de proiissu
Papelaria em geral — Completo sortimento de material escolar

Rua Coronel Córdova, 202 -Fone, 213 - LAGES - S. Catarina
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atualmen acordo do trigc 

Estados Unidos
com osVivemos

11 íe uma época em que as 
8jlas tem sido constan 

I tes. para na0 que
I (iiàriamente-
[ Sempre elas são re- 
I cebidas em aspectos com- 
I pletamente diferentes, le- 
I yando-se em conta que 
J ge acentuam m a i s  
• quando atingem a parte 
I de alimentação, pois até 
I certo ponto é perfeitamen 
I te aceitável a defesa dos 
I que sentem êstes au- 
I ientos.

Vimos ainda há pou- 
Kco tempo, quando ti- 
I vemos um aumento no 
[prtço da carne, houve 
[ceita gritaria por parte 
Ido consumidor, que sem 
jpn vê na a ía da carne 
o; bicho papão de toda 
a.tua economia.

Fala-se com o fa
zendeiro e criador, di

o mesmo.

tivemos* um* dfageSfi'i na°
<je falta de carne e^até 
mesmo de racionamento 
graças como dissemos’ 
as providências daChar 
queada São Sebastião, 
que conseguiu manter o

O Ministério das Re
lações Extiuiores inm 
seus entendimentos bem 
adiantados em relação a 
assinatura de um acordo 
do trigo a longo prazo 
com os Estados Unidos. 
Aliás, causou surpresa às

autoridades brasileiras a 
imediata receptividade 
dos representantes diplo
máticos norte americanos 
que, após terem recebido 
a proposta, praticamente, 
tomaram a iniciativa de

levar o assunto à frente. 
Acredita-se que até o fi
nal do corrente ano o 
documento possa ser as
sinado renovando o acor
do com um prazo de vi
gência de três anos.

não se deixe enganar!
Para seu Ford, exija somente peças Ford legítimas!

mecânicos treinados na própria Ford. 
Sabe o resultado? Menos despesas... 
mais segurança e tranquilidade!

Oferta Especial! Este mês, o seu 
Revendedor Ford está promovendo a 
venda de pistões, anéis, jogos de 
bronzina para mancai e bielas Ford 
legítimos, a preços especiais. 
Aproveite a ocasião para comprar 
o melhor e economizar.
Visite-o hoje mesmo!

O menor custo das peças Ford 
legítimas e sua maior durabilidade são 
dois fatôres de Economia Global, 
que só Ford oferece.

Comprar peças que não são legítimas 
para seu Ford é como aceitar nota 
falsa. Não se deixe enganar! Em 
pistões e anéis ou em quaisquer 
outras peças, exija sempre peças 
Ford legítimas, as únicas aprovadas 
pelos rigorosos testes dos 
Laboratórios de Contrôle de 
Qualidade da fábrica. Leve o seu 
carro ou caminhão ao seu Revendedor 
Ford. Ele tem estoque completo de 
peças legítimas e oficina com

Carro ou caminhão.••
mantenha seu Ford sempre FordI
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Avenida Marechal Floriano.388 -  Fone, 380 - Caixa Postal 7Q i a^ i- o 
rn . , , , . . , ldl’ /cS ■ LAGbS - SantTransportes em geral de cargas,lotaçoes, mudanças, encomendas bagag \

Agencias oSSSê  M  TA,egre’SfioPa«  *
Servindo ainda as seguintes localidades de Santa
Mafra. Canoinhas, Monte Castelo, Lageadinho, Residência FnrL- c ,
Alta do Sul, Campos Novos, Chapecó, Xaxim, Xanxerê, Encruzilhar! Cecilia, Ponte Al
rito. Rio da Varzea, Painél, Urubici, Urupema. Bocaina do Sul R~aa’ d a .me r̂as> Bouqueirãc
Lagoa da Estiva, Cerro Negro, Anita Garibaldi, Celso Ramo«s j  tlíP' Capão Alto, Ccamos, Fonte do Rio Pelotas o Rin

Prefeitura Municipal de Lages
Estado de

Têrmo de contrato de locação de serviços
Têrmo de contrato que entre si fazem a Prefeitura Municipal 

de Lages, e o Sr. Ives Moura, para o fim e na forma que abaixo se de
clara.

Aos quatorze dias do mês de agosto do ano d ' mil novecentos 
e sessenta e dois (14-8-62), na Prefeitura Municipal de Lages, no Gabi
nete do sr. Prefeito Municipal, Dr. Wolny Delia Rocca, ora denominado 
Contratante e de outro lado o sr. Ives Moura, e aqui denominado Contra
tado, foi concluído êste Contrato na forma e sob as cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira
O Contratante, usando de suas atribuições contrata nêste ato 

o sr. Ives Moura, para na Prefeitura Municipal de Lages, exercer as fun
dões de Fiscal de Obras.

Cláusula Segunda
O Contratado obriga-se a exercer os serviços atinentes às suas 

funções, no periodo das 13,00 às 17,00 horas.

Cláusula Terceira
O Contratante obriga-se a pagar ao Contratado mensalmente, 

como retribuição aos serviços prestados, a importância de oito mil cru
zeiros (Cr$ 8.000,00) que será efetuado na Pagadoria da Prefeitura, 
por verba que o Orçamento consignar.

Cluusula Quarta
O presente Contrato terá sua vigência a partir da data de bo

jo. 14-8-62, e terminará um (1) ano após, podendo ser prorrogado bem

Santa Catarina . . . . . .
como rescindido em qualquer tempo por iniciativa de qualquer uma das 
pardes contratantes, sem que caiba direito a indenização, re c la m ^  
judicial ou extra judicial.
E nara firmeza e validade do que ficou acima estipulado, mandou 
o Sr Prefeito Municipal que fosse lavrado o presente termo de Con
trato que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas par. 
tes contratantes e por mim, Felipe Afonso Simao, Secretário da Prefei
tura Municipal de Lages.

Prefeitura Municipal de Lages, em 14 de agôsto de 1962 
Wolny Delia Rocca — Prefeito Municipal

Felipe Afonso Simão -  Secretário
Ives Moura — Contratado

PORTARIA
de 24 de agôsto de 1962 

O Prefeito Municipal de Lages, resolve:
DESIGNAR:

O Escriturário Gisela Senise Brascher, para enquanto durar o impe
dimento do respectivo titular, Sur. Felipe Afonso Simão, responder pelo 
expediente da Secretaria.

Prefeitura Municipal de Lages, em 24 de agôsto de 1962 
Wolny Delia Rocca — Prefeito Municipal 

Publicada e registrada a presente Portaria na Secretaria 
Prefeitura, em 24 de agôsto de 1962.

Gisela Senise Brascher - Resp. pelo Exp. da oec etaria

Completará no dia de 
i manhã, os seus 40 anos 
re feliz união conjugal, 
c casal Sr. Julio Joa- 
cuini de Moura e a Sra. 
d. Ligia da Silva Moura, 
pessoas estas bastantes 
ieli cionadas na socieda
de ageana.

Ao ensejo de suas 
B< as de Safira, aquele 
fi 1 casal deverá recep- 
ci<) arem  sua residência 
oí seus parentes e a- 
mij.os que o irão cum
pri i entar, com uma fes- 
lin! a intima.

Almejamos ao Sr. 
Julio Joaquim de Moura 
♦- a sua exraa, espo
ja d. Ligia da Silva 
i\ oura, os nossos votos 
de muitíssimas felicida- 
d< s.

Pagamentos parcela
dos aos IAP
Até 3o de novembro de 

j962, ficam as empresas vin- 
c ladas aos institutos de a- 
I‘< sentadoria e pensões auto- 
ii adas a recolher àquelas 
i.ftituições parceladamente, 
ís dividas existentes nesta e 

o ajuizadas e provenientes 
d«. recolhimento de contri- 
bu ções, juros e multas cor
re ponteates, desde que a 
en prêea devedora em instru- 
ii‘( nto próprio confesse a 
nu sma divida.

V f  conhecer o esperado 
G o rd ln i. Famoso na Europa, 
onde ganhou evidência entre os 
carros 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.,i  G o rd in i te m  m o to r  
de 40 cavalos - po tênc ia  s u pe rio r à de 
q ua lq ue r o u tro  ca rro  de sua classe !

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

estável: suspensão reforçada — luxuoso: esmerado acabamento, 
jf numerosos detalhes de bom gôsto — SÓLIDO: estrutura monobloco —

CONFORTÁVEL: 4 rmrtas. qr ? <  'w h -m a h r . .-mplo espaço interno.
UM PRODUTO DA WILLYS-OVERLAND - FABRICANTE I

VEfCULOS DE ALTA QUALIDADE —  SA0 BERNARDO 00 CAMPO - EST. 0E SÀO PA

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

444 - C. Postal, 333
Lages — Santa Catarina

Estamos â  sus espera, para 
mostrar-lhe o novíssimo Gordir
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* ,  !  ! '  0 i  ? ® la ra  w  È  & ® M  íe  Laoss Estads fc  S a a b  Catarina
D dr. Paulo Peregrino Fér
rea, Juiz de Direito da 
limeira Vara Civel da 
■ornarca de Lajes, Estado 
Santa Catarina, na forma 
lei, etc.

Faz s=tber a todos quan- 
0 presente edital de pra- 
com o prazo mínimo de

'jnte dias, virem, dele po

?êressarntno Uverem ou in' leressar possa, que no dii
quatro (4) do mês dê
de™ (íot dhn Corrente a«o. às
edffiS  a í . p 8’ no sa^uâ0 d° edíiicm do Forum desta cida-
de de, LaJe8. o porteiro dos 
auditórios ou quem suas vê- 
zes fizer, levará a público 
pregão de venda e aderna 
taçao, por quem mais der e 
melhor lance sòbre a avalia- 
çao de CrS 530 000,00, 0 se
guinte imóvel penhorado a GE

oía da Diretoria da 
Fazenda Municipal

A Diretoria da Fazenda Municipal, solicita 
p credores da Prefeitura Municipal de La^es, 
sentido do enviar durante o rnês de novembro 
$ contas de apresentação com as respectivas 
s fiscais, a fim de que sejam realizados os 
etivos empenhos para posterior pagamento, 

es do fim do exercício.

Cláudio Ramos Floriani 
Diretor da Fazenda Municipal

NUINO ROSA qtt a
autos da execuclo nI A 0081 mero vinte e um> à beira da 
da por Tiago StbéUo r°kVr' estrada de cargueiros que li- 
ber: Na gleba Ho torro1 J a' 8® as dVas estradas gerais.ber: Na Pleha ’ a sa' ga as duas
a área superficial ecripU8nn°m n aí *VOlve'Se novameote àfipntno o *___ ..de uove- direita e segue-se pela dita

cento e estrada e depois pela estra-centos e treze mil 
cincoenta e doisquadrados sitnnHo‘“ íne.tr°s da geral de cargueiros
denominado V ” ^ ? 1 de Painel vai a Pecegueiros, em comum com 

os sócios Prudente Daniel 
Vieira e outros e depois 
com terras de Lino < ândido 
de Oliveira e outros até che
gar novamente à sanga da 
divisa, ponto de partida, 
UMA PARTE SOMENTE com

denominado “Fundo da Fa
zenda de Santo Antônio”, no 
distrito de Painel, desta Co
marca de Lajes, com as se
guintes confrontações: - par
tindo do lugar onde a estra
da geral de cargueiros, Pai 
nel - Pecegueiros, cruza a 
sanga da divisa dêste imóvel, 
daí segue-se pela dita sanga 
abaixo e depois por peráus 
e finalmente por um lajeado 
acima, dividindo primeiro 
com terras de João Batista 
Fernandes e depois com ter
ras de Prudente Daniel Viei
ra, até chegar ao marco dt 
pedra número vinte. - Dai 
volve-se à direita e em divi 
sa com os quinhões em co 
mu n dos sócios Manoel Pru 
dente Vieira e outros, me 
dem-se mil quatrocentos < 
oitenta e quatro metros n< 
rumo S. Ü. 43° 45’, onde e 
xiste o marco de pedra nú

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

M

*Sõo, de f~?o, numerosos oporelhos

independentes instalados com oito 

técnica, obedecendo e critério da

escôlha individual ca- emissoras.

Nossos rádios são oporelhos 
do o ito  pntàncio com sclefl- U \ 
v idode perfe ito  © qu© levQfn y  
u garontic  d e -----------------------*

f í U

a área superficial de . . . 
700.000,00 m2 (setecentos 
mil metros quadradosj, ava
liada pala quantia de qui- 
ihentos e trinta mil cruzei- 
os. - Dita gleba cie ter- 
; s foi adquirido pelo exe- 
■Ulaoo Genuino Rosa da Sil- 
a, nu Medição e Divisão do 
'óvvl acima referido, con- 

j: me documento (folha de 
ugamen.oj devidamente 
■ nscrita sob número 15.0n2, 

vro n 3 T, fis. U5v. à 96,

em 5-III 49, no primeiro O- 
fício do Registro de Imóveis 
e Hipotecas, desta comarca. 
E quem quizer arrematar di
ta parte de terras, deverá 
comparecer no lugar, dia, 
mês e hora acima menciona
dos, sendo ela entregue a 
quem mais der e melhor lan
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 0 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 no
vecentos e sessenta e dois. 
Eu, Luiz Carlos Silva, Escri
vão do Civel, o datilografei, 
subscreví e também assino. 
Selos a final.

Paulo Peregrino Ferreira 
Juiz de Direito da Ia Vara 
Civel

Luiz < arlos Silva 
Escrivão da Ia Vara Civel

Guariay empatou em
C  ç a d o r

I iici m o d sputas do campeonato catari- 
e d<‘ f telnd. referente à chave Lages - Curi- 

iba nos C-çaiior, foi realizado domingo duas par
do.

Na ci ide da açador, o Guarany de Lages 
t<»u com o V isco da Gama local por 2 a 2, 

m plaeard d * mais honrosos para o bugre la-
;'ea no.

Enquanto i>so, em Curitibanos, o Flamengo 
x* I iniciou liderando esta chave, vencendo ao 
içadorense de Caçador por 4 a 3.

f isa-se d; CaiÉss para M s
A firma AGRO INDUSTRIAL ANITA 

GARIBALDI estabelecida à Rua Campos 
Sales, nesta cidade, com fone 518, precisa de 
caminhões para fretes de madeiras de LAGES 
à PORTO ALEGRE.

Os interessados queiram dirigir-se ao 
enderêço acima, onde obterão maiores infor
mações.

Avenida Farrapos, 45 - Teleíone 4j01
. End. Teieg. "WELPE" - Pôrto Alegre

IPETAL LTDA.
Discos de embreagem - Retentores de tratores 
Braçcs de direção - Setores de direção - Pinos
de caixa

GENUINE
Produtos garantidos - De alta eficiência

Vcente Pascal© - Comerco 
e Representações

Rua Correia Pinto n° 122 Fone - 228 Cxa. Postal 28 
End Telegráfico — INDU 

Lages — Santa Catarina

S e você deseja ganhar

1 miihão de cruzeiros
' Mn u  FISCAL correspondente às suas compras e concorra

a NOTA , o r t e i o  de Dezembro deExija do seu fornecedo

Seu Talão .Vede um Milhão
Troque as suas notas à rua
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Seguiu domingo últi
mo para a capital paulis 
ta. o Sr. Odi Cherubini 
Tomedi, sócio diretor da 
conceituada firma desta 
praça, Serrana Ltda. Veí
culos e Máquinas, conces
sionária D KW VüMAG 
em todo o município.

Era São Paulo, o Sr. 
Odi Cherubini Tomedi foi 
com o objetivo de provi
denciar a vinda de vá
rias unidades daqueles 
famosos veiculos para a 
sua firma, que mantém 
uma atividade comercial 
automobilística das mais 
acentuadas em nossa 
zoDa.

Ao Sr. Odi Cherubi
ni Tomed , que deverá 
regressar em „breve à 
Princesa da Serra, dese
jamos um completo êxito 
em sua missão comercial 
na capital baudeirante.

S r . L i i i o  M o f
Transcorreu domin

go último, dia ll , a pas
sagem de mais um ani
versário natalicio do Sr. 
Livinio Godoy, nosso as- 
siduo colaborador e pes
soa vastamente relacio
nada em nossos meios 
sociais e culturais, pelas 
suas excelsas qualidades 
artísticas, como escritor 
emérito.

Apresentamos ao fe
liz nataliciante os nossos 
votos de um futuro ven- 
turoso repleto de alegrias 
e felicidades.

Quem não anun
cia se esconde

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

Associação Rural de Lages
€ t PA R Q U E DO C O N T A  D IN H E IR O ”

XIII EXPOSIÇÃO PECUÁRIA

13,30

14

Dia 18

\

Dia 16 - Julgamento dos animais expostos
12 horas - Churrasco oferecido pelos senhores expositores aos 

senhores jurados.
Dia 17 - 13 horas - Recepção ao Exrno. Sr. Governador do Estado e Comi

tiva no aeroporto Correia Pinto.
- Abertura da XIII Exposição Pecuária de Lages pelo Exmo. 

Sr. Governador do Estado no Parque "Conta Dinheiro”. 
Visita do Exmo. Sr. Governador do Estado e Comitiva às 
dependências da Exposição.
Desfile dos Campeões da Exposição.
Competição de Laço entre o CTG do Planalto Lageano 
"representado pelo Quadro de Laçadores” Repontando a 
Tradição” e o CTG do "Barbicacho Colorado”
Baile de Gala, oferecido pela Diretoria do Clube 14 de Junho. 
Abertura da XIII Exposição Pecuária de Lages no Parque 
"Conta Dinheiro” à visitação pública.
Missa Festiva Campa! no Parque do "Conta Dinheiro'* 
promovida pela Paróquia do Rosário.
Churrasco nc Clube Caça e Tiro “Luiz Ramos Borges” 
Apresentação Artística oferecida pelo CTG do Barbicacho 
Colorado no Parque do “Conta Dinheiro”
Desfile geral dos animais expostos.
Sarau Elegante oferecido pela Diretoria do Clube 1o de 
Julho.
Abertura da Xlil Exposição Pecuária de Lages, no parque 
do “Conta Dinheiro”, à visitação pública.
Desfile geral dos animais expostos.
Competição de Laço entre o Quadro "Querência do Cam-
peiro de Lages e a seleção do CTG "Fronteira Campo- 
belense”
Baile de Tradição o.erecido pelo CTG do Planalto La
geano nos salões do Clube 14 de Junho.

Lages, Novembro de 1962

Dia 19 - 7

13,30
15

21

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 reini
ciar os seus vôos para JOAÇABA, capital do Oéste Catarinense, volta agóra a ser
vir esta região, com PORTO 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 pú
blico viajante, os seguintes vôos, nos dias e horários abaixo:

2as. 4as. e Gas. feiras: - às 07:00, para: Fpolis., Itajaí, Joinville, Curitiba,
Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio 

às 10:25, para: Rio do Sul, Fpolis., Itajaí 
Joinville e São Paulo, 

às 14:50, para: Joaçaba.
às 08:00, para: Fpolis , Itajaí, Joinville, Curi

tiba, Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio. 
às 13:35, para: Porto Alegre, 

às 08:00, para: Fpolis., Itajaí, Joinville, Curiti
ba, Paranaguá, Santos, São Paulo 

e Rio.
às 13:35, para: Porto Alegre.

3as. e 5as. feiras:
A . . V.... ....

Sabado:

Domingo: " "A
pr p “3

Está portanto, o público viajante da Região Serrana de parabéns, com as 
novas linhas do Consórcio TAC—CRÜZEIRO DO SUL que continúa a ser a pionei
ra da Aviação Comercial em nossa Região.

Maiores informaçõis e vendas de passagens, dirijam-se à agência do 
Consórcio TAC—CRUZEIRO DO SUL, à Rua Presidente Nereu Ramos, n° 84 ou 
pelos telefones nrs. 214 e J37. |

Em Lages o Governador do Distrito L-6 
do Lions Clube Internacional
Deverá chegar a esta cidade, na próxima 

sexta feira, dia 16, procedente de Curitiba, o Sr. 
lastao de Abreu Pires, Governador do Distrito 
-b, do Lions Clube Internacional com jurisdição 

nos Estados do Paraná e Santa Catarina.

r r ^ dossa cidade, o liovernador do Distrito 
u.^ de'’®‘a maugurar o Grupo Escolar Modêlo, do 
Bairro Morro do Posto, construído atravéz de gi- 
^antesca campanha promovida pelo Lions Clube 

ages, cuja inauguração dar-se-á naquele dia. 
con ir,,- • ta Patriótica campanha, contou desde o 

CÍT  0 inestimável apoio dos poderes 
o-PT- u , ,  °S -de nosso município e a população em 
f p / n  VU na iniciativa do Lions Clube de La- 
p w Hn r, CU ° ^Ue beneficiará à centenas de crian- 
Ç, j  dL Pp®spTero Bairro do Morro do Posto. 
devpráTum Lages’ ° Governador do Distrito L 6, 
ciai o r c r J i 1* Um bem elaborado programa so- 
dade Pelos Leões lageanos, cuja enti-
cional daf íi,iadas ao Lions Clube Interna-
clubes espalhados <dot SÓf-°S em ^AinLi uos P°r H5 países livres, 
no G o v e S n r° a  a® Sr. Gastão de Abreu Pires t1" 
Princesa dadSería. DlStrito L 6’ uma f e l i z  estada
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