
CORREIO
LAGEANO

Ano XXIV Diretor
José P. Baggio

Redator Chefe
Nêvio S. Fernandes

Redação e Oficina [Fone
Rua Mal. Deodoro, 294 Q 397

— Cr$ 20,00 — Lages, 30 de Novembro de 1963 — N° 12 — —

Câmara encerrou os seus trabalhos 
é  quarto período Legislativo

A Câmara Municipal de Vereadores encerrou 
no dia de ontem o seu quarto periodo de reu
niões legislativas.

Durante êste período de sessões, a Câmara 
Municipal tratou de relevantes assuntos e que 
interessam vivamente ao nosso Município, onde se 
notou o trabalho digno dos seus membros cm ve
rem aprovados uma série de projetos.

Nos quinze primeiros dias do quarto período 
legislativo, a presidência da Câmara esteve con
fiada ao vice presidente daquela casa, Vereador 
Ruy Zapelini, que soube {conduzir muito bem os 
seus trabalhos, merecendo a sua atuação o aplau
so de todos os seus colegas da edilidade lageana.

Os restantes dias do quarto período legislati 
va foram presididos pelo Vereador Manoel ^Antu
nes Ramos, seu dinâmico presidente, em cujas 
mãos residiu também o sucesso daquelas sessões.

Formatura do Curso de 
Cóiie e Costura do 

Circulo Operário Serrano
Realizou-se quinta feira última, às 20 horas, no sa

lão paroquial do Rosário a solene colação de gráu da 
la turma de formandas do curso de Córte e Costura, 
mantido pelo Circulo Operário Serrano.

Foram distinguidas com diploma de Córte c Cortura 
as seguintes alunas: Maria Andrade, esta em primeiro lu
gar, sendo laureada com uma medalha, Zelma Ribeiro 
Xavier, Maria José Ribeiro, Diva Adornes Montei o, Dino- 
rá Jesus Silva, Mafalda Pereira, Maria Jaci Souza, Nilza 
Luiza Ramos, Terezinha Pereira Martins, Terezinha Me- 
negazzo, Olinda Terezinha Quilante, Zaira Aparecida Ti- 
ves, Terezinha Rech, Tarcilio Peixe e Maria Juvenil de 
Oliveira.

Virgilio Várzea 
proferirá pales
tra em reunião 
festiva do Lions

N a próxima quarta 
feira, dia 4 de Dezembro 
por ocasião de unoa reu 
nião festiva do Lions 
Clube de Lages, a ser 
realizada no Grande 
Hotel Lages, como con
vidado especial, o notá
vel novelista e pintor 
Virgilio Várzea, proferi
rá uma palestra sôbre 
“Ficção e Realidade nos 
Contos’'.

Virgilio Várzea, nas
ceu e m Canasvieiras, 
nêste Estado. É autor de 
Histórias Rústicas, Os 
Argonautas, o Br i g u e  
Flibusteiro, M a r e s  e 
Campos e outras. Foi 
também notável como 
pintor de (marinhas e 
paisagens de sua terra.

Desta maneira, aquela 
entidade, a cuja presi
dência encontra-se o 
Tte. Cel. Olavo Estrela 
promove a presença en
tre nós daquela concei
tuada figura intelectual 
catarinense.

Com mais esta inicia
tiva de carater literário, 
o Lions Clube de Lages 
vem emprestando o me
lhor de seus esforços 
de aprimoramento cul
tural da nossa terra, tão 
famosa no mundo das 
letras e das artes.

Prefeito Dr. Wolny Odla Rocca pro
videncia reparos nas calcadas

Providência das mais 
felizes vem de tomar o 
Prefeito ür. Wolny Delia 
Rocca, mandando proce
der os necessários repa
ros em tôdas as calça
das do centro da cidade.

Êstes reparos nas cal
çadas vêm colocar o 
centro de nossa urbe em 
excelentes condições, 
principalmente para os 
transeuntes que vinham 
sendo prejudicados nos 
períodos de chuvas.

Assim é, que com o 
consequente reparo que 
está sendo providenca- 
do, cora a colocação de 
novos ladrilhos em subs
tituição aos que se encon 
travam quebrados, o

Prefeito Di. Wolny Del'a Rocca. visa embelezar o 
centro da cidade cjrn vistas às festas de Natal, 
onde para cá sempre são atraidus apreciável nú
mero de visitantes.

Outros melhoramento que caminha à passos 
largos para a sua total conclusão, é a construção 
do jardim da Praça João R;beiro, reduto tradicio
nal da nossa c;dtde, e que está sofrendo uma 
remodelação total.

O referido jardim está sendo convenientemente 
modernizado, esperando o chefe do Executivo 
Municipal inaugurar àquele importaute melhora
mento até o fim do corrente uno.

Para tanto, as suas obras estão sendo ataca
das a todo o rigor, contando para isso com a 
valiosíssima colaboração do Dr. João A. Preto de 
Oliveira, diretor da L)OV e responsável técnico 
pela citada construção e também pelo trabalho 
insano dos operários que diariamente desenvol
vem o maior dos seus esforços para o seu pronto 
acabamento.

Si. Dorival Bastos
Regressou há dias de Curitiba, o Sr. Dorival 

Bastos, sócio diretor da importante firma Mo 
reira Bastos & Cia, cora matriz em Itajaí, e que 
em nossa cidade mantém um escritório e depósi
to de compras, além de inúmeros depósitos e pos
tos de exportação em várias comunas de nosso 
Estado.

Além disso, o Sr. Dorival Bastos, participa de 
outras importantes firmas madeireiras.

Falaram na oportunidade a Sra. Maria Laudelina Gar
cia, diretora do Curso, Pe. Oscar Schneider em nome do 
Circulo Operário Serrano e finalmente agradecendo o 
comparecimento dos presentes e felicitando as formandas, 
o Sr. Oscar da Silva Costa, dinâmico presente daquela 
entidade, j

Vva. Adali Muniz Silva Brnno Lucrsen
e

Senhora

Participam aos parentes e amigos o con
trato de casamento de seus filhos

Heloísa e Mário
Lages, Novembro de 1963

Oficiada missa de 7' 
dia em memória de 

Kennedy
Foi oficiada ontem às 

19 horas, na Catedral 
Diocesana, uma santa 
missa de 7o dia em in
tenção à memória do 
extinto Presidente John 
F. Kennedy, tragicamen
te desaparecido à 22 do 
corrente.

A referida missa foi 
mandada rezar pela Câ 
mara Municipal, e ao so
lene ato compareceram 
as mais faltas autorida
des locais, e elevado nú
mero de fiéis, que lota
ram tôdas as dependên
cias da Igreja Matriz

O Sr- Dorival Bastos, veio acompanhando a 
missão de diretores da COEM do Paraná e Santa 
Catarina, componentes da COEM do Reino Unido, 
e do presidente do Instituto Nacional do Pinho, 
Sr. Herminio Tissiani. e vários assessores daque
la autarquia, que de Pôrto Alegre e Caxias do 
Sul transitaram sábado último por nossa cidade 
com destino a outras cidades do Estado e centro 
do país.

Aquêle ilustre homem de negócios que foi ao 
sul do país, mui amistosamente acompanhou a- 
quela luzida comitiva em sua missão comercial 
até Curitiba, da qual também fazia parte o seu 
sócio da firma Moreira Bastos & Cia, Sr. Célio 
Antônio Moreira, diretor da CCEM de Santa Ca
tarina.

Em seu veiculo particular conduziu desde a 
capital dos pampas o presidennte do INP, além 
de outros componentes que há pouco nos visita
ram, dispensando aos mesmos tôdas as atenções 
que se faziam mistér à tão importantes perso
nalidades ligadas ao comércio internacional de 
madeiras.
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0  Crediário mais elástico da cidade

Um milhão de ciuzeiros em prêmios
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Refrigeradores
Rádios Transistores Portáteis e Mesa 

Eletrolas HI-FI e Estereofônicas 
> Máquinas de lavar roupa 

Conjuntos estofados
Ferros elétricos automáticos\ +

Enceradeiras1 f

Liquidificadores
Maquinas de costura 

Aspiradores de pó 
Móveis de Fórmica 

Fogões à gás 
Sofás - cama

Tudo em 18 Prestações
* ■

/  ■
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Desccntcs in acred itáveis a  v ista

Melhor oferla ninguém■ -----a z }
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“Vende se uma casa localizada na Rua Cor- 
Pinto, descida para o Coial.

Propostas a Osni Régis - Câmara dos Deputa- 
Brasília.’*

AGRADECIMENTO
A familia de Janjão Ribeiro agradece, sensibilizada, a 

dos que a confortaram no doloroso transe por que 
sou, e em especial ao Dr. Celso Anderson de Souza, 
a dedicação sempre demonstrada.

U  Goelzer Engelsing Lida.
Representações e t e n t a  R ré n ria
Cofres -  Fogões -  Balanças -  Motores M a -  

\ quinas e m ateriais para a g r ic u ltu ra  e 
in d ú stria  em  geral

Preços e garantias de Fábricas em 5, 10 ou 30
prestações sem juros c sem acréscimos.

Praça Vidal Ramos Sênior, 394 - Telefone, 351 
Caixa Postal, 323

L A G E S  -  S. C.

Encontra-se em festa des
de o dia 23  do corrente, o 
lar do Sr. Clovis Varela 
Ghiorzi e de sua exma. es
posa d. Ana Emilia Barroso 
Ghiorzi, com o nascimento 
de um galante menino, ocor
rido na Maternidade Teresa 
Ramos, e que recebeu o no
me de Jorge Barroso Ghior
zi Neto, numa homenagem 
tôda especial ao seu avô 
Capitão Jorge Barroso, nosso 
particular amigo.

CHEGOU O NÔVO ASTRO
Ja esta em nossa loja o nóvo astro da indústria automobilistica brasileira —  o Aero-Willys 
2 6 0 0  —  que estabelece uma superclasse em matéria de automóvel. Venha ver seu estilo 
arrojado, em harmonia com as linhas clássicas dos carros modernos. Observe e admire 
sua elegância e o conforto interno que éle oferece. Você se convencerá de que o Aero- 
Willys 2600  é o mais luxuoso e perfeito carro de classe até hoje produzido no pais.

4* 2600
—  um  carro a rigor

PEQA UMA OEMQNSTRAQÂO EM

&

Concessionário exclusivo:
A«ência Planaltina de Veicolos S /A  

A v en ida  Presidente  V a r g a s ,  1 8 9 8  E n d .  T e ! .  P lanalt ina Fone, 4 4 4  
Caixa P ostai,  3 3 3

Lages — Santa Catarina

Felicitamos o pequeno 
recém-nascido, e o feliz casal 
augurando-ihes inúmeras ven
turas.

Faleceu segunda feira úl
tima, dia 25, na cidade de 
Taió, nêste Estado, onde 
estava em gozo de férias, o 
jovem João Aurélio Montei
ro, seminarista da iCAB e 
elemento bastante relaciona
do em nossos meios.

O extinto jovem era filho 
do Sr. João Adornes Mon
teiro e de sua exma. espo
sa d. Maria Aurea Antunes 
Monteiro.

No dia seguinte, às 15 
horas, foi oficiada missa de 
corpo presente no Templo 
Nacional da ICAB. e em 
seguida houve o féretro para 
o Cemitério Cruz das, Almas, 
onde teve a acompanhá-lo 

I mdo o cléro católico brasi
leiro de Lages e inúmeras 

' pessoas e parentes do jovem 
João Aurélio Monteiro.

Apresentamos à familia en- 
Iutada as nossas mais senti
das condoiênciac.

C a d n l a  Pirdida
Perdeu-se em ruas desta 

cidade uma caderneta da 
Caixa Economica Federal de 
Santa Catarina Agencia de 
Lages n° 32258 da 2a série 
pertencente a sra. Terezinlu 
Dias.

QUEM NÃO ANUNCIA 
-  Se E sco n d e-

Para seus anúncios procure 
CORREIO LAGEANO

Rua Mal. Deodoro, n° 294

Sensacional Liquidação da Casa Brusque
Adquiram tecidos para vestidos, panos para móveis estofados, nylon e estampados para cortinas, blusas de ráfia e 

linha para senhoras e crianças, camisas, meias etc,

Todo estoque com grandes descontos
Galeria Dr. Acacio —o— Lages - Santa Catarina
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Agro Industrial Anita Garibaldi Ltda. recspcionou
altas figuras madeirenses do Brasil e Inglaterra

Estiveram em lages e Presideele do Usltote Bacíoaa! do da G.C.E.M. do Paraná e Santa Catarina e agentes da C.C.t M. o 
M i m ç o  de confraternização m  concsitaado Restaurante rian

Era tràosito para o 
centro do país, estive 
ram sábado último era 
nossa cidade, o Presi
dente do Instituto Nacio
nal do Pinho, Sr. Hermi 
nio Tissiani, Sr. Guilher
me Konder Fleischmann. 
chefe da Divisão Econô
mica do INP, Sr. Edmar 
Vargas, Representante 
da CACEX, Srs. José 
Alexandre, Asalmar Kie- 
ling, Anibal Sevalho.Cé- 
lio Moreira, José Bar
bosa, diretores da C.C.E. 
M. do Paraná e Sanea 
Catarina, Misters H. 
Godfrey, da Price & Pier- 
ce Ltd., R F. Oger, da 
Leary’s (Canadá) Ltd., 
G. Veit. da Duncan 
Ewing & Co. Ltd., D. 
Moelier, da Foy Morgan 
& Co., M. A. D. Frost, 
da Muuro Brice & Co. 
Ltd. e G. H. Roberts, da 
Edward Chaloner & Co. 
todos componentes da 
C.C.E.M. do Reino Unido

A visita desta impor
tante comitiva à Prince
sa da Serra, que proce 
deu de Porto Alegre e 
Caxias do Sul, deve-se 
a um gentil convite for
mulado pela conceituada 
firma Agro Industriai A- 
nita Garibaldi Ltda., nas 
pessoas dos seus deno 
dados diretores, Srs. Er 
nesto Caspery e Plínio 
Paese. cuja recepção em 
nossa cidade esteve afe
to à  filial daquela pode
rosa o r g a n i z a ç ã o ,  
e que tem como seu ge
rente o Sr. Antero Arol- 
di, a cujo cargo esteve 
a organização do ban
quete e outras providên
cias relacionadas com a 
visita tão honrosa destas 
destacadas figuras ma
deireiras nacionais e in
ternacionais.

Recpcionados no ini
cio do acesso sul da ci
dade pelos Srs. Antero 
Aroldi da firma Agro 
Industrial Anita Garibal
di Ltda., pelo Prefeito 
Wolny Delia Rocca, mem
bros do Sindicato dos 
Madeireiros da Região 
Serrana e outras altas 
figuras do nosso comér 
cio e industria especia
lizado no ramo.os visitan 
tes foram conduzidos ao 
conceituado Restaurante 
Planalto, no Klm. 352 da 
BR-2, onde teria lugar 
um almoço de confrater
nização

Precisamente,, às 13 
horas, dentro do con
forto que já é peculiar 
no Restaurante Planalto, 
foi realizado o ágape, 
no qual se notou o com- 
pareeiraento da classe 
madeireira local e de 
Curitibauos, do Sr. Vai- 
do C. Avila. representante 
do Sr. Governador do 
Estado, Prefeito Dr. Wol
ny Delia Rocca, lideres 
classistas, além é claro 
de todos os membros 
da missão visitante.

Também estiveram 
presentes ao ato os Srs. 
Cicero Couto e João Cu- 
ry, inspetores do ínstitu 
to Nacional do Pinho, 
Dr. Oscar Schweitzer Fi
lho, presidente da Asso
ciação Comercial de La
ges, Celso Paese, diretor 
da firma F. Paese S/A 
e sócio da Agro Indus
trial Anita uaribaldi e 
outras personalidades.

Orientado e psrfeita- 
mente organizado pelo 
Sr. Antero Aroldi, geren
te da Agro Indus*trial 
Anita GariDaldi Ltda., e 
contando uaturalmente 
com a notória colabora
ção do Sr. Ary Waltrick 
da Silva, presidente do 
Sindicato dos Madeirei
ros da Região Serrana, 
o ágape transcorreu num 
clima de ampla camara
dagem e fidalguia entre 
todos os presentes, onde 
notou-se o perfeito ca
valheirismo de que são 
imbuidos todos os mem
bros da missão que ora 
nos visitava.

Fizeram uso da pala
vra na ocasião, o Dr. 
Jorge Barroso Filho, 
consultor jurídico da A- 
gro Industrial Anita Ga- 
ribaldi Ltda., que falou 
em nome desta firma, 
numa oração substancio
sa, onde apresentou as 
suas bôas viadas aos 
membros brasileiros e aos 
representantes da C.C.E. 
M, da Velha Albion. A 
seguir usou da palavra, 
em nome do Sindicato 
dos Madeireiros, o Sr. 
Cândido Maria Bampi, 
membro de sua diretoria 
e um dos baluartes do 
madeireirismo de nossa 
região. Seguidamente, 
falou o Sr. Anibal Seva 
lho, diretor comercial da

C.C.E.M. de Curitiba, que 
discursou em nome de 
seus colegas brasileiros 
de Comissão. E, final
mente, encerrando o ci
clo de oradores, falou 
Mister H. Godfrej, che
fe da missão inglesa, 
que disse de sua satis 
fação em estar presen
te aquele importante en
contro, e que serviría 
para unir ainda mais os 
elos de amizades comer
ciais entre o Brasil e o 
seu país. tendo ainda pa 
lavras de agradecimen
to aos oradores e a an- 
fritriã Agro Industrial 
Anita Garibaldi.

A visita do Sr. Herini- 
nio Tissiani, presidente 
do Instituto Nacioual do 
Pinho, pela primeira vez 
a nossa cidade, deve-se 
à geutilesa ca Agro In
dustrial Anita Garibaldi 
Ltda., que desta maneira 
teve o previlégio |de pro
porcionar a vinda tão 
honrosa ao dirigente má
ximo do INP e de ou
tras altas figuras d a 
CCEM do Paraná e San
ta Catarina, e ainda com 
a destacada missão in- 
glêsa, providência essa 
que os madeireiros deve
rão ser gratos.

Essa visita despertou 
g r a n d e  iuterêsse no 
mundo madeireiro d e 
nossa região, que assim 
tiveram a oportuDidade 
de travar um contacto 
direto cora o titular má
ximo do INP e seus as
sessores, visando a so
lução de uma série de 
problemas, bem como 
uma série de providên
cias futuras que serão 
tomadas em benefício 
dos nossos homens do 
comércio e indústria de 
madeiras.

Destacado cavalhei
rismo do gerente da 
Agro Industrial Anita 
Garibaldi Ltda. aos 
senhores visitantes

Destaques especiais de
vem ser conferidos ao 
Sr. Antero Aroldi, dinâ
mico e laborioso geren
te da conceituada firma

(Continua na 5a pagina)

O clichê nos apresenta um aspecto do banquete, em 
que a conceituada firma Agro Industrial Anita Garibaldi Ltda. 
homenageou a comitiva visitante, vendo-se o Prefeito Dr. 
Wolny Delia Rocca, o Sr. Herminio Tissiani, presidente do 
Instituto Nacional do Pinho e outras personalidades.

Momento do desembarque da embaixada visitante no 
inicio do Acesso Sul da cidade, vendo-se o Sr. Antero Arol- 
di dinâmico gerente da Agro Industrial Anita Garibaldi 
Ltda., quando aprestava-se para dar as bôas vindas ao Sr 

erminio Tissiani, titular do INP, bem como aos componen
tes da CCEM do Reino Unido e dos Estados do Paraná e 
Santa Catarina.

;• *' • *

í - A

da palavra Mister rf esenta o momento em que faO*
CCEM, com palavras <1V *X*" cbefe da missão inglesa íj
vendo-se no mesmo o p, / '8‘ “decimenlos à firma ann'r 

i Herminio Tissiani nresiH Dr Wolnv Delia Rocca. 1j repres ?ntante dl S  e W .  Sr Valdo Costa \ ' *
i roso Filho, Consultor j 11P:!^0r 9 e,so Ram°s * Dr. Jorge® 

a di Ltda.,e que também 'C° ^ 8ro Industrial Anita ( 
nome dessa importante iirma°nUnCÍ0U substanciosa orafa°
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Lida. recepcionou
(Continuação

.Agro Industrial Anita 
Garibaldi Ltda., p e l a  
ma ne i r a  cavalheiresca 
com que atendeu os ilus
tres visitantes.

Desde que aqui che 
garam, e nas poucas 
horas que a referida em 
baixada permaneceu na 
Princesa da Serra, o Sr. 
Anter.o Aroldi, que sem 
pre se destacou pelo 
seu gênio alegre e co 
municativo.deu mais uma 
vez prova desses predi
cados. e acumulou os 
mesmos de todas as fi

da 4a página)
dalguias possíveis, prin
cipalmente no á g a p e  
onde se destacou o seu 
verdadeiro espirito de 
perfeito anfitrião.

Outro elogio, que me
rece ser conferido ao Sr. 
Antero Aroldi, é a ma
neira pela qual soube 
coordenar a realização 
do banquete, em nada 
deixando faltar aos di
gnos visitantes e convi 
dados de Lages.

Restaurante Planalto 
se salienta com a rea-

I lização daquêle ban 
quete

Realizando-se em seus 
cômodos salões êste tão 
importante banquete in
ternacional, deve-se lou 
var também a eficiência 
daquêle conceituado es
tabelecimento comercial 
tão apropriado p a r a  
grandes reuniões sociais.

Além da comodidade 
que oferece a todos à- 
quêles que lá frequen 
tam, o Restaurante Pla
nalto. que obedece à o- 
rientação dos Irmãos 
Cansian, destaca-se pela 
eficiência e abundância 
de suas refeições, e pe 
lo fino trato que seus di 
gnos proprietários e dis
tinta s funcionárias tíis 
pensam a todos os seus 
frequentadores.

Missão madeireira 
prossegue viagem

Chegando ao Rio de 
Janeiro, no dia 15 do 
corrente, a missão de a- 
gentes da CCEM do Rei
no Unido, conforme já 
informamos, visitou as 
cidades de Pôrto Alegre 
e Caxias do Sul, tendo

Uma vista da fachada principal do conceituado Restau
rante Planalto, de propriedade da firma Irmãos Cansian, lo
cal da realização daquêle importante ágape internacional, cu 
jo Restaurante é também o ponto principal de refeições de 
turistas nacionais e estrangeiros e de confraternizações sociais 

da farailia e sociedade lageana.

O clichê nos mostra o Sr. Cansian, um dos sócios pro
prietários do renoraado Restaurante Planalto, juntamente com 
um grupo de suas valorosas funcionárias devidamente unifor
mizadas, o que nos dá um atestado da organização que im
pera naquele tradicional estabelecimento, sito no Klm 352 da 
BR - 2.

Assim é. que reconhe- 
ceudo o grande concei
to que hoje goza c Res 
taurante Planalto no seio 
dos viajantes e turistas 
em geral, bem  como 
ponto de reuniões e jan 
tares sociais, é que a 
gerência da Agro Indus
trial An i t a  Garibaldi, 
soube poi bem escolher 
aquêle conceituado Res
taurante para a realiza
ção de# tão relevante jan
tar, cuja variedade de 
alimentos e lhaneza de 
trato dispensada a o s  
presentes por parte da 
direção e funcionários 
da firma Irmãos Cansian, 
foram motivos de elo 
gios de toda a embai
xada visitante.

idaqui de Lages prosse
guido viagem no mesmo 
dia com destino a Cuii- 
tiba. Juntamente com o 
presidente do Instituto 
Nacional do Pinho, e 
membros da CCEM do 
Paraná e Santa Catarina,

os agentes comerciais 
inglêses, iriam visitar 
ainda as cidades de 
Joinville e Itajaí, e o 
Parque Florestai Getúlio 
Vargas em Capão Boni 
to, no Estado de São 
Paulo. ’

A objetiva nos oferece um flagrante da missão ingiêsa 
dos componentes da CCEM do Reino Unido, que nos visita
ram sábado último, em atenção a um honroso convite da 
renomada firma Agro Industrial Anita Garibaldi Ltda.

Dr. AÍRTON R. RAMOS
Especialista em olhos, ouvidos, nariz e garganta

Consultório: Praça João Costa, 10 
Io andar

Lages — Santa Catarina

P n  um transporte seguro e econâmico adquira o iamoso F. N. M.
0 caminhão que domina nossas estradas de norte a sul e de leste a oeste

Concessionário F.N.M. e JK nesta região:

RODO PINHO S.A
VEICULO) E M A Q U IN A )

<■ . “II
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LAÜES Av. Presidente Vargas, 1437 - Fone, 537 - End. Tel. Rodopinho - Caixa Postal, 312 SANTA CATARINA

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



Lages SC - 30-11 63 C C E E E I C  L A 6 C A N C
6s pagina

wmz * se
“Vende-se um campo para criação ou entre

posto de gado, com 596 000 m2. de terreno em 
90% cercado, com mangueiras banheiro^ ‘inverna- 
da, rancho e casa residencial, plantações diver
sas, grande pomar, |etc., com ou sem gado, por 
preço de ocasião, localizado no Distrito Jde Mira- 
dor, á 8 Kms. da cidade de Presidente Getúlio, 
Município do mesmo nome.

Informações com o Sr. Harry na Loja A Ca 
pitai. Lages, ou, com o proprietário Sr. Freymun- 
do W. Huscher, à Rua 15 de Novembro nü 714. 
em Blumenau’’.

I g i É c i i K i i t i )  t  Convite
O Governo Diocesano da Igreja Católica A- 

postólica Brasileira e a Familia enlutada do Sr. 
.João Adornes Monteiro, profundamente comovidos 
vêm, de público e indistintaraente, agradecer a 
todos quantos os confortaram, enviando flores, 
cartões e telegramas, auxiliando e comparecendo, 
ante a câmara ardente e na Missa de Corpo Pre
sente como no acompanhamento ao Cemitério 
Cruz das Almas, por ocasião do trágico quão 
doloroso desaparecimento do jovem ex-semina 
rista, Joãoziuho Aurélio Monteiro,

e Convidam para a sua Missa de 7' Dia, no 
proximo domingo, r  de dezembro, no Templo 
Nacional de Lages, às 9 horas da manhã, desde 
já agradecendo, também e antecipadamente o 
de comperecimento todos.

Lages, 28 de novembro de 1963.
a) Govêrno Diocesano da ICAB1

e I
Familia João Adornes Monteiro.

Panilicaflcra « I  l i o s »  Pão» M a .
Equipada com os modernos maquinários SIAM

— Pães quentes à toda hora
BISCOITOS - BOLACHAS - DOCES 

FRIOS - CONSERVAS ETC.
Rua Correia Pinto, 41 — LAGES — Santa Catarina

ATENÇÃO

Para os seus serviços 
de impressos em geral 
procurem A PÉROLA 

DE LAGES.

Recauchutadora Gaúcha

"2 Irmãos -----
M o d e rn a m e n te  a P °r®'ue l ã o  a  ú lt im amaquinarias que sa ^  génerQ

SecaucbiUgera - Recapagem - Vulcasizacào 
de pneus etc

, r*aes - Santa Catarina Bairro Coral - Lages

H icrc Y ra tc r  f f í Y I I A
 ̂ maravilha da técnica japoneza, agora fabricado no Brasil

PRESTA SERVIÇOS DE:

ARAR GRADEAR, SULCAR, RO
ÇAR, PULVERIZAR

PUXAR. AGUA MOVER MOINHO, 
FORNECER LUZ, SERRAR LENHA, 

E IRRIGAR

CUSTANDO APENAG A QUARTA 
PARTE DO PRECO DOS DEMAIS 

TRATORES

Distribuidor I-xclusivo:

VICENTE PASCALE  

Comércio e Representações
Rua Correia Pinto 122 -  Cx. Postal 28 

Fone 228 -  LA G ES  -  SC.

à.
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE LAJES

(Carta de reconhecimento expedida pelo Miüistério do Trabalho 
Ind. e Comércio, em 13 de março de 1959)

Rua Pres. Nereu Ramos, 103 — 2' andar — sala, 20l — Telefone, 422 - LAJES- S.C.

Presidente: IRINEU PAMPLONA 
Secretário: NELSON' SARTOR 
Tesoureiro: EL1ZEU CONCER

HORÁRIO DA SECRETARIA: Das 9 às 12 horas, e das 14 às 17 horas 
CONSULTOR JURÍDICO: DR. ERNANI ROSA 
tAtende das 9 às 12 e das 14 às 17 horas.)

Técnico em Contabilidade - Bacharel em Ciências Contábeis e Atuariais 
Solicitador (inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - Secção de S. C. sob n. 1743).
ASSOCIADO: -  O SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE LAJES está devida- 

mente aparelhado para defender o vosso interesse.

—  D E

O clichê fixa o ultra-moderno aparelho ORTHO- 
RATER, recém adquirido pela conceituada Joalheria 
e Otica Mondadori, e que tem a propriedade de indi
car a capacidade dos olhos.

B 0 ü  t H S  0 B

Praça João Costa - (Edifício Dr. Acacio)

1 Xt 1 '  ■  í a , » t a  C a t a r i n a

Examine os seus olhos periódicamente

Uma corfezia da Joalheria 

e Otica Mondadori

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 
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Jdízb  ile Direito da Primeira Vara Civel da Comarca de Lajes -  Estado de Santa Catarina
Edital de Praça

0  dr. Abelardo da Costa 
Arantes. Juiz de Direito da 
Primeira Vara Civel da 
Comarca de Lajes, Estado 
de Santa Catarina, na for- 
ma da lei, etc,

Faz saber a todos que o 
presente ediial de praça, 
com o prazo de vinte dias, 
virem, dêle conhecimento ti
verem ou interessar possa, 
que no dia vinte e trêz (23) 
de dezembro do corrente 
ano, às dez horas, no saguão 
do edifício do Forum desta 
cidade de Lajes, será leva
do a público pregão de ven
da e arrematação, por quem 
mais der e melhor lance o 
ferecer sôbre a avaliação de 
cem mil cruzeiros feita nes
te Juízo, o seguinte imóvel 
penhorado a Altino Morais, 
como avalista, nos autos da 
Ação Executiva movida por 
Abelino Voltolini e julgada 
procedente por sentença que 
transitou em julgado, imóvel 
êsse a saber: Uma Casa de 
Madeira, forrada e assoa
lhada, com diversas portas e 
junela6, e o respectivo tene- 
no foreiro com a área super 
ficiai de seiscentos e oiten
ta metros quadrados (680,uü 
m2). situados nesta cidade 
de Lajes, ao lado da Empre
sa Santos de Transportes 
Ltda., na Estrada Federal 
BR2, estando o referido ter
reno transcrito na Prefeitu
ra Municipal de Lajes. - E 
quem quizer arrematar dito 
imóvel (casa e terreno), de 
verá comparecer no local, 
dia, mês e hora acima men
cionados, sendo êle entregue 
a quem mais der e maior 
lance oferecer sôbre a alu
dida avaliação, depois de pa
gos no ato, em moeda cor 
rente do País, o preço da 
arrematação, custas, despe
sas e impostos legais. - E 
para que chegue ao conhe 
cimento de todos, passou-se 
o presente edital para publi
cação e afixação -na forma 
da lei. - Dado e passado nes
ta cidade de Lajes, Estado de 
Santa Catarina, aos vinte e 
nove dias do mês de novem
bro do ano de mil novecen
tos e sessenta e três. - Eu, 
Luiz Carlos Silva, Escrivão 
do Cível, o datilografei, su 
bscrevi e também assino. Se
los a final.

Abelardo da Costa Arantes 
Juiz de Direito da 1“ Vara 

Civel

Luiz Carlos Silva 
Escrivão da Ia Vara Civel

a saber: - Uma Máquina Fo-|do País, o preço da Jarrema- 
tográfica, marca «Polaroid», tação, custas, despesas e im

postos legais. - Para que 
chegue ao conhecimento de 
todos, passou-se *o presente 
edital para publicação e afi
xação na forma da lei. - Da
do e passado nesta cidade 
de Lajes, Estado de Santa 
Catarina, aos vinte e oito 
dias do mês de novembro de 
mil novecentos e sessenta e 
três. - Eu, Luiz Carlos Silva 
Escrivão do Civel, o datilo
grafei, subscreví e também 
assino. Selos a final.

Edital de Praça
O dr. Abelardo da Costa 
Arantes, Juiz de Direito da 
Primeira Vara Civel da Co
marca de Lajes, Estado 
de Santa Catarina,na forma 
da lei, etc, *

Faz saber a todos quantos 
o presente edital de praça, 
com o prazo de vinte dias, 
virem, dêle conhecimento ti
verem ou interessar possa, 
que no dia vinte e três (2í) 
de dezembro do corrente 
ano, ás onze horas, no sa
guão do edifício do Forum 
desta cidade de Lajes, sera 
levado a público pregão de 
venda e arrematação por 
quem mais der e melhor lan
ce oferecer, sôbre a avalia
ção de setenta mil cruzeiros, 
o seguinte bem penhorado a 
Osvaldo Thiesen na execução 
que lhe move o doutor Eli 
ei rio de Camargo Branco

Land Camera, modêlo 95. - 
E quem quiser arrematar di 
to bem, deverá comparecer 
no local, dia, mês e hora a- 
cima mencionados, sendo ê- 
le entregue a quem der mais 
e maior lance oferecer sô 
bre a aludida avaliação, fei
ta neste Juizo, depois de pa 
gos no ato, em moeda cor
rente, o preço da arremata
ção, custas e despesas le
gais. E paia que chegue ao 
conhecimento de todos, pas 
6ou-se o presente edital para 
publicação e afixação na 
forma da lei. - Dado e pas
sado nesta cidade de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, 
aos vinte e nove dias do 
mês de dezembro de mil no
vecentos e sessenta e três - 
Eu, Luiz Carlos Silva, Escri
vão do Civel, o datilografei, 
subscreví e também assino. 
Selos a final.

Abelardo da Costa Arantes 
Juiz de Direito da la Vara 

Civel

Luiz Carlos Silva
Escrivão da ta Vara Civel

Edital de Praça
O dr. Abelardo da Costa 
Arantes, Juiz de Direito 
da Primeira Vara Civel da 
Comarca de Lajes, Estado 
de Santa Catarina, na forma 
da lei, etc.

Faz saber a todos que o 
presente edital de praça, 
com o prazo minimo de vin
te dias, virem, dêle conhe 
cimento tiverem ou interes
sar possa, que no dia vinte 
e um (21) do mês de dezem
bro do corrente ano, às dez 
horas, no saguão do edific.io 
do Forum, desta cidade de 
Lajes, será levado a pregão 
de venda e ; arrematação por 
quem mais der e melhor lan
ce oferecer sôbre a avalia
ção de duzentos e vinte mil 
cruzeiros, feita neste Juizo, 
o seguinte imóvel penhorado 
a Fulgêncio Coelho Vieira 
na ação executiva movida 
por Arno Gracher, julgada 
procedente por sentença que 
transitou em julgado, a sa
ber: - Uma Casa construída 
de material e madeira, com 
tôdas as suas benfeitorias e 
respectivo terreno foreiro 
com a área superficial de 
cento e oitenta e seis metros 
quadrados ( 186,00 m2), situa
dos no morro de Pôsto, zona 
«B» urbana desta cidade de 
Lajes, em forma triangular, 
confrontando ao Norte, vérti
ce do triângulo; ao sul, com 
dezesete metros, com a rua 
Fausto de Souza, na linha 
de frente; a leste, com vinte 
e oito metros, com terrenos 
de Walter Hoeschel e Leo
poldo Sell separado pelo rio 
Carahá, na linha lateral à 
esquerda, e a oeste, com 
vinte metros, com .terreno 
de João Andrino Lopes, na 
lateral à direita. Referido 
imóvel é de propriedade do 
executado, estando devida
mente transcrito sob ns. 
27 025 e 31.161, fls. 224 verso 
do livro 3 H II, no Primei
ro Oficio do Registro de 
Imóveis desta cidade e co
marca de Lajes, - E quem 
quiser arrematar dito imó
vel (casa, benfeitorias e te r
reno), deverá^comparecer no 
local, dia, mês e hora acima 
mencionados,sendo êle entre
gue a quem mais dere maior 
lance oferecer sôbreta aludida 
avaliaç o, depois de pagos 
ro  ato, em moeda corrente

Abelardo da Costa Arantes 
Juiz de Direito da la  Vara 

Civel

Luiz Carlos Silva 
Escrivão da la Vara Civel

Edital de Praça
O dr. Abelardo da Costa 
Arantes, Juiz de Direito da 
Ia Vara Civel da Comarca 
de Lajes, Estado de Santa 
Catarina, na forma da lei 
etc.

Faz saber a todos quantos 
o presente edital de praça, 
com o prazo mínimo de vin
te dias, virem, dêle conheci
mento tiverem ou interessar 
possa, que no dia vinte e um 
(21) do mês de dezembro do 
corrente ano, às nove horas, 
no saguão do edifício do Fo
rum desta cidade de Lages, 
será levado a público pregão 
de venda e arrematação por 
quem mais der e melhor lan
ce oferecer sôbre a avalia
ção de trezentos e vinte mil 
cruzeiros, feita neste Juízo, 
o seguinte imóvel de proprie 
dade dos interditos Boaven- 
tura e Aureliano Chaves Mot- 
ta, a que se refere o proces
so registrado sob n- 7.902 - 
Venda de Bens de Interditos 
em que é requente Amaro 
Castilho Damasceno, a saber: 
uma gleba de terras com a 
área superficial de duzentos 
e setenta mil metros quadra
dos, em comum, situada no 
lugar denominado “Fazenda 
São João da Boa Vista”, no 
município de Campo Belo do 
Sul, nesta Comarca de La
jes, confrontando a co
munhão, no seu todo, ao nor
te, com João Vicente de A- 
thaide; ao sul. com herdeiros 
de José da Silva Motta; a 
leste, com Francelísio Bor
ges de Chaves, e a oeste 
com João Vicente de Athai- 
de. - Dita gleba foi adquiri
da pelos interditos em he
rança conforme certidão de
vidamente transcrita sob n’ 
10.775, às fls. 254v. à 255, do 
livro n° 3-G, no Segundo O- 
íício do Registro de Imóveis 
desta cidade e comarca de 
Lajes. - E quem quizer a r 
rematar dito imóvel, deve
rá comparecer no local, dia, 
mês e hora acima menciona
dos, sendo êle entregue a 
quem mais der e maior lan
ce oferecer sôbre a aludida 
avaliação, depois de pagos 
no ato, em moeda corrente 
do País, o preço da àrrema- 
tação, custas e impostos le
gais. Para que cheguem 
ao conhecimento de todos, 
passou-se o presente edital 
para publicação e afixação 
no forma da lei. - Dado e 
passado nesta cidade de La
jes, Estado de Santa Catari 
na, aos vinte e oito dias do 
mês de novembro de mil no
vecentos e sessenta e três. - 
Eu, Luiz Carlos Silva, escri
vão do Civel, o datilografei; 
subscreví e também assino, 
Selos a final.

Abelardo da Costa Arantes 
Juiz de Direito da I a Vara 

Civel
Luiz Carlos Silva 

Escrivão da Ia Vara Civel

Edital d© Praça
O dr Abelardo da Costa 
Arantes Juiz de Direito da 
Primeira Vara Civel da 
Comarca de Lajes, Estado 
de Santa Catarina, na for
ma da lei, etc.
Faz saber a todos quantos 

o presente edital de praça,com 
o uiiii.iiio de vinte dias,
vueui deie conhecimento ti
verem ou interessar possa, 
que no oia vinte e um 121) 
ue deztmbro do corrente 
ano, às onze horas, no saguáo 
do edifício do Forum uesta 
cidade de Lajes, sera levado 
a público pregão de venda 
e atremataçao por que mais 
der e melhor lance oferecer 
6ôbre a avaliação de quaren
ta mil cruzeiros, feita neste 
juizo, o seguinte imóvel pe
nhorado a Augusto Joruào 
na Ação Executiva que lhe 
moveu Frida Condessa de 
Westarp, julgada procedente 
por sentença que transitou 
em julgado, imóvel êsse a 
saber: - Um Terreno rural 
com a área superficial de 
dois mil e cinquenta metros 
quadrados (2.üí>0,UU m2), si
tuado à margem da estrada 
geral Lajes - Rio do Sul, no 
lugar denominado »Encruzi- 
lliada», no distrito de Otaci- 
lio Costa, nesta Comarca de 
Lajes, confrontando dito ter 
reno de um lado, com qua
renta metros, com terras de 
João Artur da Silva, ou de 
quem de direito; pelos fun
dos, com vinte metros, com 
terras de Dimas Domingues 
da Silva; daí por um 
ângulo com dez metros, ou
tro com nove metros e outro 
de dez metros, e daí com 
uma linha de vinte metros, 
com terras de Manoel Andri 
no de Liz, ou de seus suces
sores; de um; de outro lado, 
com quarenta metros, com 
terras de João Lemos Perei
ra; fazendo frente, com qua
renta e nove metros, para a 
estrada geral Lajes - Rio do 
Sul. - Dito terreno é de pro
priedade do executado con
forme transcrições feitas no 
livro n- 21, folhas 133 - 136. 
do Cartório do Distrito de 
Palmeiras e sob n- 892, fls, 
218-219, livro n- 3, no Ter
ceiro Oficio do Registro de 
Imóveis desta cidade e co
marca de Lajes. - E quem 
quiser arrematar dito terre 
no, deverá comparecer no 
local, dia, mês e hora acima 
mencionados, sendo êle en 
tregue a quem mais der e 
maior lance oferecer sôbre a 
aludida avaliação, depois de 
pagos no ato, em moeda cor 
rente do País, o preço da 
arrematação, custas, despe 
sas e impostos legais. - Para 
que chegue ao conhecimento 
de todos, passou-se o pre
sente edital para publicação 
e afixação na forma da lei 
Dado e passado nesta cida 
de de Lajes, Estudo de San
ta Catarina, aos vinte e no
ve dias do mês de novem
bro de mil novecentos e 
sessenta e três. Eu, Luiz 
Carlos Silva. Escrivão do 
Civel, o datilografei, subs
creví e também assino. Selos

a finaU

Abelardo da Costa Arantes 
Juiz de Direito da la  Vara 

CivelJ

Luiz Carlos Silva 
Escrivão da 1a Vara Civel

Edital de Praça
O dr. Abelardo da Costa 
Arantes, Juiz de Direito da 
I a Vara Civel da Comarca 
de Lajes, Estado de Santa 
Catarina, na forma da lei, 
etc.

Faz saber a todos que o 
presente edital de praça, com 
o prazo mínimo de vinte dias, 
virem, dêle conhecimento ti
verem ou interessar possa 
que no dia vinte e trêz (23), 
de dezembro do corrente 
anc, ás quatorze horas, no 
saguão do edifício do Forum 
desta cidade de Lajes, será 
levado a público pregão de 
venda e arrematação. por 
quem mais der e melhor lan
ce oferecer sôbre ;a avalia
ção de quatrocentos mil cru
zeiros feita neste Juízo, o 
seguinte imóvel penhorado a 
Ataiiba Hemkemeyer, que 
também assina Ataiiba Hem- 
kemaier, nos autos Ação E 
xecutiva movida por Arlindo 
Ribeiro, julgada "procedente 
por sentença que transitou 
em julgado, imóvel êsse a 
saber: Um Terreno com a 
área superficial de oitocen
tos e quarenta e um mil tre
zentos e sessenta e dois me
tros quadrados (841 362,00 m2) 
composto de matos, faxinais 
e gramados, contendo agua
das, acidentado, próprio para 
as indústrias agrícolas e pe
cuária, confrontando: com 
o rio das Piurras, com ter
ras de Antônio Hemkemeyer 
Schlichting, d e Henrique 
Assink, de Pedro Thives dos 
Santos, de Drudelino de Liz 
Souza e seus filhos, com ter
ras de sucessores de Fran
cisco Thives dos Santos e 
de Gasparino Rigueira até o 
ponto de partida. - Dito ter
reno está devidamente trans
crito sob número 28 281, no 
Primeiro Ofício do Registro 
de Imóveis desta cidade e 
Comarca de Lajes. - E quem 

'quizer arrematá-lo, deverá 
comparecer no local, dia, 
mês e hora acima menciona
dos, sendo êle entregue a 
quem mais der e maior lance 
oferecer sôbre a aludida ava
liação, depois de pagos no 
ato, em moeda corrente do 
País, o prêço da arremata
ção, custas, despesas e im
postos legais. - Para que 
chegue ao conhecimento de 
todos, passou-se ;o presente 
edital para publicação e afi
xação na forma da lei. Da
do e passado nesta ciJade 
de Lajes, Estado de Santa 
Catarina, aos ;vinte e nove 
dias do mês de novembro de 
mil novecentos e sessenta e 
três. - Eu, Luiz Carlos Silva, 
Escrivão do Civel, o datilo
grafei, subscrevi e ' também 
assino. Selos a final.

Abelardo da Costa Arantes 
Juiz de Direito da Ia Vara 

Civel

Luiz Carlos Silva 
Escrivão da Ia Vara Civel
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Prossegue com grande 
sucesso o Matai MiSIo” 

, nário fork
Kstá prosseguindo com grande sucesso, o Na- 

t ,1 Milionário York, feliz promoção do Crediário 
York dedicada à sua distinta clientela.

Iniciada no dia 4 do corrente, e quando atin
gimos o cliinax do mês de Novembro, a sensa
cional promoção do Crediário \  ork, está superan
do tôda e qualquer espectativa, dada à grande a- 
fluência de pessoas que diàriamente acorrem ao 
seu estabelecimento, com a finalidade de adquirirem 
os mais variados e indispensáveis artigos para 
seus lares.

Acompanhando o ritmo de vendas, e procu 
rondo satisfazer à grande procura de artigos do- 
raésticos, a direção do Crediário York tendo a 
frente o seu dinâmico diretor, Sr. Sélio Melira, 
sempre tem estocado o seu conceituado estabe
lecimento, de modo que as mercadorias solicita
ras sempre tenham em grande disponibilidade.

Alim de vender os seus artigos até o Natal 
pelos menores preços da praça, e com grandes 
prestações mensais sem acréscimo de juros, os 
seus compradores estão concorrendo à valiosos 
prêmios superiores a mais de um milhão de cru
zeiros, cujos sorteios serão efetuados no dia 24 
de Dezembro impreterivelmente.

Sr. Mariol i i t r s e i

Transcorreu quinta fei
ra última, dia 28, a pas
sagem ce mais um ani
versário natalicio do Sr. 
Mário Luersen, f i gura 
das mais destacadas em 
nossos meios sociais e 
esportivos, socio diretor 
da importante firma Luer 
sen, Indústria e Comér
cio de Madeiras S/A.

Ao ensejo do seu na
talicio, o Sr. Mario Luer
sen foi cumprimentado 
pelo seu vasto circulo 
de relações e amizades, 
cujas homenagens nos 
associamos, desejando- 
lhes inúmeras felicidades 
ao lado dos seus dignos 
familiares.

Também nessa data, 
por uma feliz ^coincidên
cia, ocorrçu o seu noiva 
do com a distinta srta. 
Heloisa Muniz da Silva, 
da alta sociedaée lagea- 
na, motivo jporque tam
bém novamente o cum
primentamos ^juntamente 
com sua exma. noiva. *

0 C i N E  M A í< â 4 $ A » â
apresenta amanhã (domingo) às I e 9,30 horas

o colossal filme da M.G.M. em Cinemascope e Metrocolor

com Glenn Ford e Ingrid Thulin

=  Aviso ao Público Lageano —
I

O Consórcio T A C  - C R U ZEIR O  DO SU L, sem pre procurando servir, cada vez 
melhor o público viajante da região serra de S a n ta  C atarin a, depois de reiniciar 
os seus voos para JO A Ç A B A , capital do Oeste Catarinense, volta agora a servir 
esta região, com PORTO A L E G R E , capital do visinho Estado do Rio Grande do Sul 

Assim  é que. sendo atualm ente a ún ica Com panhia de Aviação Com ercial a 
servir nossa cidade, o Consórcio T A C  - C R U ZEIR O  DO SU L, que sem pre procurou  

servir a  zona da Serra, ligando-a a  todas as cidades do País, oferece agora ao* 
público viajante, os seguintes voos, nos dias e hordrios abaixo:

2as. 4as. e 6as. feiras: - às 07:00, para: Fpolis., Itajaí, Joinville, Curitiba
Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio! 

às 13:30, para: Porto Alegre 
às 14:50, para: Joaçaba.

3as. 5as. e sabado: às 08 00, para: Fpolis, Itajaí, Joinville, Curitiba
Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio’ 

às 10:20, para: Rio do Sul, Fpolis., Itajaí, Join
ville e São Paulo.

Está portanto, o público viajante da Região Serrana de parabéns com as 
novas linhas do Consórcio TAC — CRUZEIRO DO SUL que continua a ser a pio

neira da Aviação Comercial em nossa Região. H
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 telefones nrs. 214 e 237.

%B Lco Wĝ -̂s
■ . . pôrto Alegre com desti-

Seguiu no dia de hoje ca Argentina. o ben- 
io a Mar dei Plata, na « F p,co Weiss, filho do nos- 
misto e abalizado medico do alto comercio
o particular amigo Sr. Jose >
lesta praça. , . .nha onde deverá permanecer

Naquela cidade Porlc". ei’ss rCpresentarú a Associa- 
ior oito dias, o Dr. Lco g , nutn importante
ão Médica do R.0 Grande d o ^
Congresso Internacional a * ucoS dias esteve em

O Dr. Lco Weiss, q ... e „ue há algum tem- 
,ages em visita a seus a ’ Esta(]oS Unidos, é o
,o atrás realizou uma parlicipar de tão im- 
mico medico de 1 orio ^  e>
loitante conclave' •________________

ro 'l

Regressou há dias de Morianopolis, o Prefei
to do Município de Campo Belo do Sul, Sr. Alva 
ro Furtado Pucci.

Na capital do Estado, o Prefeito Álvaro Fur
tado Pucci tratou junto ao Governador do Estado 
e alguns de seus Secretários, de vários assuntos 
ligados à estradas, escolas, saúde pública, além 
de outros assuntos administrativos, cujas Jconver- 
sações foram todas elas coroadas de êxito.

Em p lâ m  funcionamento o sêlho Municipal de Contribui
Conforme oficio que recebemos, o Co 

df  C°°triobuiotes dêste Municipio, 
pela lei n 128, de 6 de junho do corrente
r t°en rpíSh ema PlêQ0 ^ ^ io n a m e n ^ u m a  v
no1 conSftIlí)r- d° ° SeU re£ulamento, regimi 
em c o n d ! S  n-e at»vidades, estando po 
mento r|( « ntnDa° S? para apreciação e 
rem aD"espntortneSS°S admÍDÍStrativos que lh 
Cão de toHni 1  ’ iC°m0 Para a Períeita 
citada lei.' dt0S qUe ,he sa° atribuído

Delegacia de Santa CatariiAgencia de Lages
A Agência do I.A P d ^ c ^

rão efetuados os pagam en to fí"0’ d° dia 2 a0 < 
dezembro. Avisa. o u t r í E n d°8 meses de Ql 
tados, pensionistas e semí?»^ ® 0 l3 ' Salário a. 
mais de 6 môses, serã ad°8 em gôzo de bei 
1964, de acordo com instruo*- durante 0 mês de 

Lages 28 rtÍruçoe8 recebidas.

8 » t a a V c r ^ e e 1963
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