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Embeiezamento de nessa cidade
Temos |visto constantemente as providencias 

do Prefeito Municipal, Dr. Wolny Delia Kocca, de 
terminando que a DOV providencie leparos em 
diversas ruas da cidade, concêrtos de calçadas, 
serviço de paralelepipedos, serviço de praças e 
jardins, enfim uma série de providências, sempre 
no embelezamento da nossa urbe, no sentido de 
que ela sempre se apresente com um aspecto jo- 
vil, e ainda, dando aos que aqui passam, uma im
pressão realmente de cidade com gabarito de cen
tro já desenvolvido.

Porém, essas providências tôdas, terão seu su 
cesso garantido se, nossa população auxiliar à a- 
dministração nêsse sentido, pois boje o poder pú 
blico sofre e quasi nunca pode acompanhar o de
senvolvimento privado.

Logo assim, se cada um procurar dentro do 
possível colaborar com isso, o sucesso estará ga 
rantido, pois para isso, basta que se tenha o cui
dado de atender as frentes de suas propriedades, 
atendendo a parte de muros, calçadas, meio fio e 
tantas outras coisas, bem como atender à higiene, 
evitando que se jogue sujeira nas ruas e calça
das. Daí, então temos certeza, de que com essa 
ajuda que julgamos indispensável ao poder públi
co, êle fará frente com galhardia o embelezamen
to da cidade.

Sem dúvida alguma, isto representa um esti
mulo ° bem demonstra que a população quer aju
dar com sua parcela, mesmo que seja mínima. A 
verdade é que, entre todos a carga é bem mais 
leve, e com isso alivia em parte essa grande ta
refa, que deve ser encarada de perto pelos pro
prietários de nossa cidade, fazendo os devidos re
paros, a fim de que tenhamos realmente uma ci
dade que faça jús ao denominativo que é de Prin
cesa da Serra.

Deverá regressar no 
dia de hoje da capital 
do Estado, a simpática 
srta. Shirley Donato, di
lata filha do casal sr. 
Florindo Donato e sua 
exma. esposa d. Genove- 
va Baggio Donato.

Em Florianópolis, a 
Srta. Shirley Donato, 
pessou uma longa tem
porada de férias, tendo 
participado na bela ca
pital barriga verde de 
várias reuniões sociais.

Desejamos à Srta. 
Shirley Donato os nos
sos votos de bôas vin 
das.

3f. Saul M i
Esteve durante alguns dias 

em nossa cidade, o Sr. Sau! 
Piccoli, destacado homem de 
negocios residente em Curi
tiba, diretor superintendente 
das conceituadas Emprêsas de 
Ônibus Nossa Senhora da 
Penha S/A , Au:o Viação Ca
tarinense e Centauro S/À, 
cujas Emprêsas mantém li
gações para quasi tôdas as 
regiões do país.

A g r É c i i n l o  e M i e  Missa
A familia do sempre lembrado Belizário da Sil* 

va Ramos, ainda profundamente consternada com a 
perda daquele ente querido, vem manifestar o seu mais 
profundo agradecimento à tôdas as pessoas que os confor
taram naquele duro transe, bem como àqueles que envia
ram coroas, flores, telegramas e que o acompanharam até 
a sua última morada.

Em nossa cidade, o Sr. 
Saul Piccoli manteve impor
tantes contactos com o Sr. 
Cacildo Chiaradia, laborioso 
sócio-gerente do setor de La
ges, acertando detalhes para 
o lançamento de novos ho
rários das referidas Emprêsas, 
e ao mesmo tempo visitou 
as novas instalações recém 
inauguradas à Rua Coronel 
Córdova.

Outrossim, convidam a todos os parentes e pessoas 
de suas relações para a Santa Missa de 7* dia, que será 
rezada às 7,30 horas da próxima segunda feira, dia 9, no 
Altar Mór da Catedral Diocesana.

A todos que Comparecerem a este ato de religeão e 
amizade antecipam agradecimentos.

Lages, 7 de Dezembro de 1963

De Lages, o Sr. Saul Pic
coli seguiu para Rio do Sul, 
Blumenau, Florianópolis e 
outras cidades catarinenses, 
onde tratará dos mesmos as
suntos, visto que a Auto Via- 
çao Catarinense, mantém li
gações naquelas comunas.

0  M A R A J O A R A
apresenta amanhã (domingo) às e 9.15 horas

a sensacional produção da Paramount em Technicolor

j 0 Escândalo da Princesa
com Sophia Loren, Maurice Chevalier e John Gavin

Incidente no Senado viíínta 
Senador acreano

LameDtável incidente registrou-se 4a feira última, 
em uma das sessões do Senado Federal, quando’ 
perdeu a vida estúpidamente o Senador José 
Kairala, representante do Estado do Acre naque
la Câmara alta.

Num momento dos mais acalorados, houve 
violento tiroteio entre os Senadores Ainon de Me
lo e Silvestre Péricles. ambos do Estado de Ala
goas. relacionados com antigas intrigas, e que 
veio ferir mortalmente aquele jovem Senador 
acreano, que contava 39 anos de idade, e perten
cia as fileiras do PSD.

Sra. Hanorina Vieira 
da Costa Ribeiro

Faleceu ontem às 15 horas, a sra. d. Honori- 
na Vieira da Costa Ribeiro, progenitora do Dr. 
Afonso Alberto Ribeiro Neto, e dama das mais 
benquistas em nossos meios sociais, dada à uma. 
série de virtudes de que era possuidora.

O seu sepultamento deu se hoje às 9 horas 
da manhã para a Estância do Pinneirinhu, saindo 
o féretro da residência mortuária à Rua Frei Ro
gério, onde a extinta residia.

Transmitimos ao Dr. Afonso Alberto Ribeiro 
Neto os nossos mais sentidos pêsames por esta 
irreparável perda, exteasivos aos seus demais fa
miliares.

Sr. Hélio Campos seguirá 
paia a t a l a r a

Acaba de entrar em gôzo de merecidas férias, 
devendj seguir para o Estido da Guambara, o 
Sr. Hélio Campos, dedicado agente da TAC CRU- 
Z/ElKO DO SUL em nossa cidade, e pessoa vasta
mente conceituada em nossos meios sociais e es
portivos.

Durante 0 periodo de suas férias, responderá 
inter namente pela agência do Consórcio TAC- 
CRU/áElRO DO SUL, o Sr. Vilmar Bayestorff, que 
exerce altas funções junto à sua séde jna capital 
do Estado.

Destas colunas, fazemos votos de uma pro
veitosa férias ao Sr. Hélio Campos e uma feliz 
permanência ao Sr. Vilmar Bayestorff em nossa 
cidade.

Comntl Floriai iller
Por via terrestre, se

guiu no dia de boje pa
ra o Rio de Janeiro o 
Cel. Floriano Mõller, 
brioso oficial do nosso 
Exército e Comandante 
do 2o Batalhão Rodoviá
rio.

Na ex-capital da Re
pública, o Coronel Flo
riano Mõller, tratará de 
relevantes assuntos liga
dos à Unidade que tão 
brilhantemente vem co 
mandando.

Almejamos ao Cel. 
Floriano Mõller os nos
sos votos de uma feliz 
permanência no Rio de

Janeiro e um breve regresso à Princesa da Serra.
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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 for- 
tna da lei, etc,
Faz saber a todos que o 

presente edital 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 edificio 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 
lerecer sóbre 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 
janelas, e o respectivo terre
no foreiro com a área super 
ficial de seiscentos e oiten
ta metros quadrados (680,00 
m21i 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 sóbre 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-6e 
e presente edital para publi
cação e afixaçâo -na forma 
da lei. - Dado e passado nes
ta cidade dc 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 Ia Vara 

Civel

Luiz Carlos Silva 
Escrivão da Ia Vara Civel

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 (23) 
de dezembro do corrente 
ano, ás onze horas, no sa
guão do edificio do Forum 
desta cidade de Lajee, será 
levado a público pregão de 
venda e arrematação por 
quem mais der e melhor lan
ce oferecer, sóbre a avalia
ção de setenta mil cruzeiros, 
o seguinte bem penhorado a 
Osvaldo Thiesen na execução 
que lhe move o doutor Eli 
siírio de Camargo Branco,

Primeira Vara
a saber: - Uma Máquina Fo
tográfica, marca «Polaroid», 
Land Camera, modêlo 95. - 
E quem quiser arrematar di 
to bem, deverá comparecer 
no local, dia, mês e hora a- 
cima mencionados, sendo e- 
le entregue a quem der mais 
e maior lance oferecer so 
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 para que chegue a< 
conhecimento de todos, pas 
sou-se o presente edital para 
publicação e afixaçâo na 
forma da lei. - Dado e pas 
sado nesta cidade de Lajes 
Estado de Santa Catarina 
aos vinte e nove dias dt 
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 la 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 edificio 
do Forum, desta cidade de 
Lajes, será levado a pregão 
de venda e ; arrematação por 
quem mais der e melhor lan
ce oferecer sóbre 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 (ca6a, benfeitorias e ter
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 
no ato, em moeda corrente

fslado de Santa Catarina
do Pais, o preço da farrema- 
tação, custas, despesas e im
postos legais. - Para que 
chegue ao conhecimento de 
todos, passou-se Jo presente 
edital p&ra publicação e afi- 
xação na forma da lei. - Da
do e passado nesta eidade 
Je Lajes, Estade de Santa 
Catarina, aos Tinte e oito 
dias do mês de novembro de 
mil novecentos e sessenta e 
rês. - Eu, Luiz Carlos Silva 
iscrivâo do Civel, o datilo
grafei, subscreví e também 
issino. Selos a final.

Abelardo da Costa Arantes 
luiz de Direito da la Vara 

Civel

Luiz Carlos Silva 
Escrivão da la Vara Cível

Edital de Praça
O dr. Abelardo da Costa 
Arantee, 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, 
ao saguão do edificio 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 sóbre 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- 
fício do Registro de Imóveis 
desta cidade e comarca de 
Lajes. - E quem quizer ar
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 sóbre a aludida 
avaliação, depois de pagos 
no ato, em moeda corrente 
do País, o preço da arrema
tação, custas e impostos le
gais. Para que cheguem 
ao i conhecimento de todos, 
passou-se o presente editai 
para publicação e afixaçâo 
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 Arantee 
Juiz de Direito da Ia Vare 

Civel
Luiz Carlos Silva 

Escrivão da Ia Vara Civel
Edital da 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 prazo minimo de vinte dias 
virem dêle conhecimento ti
verem ou interessar possa. 
que-'no dia vinte e um (21) 
de dezembro do corrente 
ano, às onze horas, no saguão 
do edificio do Forum desta 
cidade de Lajes, será levado 
a público pregão de venda 
e arrematação por que mais 
der e melhor lance oferecer 
sóbre a avaliação de quaren 
ca mil cruzeiros, feita neste 
juizo, o seguinte imóvel pe- 
ohorado a Augusto Jordão 
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 (2.050,00 m2), si
tuado â margem da estrada 
geral Lajes - Rio do Sul, no 
lugar denominado «Encruzi
lhada», 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 sóbre 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 afixaçâo na forma da lei 
Dado e passado nesta cida 
de de Lajes, Estado 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 final.j

Abelardo da Costa Arantee 
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 
Ia Vara Civel da Comarca 
de Lajes, Estado de Santa 
Catarina, na forma da te / 
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 
ano, 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 sóbre â avalia
ção de quatrocentos mil cru
zeiros feita neste Juízo, o 
seguinte imóvel penhorado a 
Ataliba Hemkemeyer, que 
também assina Ataliba 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 Fraa- 
ci8co 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 sóbre a aludida ava- 
iação, 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 Jo presente 
edital para publicação e afl- 
xação na forma da lei. Da 
do e passado nesta cidade 
de Lajes, Estado de Santa 
Catarina, aos jvinte 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 Arante» 
Juiz de Direito da Ia Vara 

Civel

Luiz Carlos Silva 
Escrivão da Ia Vara Civel
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isto é « S O C I E T y »

Após intensos pre 
parativos, estão prati 
camente elaboradas as 
programações das festi 
vidades sociais de fim 
de ano do Clube 14 de Ju 
nho, 1' de Julho e Ser
rano Tenis Clube.

— o —

^  Sempre em evidên
cia a bonita e elegante 
Srta. Miriam Reuter, Miss 
Lages. Miriam, estará 
acontecendo no Serrano 
Tenis Clube no dia 3l.

—  o  —

No próximo dia 15 
a União dos Estudantes 
de Lages, estará promo
vendo seu tradicional 
Sarau de posse da nova 
diretoria. Soube que pa 
ra êste acontecimento, é 
bem provável, a presen
ça de Miss Santa Cata 
rina

—  o  —

^  Estrearam alianças 
na mão direita no dia 
28 de novembro, o jovem 
industrial Mário Luersen 
e a Srta. Heloisa Muniz 
Silva.

J. H. apresenta 

a sociedade em revista

— o —

~r Acontecendo segui
damente na vizinha ci
dade de Vacaria, o bem 
lançado Valdo Costa 
Avila (Valdinho). Par 
constante, da bonita Srta. 
Heloisa Guedes.

—  o  —

^  Notei grande afluên
cia de associados no 
Serrano Tenis Clube do 
mingo que passou. Obser
vei também, o interêsse 
dos mesmos, acompa
nhando o término da
quela grandiosa séde so
cial. Os trabalhos de de
coração já foram inicia
dos.

—  o  —

«Deòs» serão homenageadas no Sarau de Boas 

Vindas a 1964

Para fins de Janeiro a inauguração do Cinema Marrocos 

Ou tras notas

S E D E  C A M P E S T R E
H. eSOi.fi, IW F UM

Í À , . *
jtim— ni Mwygf■ . . .

PI

■íjr Significativa home 
nagem será prestada a 
tôdas as «Debs» de 1963 
pela {direção do Clube 1 
de Julho, no Sarau de 
«Boas Vindas a 1964» 
Os mimos que serão ofe
recidos às meninas m o. 
ças naquela ocasião, fo
ram encomendados de 
São Paulo.

—  o  —

G e n l e  & N o t i c i a s
-'|r O Industrial Emilio Battistella recepcionou em 

sua mansão, por motivo do seu aniversário. Ho
mens de negócios estiveram presentes (VIP)

—  o  —

7-r Reunião informal aconteceu na residência do 
Dr. Paulo Peregrino Ferreira, por motivo de via
gem para a Guanabara. Ao “bota fóra”, compare
ceram os casais Sr. e Sra. Dr. Jorge Barroso Filho, 
Sr. e Sra. Dr. Renato Valente, Sr. e Sra. Dr. José 
Pedro Mendes de Almeida, Sr. e Sra. Dr. Azevedo 
Trilha, Sr. e Sra. Dr. Edson Valente, Sr. e Sra. 
Dr. Nilton Rogério Neves.

— o

xk Regressou de Curitiba, nosso bom 
acadêmico de Direito, Caio Sbruzzi.

amigo,

—  o  —

■>jr Também viu passar mais um aniversário, a 
bonita Srta. Beatriz Gamborgi Branco. Recepcionou 
na linda residência de seus pais Sr e Sra. Sena
dor Celso Ramos Branco.

— o —

^  Data marcada para a formatura do jovem ar
quiteto Moacir Novelletto. Recebi sugestivo convi
te. Acontecerá no próximo dia 13.

—  o  —

Regressou de Pôrto Alegre, a elegante Srta. 
Mana Angélica Costa, cHIela filha do ilustre casal 
Sr. e Sra. Dr. João (Leda) Costa Neto.

t v *  *

: ; A ú mm

Gficft-e acim a* | i x a  a  p f a n t a  d a  m o d e z u a  p isc in a , d a  oede  
c a m y > z o t z e d o  ( d l u & e  r  de  c í u f f i o ,  y á  em  c o n o t o u ç ã o ,  c u j a  
v e n d a  de t i t u i o o  ' p a t z i x u o n i a i o  v e m  c n c o n t z a u d o  a m p f a  z e -  

c e y y t i v i d a d e  em  nossos m eios socia is .

Ainda há poucos dias, uma comissão especial entregou ao Go
vernador Celso Ramos um titulo de propriedade, numa home
nagem do «Veterano» ao seu progemtor Cel. Vidal Ramos Sênior 

que foi o seu primeiro presidente e um dos fundadores 
daquêle tradicional Clube.

Êste colunista, sen
te-se desvanecido pelo 
honroso convite recebido 
da direção do Serrano 
Tenis Clube, para parti
cipar do coquetel que 
será oferecido dia 3 às 
Srtas. Rainha e Prince
sas do Clube, Debutan 
tes, Patronesses e a Im
prensa de nossa cidade.

—  o  —

$4 Circulando constan
temente pela nossa ci
dade, a beleza loira, 
Srta, Naira Valente.

—  o  —

* Gente moça revelan
do se em decoração, pa
rabéns a Srta. Carmem 
Silvia Bastos.

— o —

* Está prevista para 
fins de janeiro de 1964, 
a inauguração do Cine 
Teatro Marrocos, consi
derado atualmente em 
segundo lugar dentre os 
cinemas mais luxuosos 
e confortáveis do interior 
do Brasil. Em outras e-

dições, darei maiores de 
talhes dêste acontecimen
to. Lages se destaca.

—  o  —

* A beleza cintilante 
da Sra. Vera Goulart, 
Rainha das Debutantes 
de Santa Catarina, esta
rá presente ao tradicio
nal «Reveillon» e desfi 
le das meninas moças 
do Clube 14 de Junho.

/

* Na programação do 
Serrano Tenis Clube pa
ra o dia 3 de Janeiro, 
consta «Noite de Arte». | 
Para êste acontecimento, 
teremos a presença do jo
vem e consagrado pianis 
ta Luiz Carlos jde Almei
da Xavier, da sociedade 
da Guanabara. Suas audi
ções na Rádio Cultura do 
Rio e,ua Associação Bra 
sileira de Imprensa (ABI) 
falam pelo seu sucesso.

—  o  —

* Registro mais um 
«Niver» da Srta. Vera 
Marli Ribeiro, dileta fi

lha do Casal Sr. e Sra. 
Dr. Afonso M. Ribeiro. 
Verinha recepcionou sen
do alvo de inúmeras 
manifestações de amiza
de e carinho. Aconteceu 
dia 3.

- o  —

* Além da cobertura 
jornalística que a im
prensa dispensará às fes
tividades inaugurais do 
Serrano Tenis Clube, já 
está assegurada a vinda 
da equipe cinematográ
fica. «Produtores Unidos 
Filmes'’ do Rio de Ja
neiro, para uma reporta
gem.

O filme apresentará to- 
dos os acontecimentos 
relacionados com a pro 
gramação inaugural, in
clusive o recanto mara
vilhoso onde está cons
truída a monumental se
de social e dependências 
do «mais fechado»

—  o  —

* Stop. Viagem mar
cada para Pôrto Alegre 
City, na volta comentarei.
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O u a n d e  p e n s a r  e m  t e c i d a s
C A S A S  A L M E I D A

Prêços arrazadores Tecidcs de qualidade

VENDE-SE
“Vende se um campo para criação ou entre

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

Informações cora o Sr. Harry na Loja A Ca 
D i t a i ,  Lages, ou, cora o proprietário Sr. Freymun- 
do W. Huscher, à Rua 15 de Novembro n° 714 
em Blumenau”.

PsniticaiUira «0 Nosso Pão» Ltda.
j— r mm ■■■

Equipada com os modernos maquinários SIAM
— Pães quentes à toda hcia

BISCOITOS - BOLACHAS - DOCES 
FRIOS - CONSERVAS ETC.

Rua Correia PiDto, 41 — LAGES — Santa Catarina

Para as suas refeiçCes
VA AO

O. fLO-nío. p.k.efre.iido- p,a\a itu paíadax

Avenida Camões (Ao lado do Cine Avenida)

B A IR R O  C O R A L

Lages — Santa Catarina

ATENÇÃO

Para os seus serviços 
de impressos em geral 
procurem A PÉROLA 

DE LAGES.

Recauchutadora Gaúcha
' "2 Irmãos" 1

Modernamente aparelhada com
maquinários que sao a ultima

palavra no gênero
üecauchutaqem " Recspagem - Vulcanização 

de pneus etc
Bairro Coral Lages S a n ta  Catarina

M i c r c  ¥ r a f © r  T C B A T Y A
A maravilha da técnica japoneza, agora fabricado no Brasií

PRESTA SER VIÇO S DE:

ARAR, GRADEAR. SULCAR, RO
ÇAR, PULVERIZAR

PUXAR, AGUA M OVER MOINHO 
FO RN ECER LUZ, SERRAR LENHA, 

E IR R IG A R

CUSTANDO APENAS A QUAFTA 
PARTE DO PRECO DOS DEMAIS 

TRATORES

M

m
dSKü

Distribuidor ! xclusivo:

V ICEN TE P A SCA IE  

Comércio e Representações

Rua Correia Pinto 122 - Cx. Postal 28 
Fone 228 - LAGES - SC.

•|| Reservista |j-
Se fores chamado a participar do Exercício 

de Apresentação de Reservas que a 5a Região 
Militar está realizando, comparece ao Centro de 
Apresentação que te foi destinado.

Ali, basta que te apresentes, e serás liberado 
a seguir.

Com isso terás cumprido teu dever para com 
a Pátria.

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE LAJES
(Carta du reconhecimento expedida pelo Ministério do Trabalho 

IQ(1. e Comércio, em 13 de março de 1959)
Rua Pres. Nereu Ramos, 103 — 2- andar — sala, 20l — Telefone, 422 - LAJES- S.C.

Presidente:
Secretário:
Tesoureiro:

IRINEU PAMPLONA 
NELSON SARTOR 
ELIZEU CONCER

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

. (Atende das 9 às 12 e das 14 às 17 horas.)
q i- fTf Cni/C° em Cont^ )ihclade - Bacharel em Ciências Contábeis e Atuariais 
Solicitador (inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - SecçSo de I. C sob n 1743).
ASSOCIADO: -  O SINDICATCI DO COMÉRCIO VAREJISTA DE LAJES está devida- 

mente aparelhado para defender 9 vosso interesse.

Na C i d a d e ,  na E s t r a d a  o u  na P i s t a ,
S I M C A  C H A M B O R D  é 0 cano brasileiro definitivamente aprovado

A marca mais vitoriosa nas últimas ccmnetiçCes automobilísticas em nosso nais

ELEGANTE — VELOZ — MACIO
Revendedor SIMCA nesta praça:

COREMA -  Cia. Revendedora de Motores e Automóveis

Bua Mancai Thiago da Castro. 174 - Lages - Santa Catarina
!*
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N A  T A  L MILIONÁRIO Y 0 R K
# - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  —---------------------------------- --------------- -— ----------------

0 Crediário mais elástico da cidade

Um milhão de ciuzeiios em piêmios!
fo

Refrigeradores
Rádios Transistores Portáteis e Mesa 

Eletrolas HI-PÍ e Estereofônicas
i

Máquinas de lavar roupa 
- - - -  Conjuntos estofados

Ferros elétricos automáticos

I?

fü
.... m

'•Z 7Í-.WÍ

— >ry

_> *5;, Enceradeiras
- ^

Liquidificadores
Maquinas de costura 

Aspiradores de pó 
Móveis de Fórmica 

Fogões à gás 
Sofás - cama

HH

Tudo em 18 Prestações
10 prestações pelo prêco à vista sem acréscimo

Desccntcs in acred itáveis à vista

Melhor oferta ninguém faz! H
rfoj||pQq]lpQo])DQqlfDQa|jpfrr|fpftq 1; |[pÕ5][pQçzTlfdÕcT][p ^ f dÇo 1 pQqj[&$ã]\pQq)[pft l̂[oQciHPÕcTfpQql[pQq;|pQo]«pQo |io J a )[2Ô£L,(^&
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Romeu e Yenra
Têm a satisfação de participar aos parentes e amigos 

o nascimento do seu primogênito Richard Schweitzer de 
Albuquerque ocorrido dia 20/11/63.

Mercadoria
Transferida

Por Dr Jorge Barroso 
Filho Animal Perdido

FATOS: A Firma “X” com 
estabelecimento matriz em 
Lages, S.C, produz madeira 
em bruto e beneficiada nes 
ta localidade.

Perdeu-se uma cachorra viadeira, Fcôr baia 
amarelada, que atende pelo nome de Primeira.

Como se trata de animal de grande estima
ção, pede-se quem a encontrou, o obséquio de 
entregar ao Sr. Lulu Adolfo Bervig, no depósito 
da firma Bervig Malmann S/A, no inicio do Aces
so Sul. próxúno ao Posto Texaco, que será regia 
mente gratificado.

TelefoneSênior, 
Postal, 323

A seguir, transfere tal mer 
cadoria, para sua filial de 
Manaus AM. Ao sair de La 
ges, S.C., paga, a dita produ
ção, d quota correspondente 
ao IVC antecipadameute - 
na forma do art. 1!J e 123 e 
seguintes da Lei Estadual n- 
1.630 de 20.12 1056 3 § 1' do 
art. 2‘ da Lei Federal u' 9i5 
de 1.12.1938.

Ao ser vendida em Manaus, 
AM. em vista de se tratar de 
mercadoria transferida e já 
ter pago o IVC previameu 
te - vem a 6ofrer nova inci
dência tributária de 5% de 
taxas diversas.

Tal incidêucia òbviumcnte, 
é imposta por aquela unida
de federativa.

NO MÉRITO: Não se poderá 
questionar de que, efetiva- 
mente, a matéria esta cir
cunscrita na órbita do Dec. 
Lei Federal n- 915 d c 
1.12.1938.

O objetivo dessa emanação 
legislativa foi, ninguém ignora 
sanear as relações fiscais 
entre ob estados membros 
evitando, de outro lado, bi- 
imposições que impediam, 
amplamente, a circulação das 
riquezas no território indíge
na.

Reservou, contudo, a lei 
mencionada, o direito de au
ferir o tributo, ao e6tado pro 
dutor.

Certa, a nosso entender 
a orientação legal porque 
alicerçada em um dos piin- 
cipios de tôda a ordem jurí 
dica, “Suum euique tribuere"

Nem seria compreensível 
que a castanha do Pará ver- 
bi gratia rendesse tributos a 
outras unidades e não à de 
sua origem.

Destarte, exatamente por 
t®r sido fixado em lei, nãfi 
fica ao arbítrio do contribuinte 
optar pelo pagamento do lVc 
nesta ou naquela unidade 
estadual. Diz o art. 1‘ do 
Dec. Lei n- 915- Art. 1 - 0  
imposto sobre vendas e con
signações a que se refere a 
letra d, do n- I do art. 23 da 
Constituição Federal é devido 
no lugar em que se efetuar 
a operação § único - Para 
os efeitos fiscais considera- 
se o lugar em que se efe
tua a operação (venda ou 
consignação) o em que tem 
sede o estabelecimento do 
vendedor ou consignante seja 
matriz, filial, sucursal agen
cia ou representante, com 
depósito a seu cargo das . . .
( C o n t i n u a  n o  p r ó x i m o  n ú m e *  
r o )

CHEGOU O NOVO ASTRO

2600
P E C O  U M A  D E M O N S T R A Ç Ã O  E M

—^ = | V I S T

M  O  ¥  E  1 S
RUA ARISTILIANO RAMOS, Lages - Santa Catarina

...
jtjk ,

r f l
" VT' ‘ r
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Sensacional Liquidação da Casa Érusque
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

Prefeitura Municipal de Lajes
Estado de Santa Catarina

DECRETO
De 18 de outubro de 1963

O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribuições, resolve 
ADMITIR:

Celio Pereira Neves, para como Extranumerário Mensalista exer
cer as funções de Motorista, Referência IX.

Prefeitura Municipal de Lages, em 
18 de outubro de 1963.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Asdrubal G. de Sousa Pinto 
Resp. p/ Secretaria.

DECRETO-
De 18 de outubro de 1963

O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribuições, resolve 
DISPENSAR:
Venàncio Valentin de Sousa, Extranumerário Mensalista, de 

suas funções de Motorista, Referência IX, por ter sido nomeado para 
exercer outro cargo, criado pela Lei n- 150 de 7 de outubro de 1963. 
(Ari. 2• letra i).

Prefeitura Municipal de Lages, em 
18 de outubro de 1963 

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Asdrubal Guedes de Sousa Pinto 
Resp. p/ Secretaria.

DECRETO
De 18 de outubro de 1963

O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribuições, resolve 
MOMEAR:
De acordo com o Art. 16, letra b, da Lei m 71 de 7 de de

zembro de 1949
Venàncio Valentin de Sousa, para exercer o cargo isolado de 

provimento efetivo de Motorista, Padrão I, do Quadro Único do Municí
pio, criado pela Lei n- 150 de 7 de outubro de 1963 (Art. 2’ letra i).

Prefeitura Municipal de Lages, 
em 18 de outubro de 1963

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Asdrubal Guedes de Sousa Pinto 
Resp. p. Secretaria
DECRETO

De 18 de outubro de 1963
O Prefeito MuniciDal de Lages, no uso de suas atribuições resolve 

DISPENSAR:
Manoel Freitas, Extranumerário Mensalista, de suas funções de 

TratorÍ8ta, Referência XI, por ter sido nomeado para exercer outro car
go, criado pela Lei n- 150 de 7 de outubro de 1963. (Art. 2' letra j).

Prefeitura Municipal de Lages, 
em 18 de outubro de 1963

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Asdrubal Guedes de Sousa Pinto 
Resp. p. Secretaria

DECRETO
De 18 de outubro de 1963.

O Prefeito Municipal, de Lages, no uso de suas atribuiçõe':, resolve 
NOMEAR

De acordo com o Art. 16, letra b, da Lei n° 71 de 7 de dezembro 
de 1949

Manoel Freitas, para exercer o car^o isolado de provimento efeti
vo de Tratorista, Padrão L, do Quadro único do Município, criado pe
la Lei n° 150 de 7 de outubro de 1963. (Art. 2o letra J).

Prefeitura Municipal de Lages, 
em 18 de outubro de 1963.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Asdrubal Guedes de Sousa Pinto 
Resp. p. Secretaria

DElRETO
De 18 de outubro de 1963

O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribuições resolve 
ADMITIR
Dario Galvani, para como Extranumerário Mensalista, exercer 

as funções de Tratorista, Referência XI.
Prefeitura Municipal de Lages, em 

18 de outubro de 1963

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

^ Asdrubal Guedes de Sousa Pinto 
Resp. p/ Secretaria

DECRETO
de 18 de outubro de 1963

O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribuições, resolve 
ADMITIR:
Almeridio Joaquim da Silva, para como Extranumerário Men

salista, exercer as funções de Motorista, Referência IX.

Prefeitura Municipal de Lages, 
em 18 de outubro de 1963

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Asdrubal Guedes de Sousa Pinto 
Resp. p. Secretaria.

Para am transporte seguro e econômico adquira o lamoso F .  i .  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.
v e í c u l o s  e  m a q u i n a s

LAGES — Av. Presidente Vargas, 1437 - Fone, 537 - End. Tel. Rodopinho - Caixa Postal, 312 — SANTA CaTARINA
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Será celebrado no pró
ximo dia 10, em todo o

mundo, o Dia Internacio
nal da Soroptimista, cu

Frei Bernardiiio BoLololti 
comemorou 25 anos de 

Vigário Geral da Catedral
Frei Bemardino Bortolotti, um dos mais benquistos 

sacerdotes residentes em nossa terra, comemorou domin
go último, dia r ,  as suas Bodas de Prata, como Vigário 
Geral da Catedral Diocesana.

Esta festiva efeméride para o mundo católico da 
Princesa da Serra, foi motivo de satisfaçao para o seu 
vastíssimo circulo de relações e amizades, pois Frei Ber 
nardino Bortolotti tem sido até aqui um dos expoentes 
máximos das grandes iniciativas religiosas levadas a efeito 
em nossa cidade pelo catolicismo romano, onde tem 
colocado à prova toda a sua dedicação à serviço da Ca
tedral Nossa Senhora dos Prazeres e também da nossa 
diocese.

Noticiando tão gratíssimo acontecimento religioso, 
desta cohinas cumprimentamos Frei 3ernardino Bortolotti, 
augurando-lhes inúmeras venturas na sua sagrada missão.

F o de S I
Realizou-se quinta feira à noite, no auditório da Ra

dio Clube de Lages, uma importante reunião em que 
compareceram inúmeros aficcionados do automobilismo, 
bem como todos os volantes que concorrerão à grande 
prova «3 Horas de Lages» a realizar se em data de a- 
manhã.

Nessa oportunidade foi fundado o Automóvel Clube 
de Santa Catarina, cuia séde será a nossa cidade, e a 
quem estarão afetas futuramente todas as competições auto
mobilísticas a serem realizadas em nosso Estado.

Já foi constituida uma comissão provisória que ela
borará os seus estatutos e tomará às providências iniciais 
referentes à suas organização.

ja organização de servi
ço, conta cora milhares 
de clubes era tôdas as 
nações do universo.

O transcurso dessa tão 
importante data, coinci
de com a promulgação 
nêsse dia, da carta tios 
Direitos Humanos pela 
Organização das Nações 
Unidas.

Assim, estão de para 
bens tôdas as soroptimis- 
tas do mundo, e em es
pecial o Clube Soropti
mista de Lages, em cu
jo seio encontram - se 
personalidades femininas 
de grande projeção em 
nossos meios sociais.

Papa Paulo V! 
v is ita rá  a Terra 

Santa
Segundo noticias proce

dentes do Vaticano, o Papa 
Paulo Ví, deverá visitar a 
Terra Santa em princípios 
do próximovano.

O  Sumo Pontífice fará 
breves viagens pelos locais 
mais sagrados, alguns na 
Jordânia, país muçulmano, e 
outros em Israel.

Ao se concretizar a visi
ta do Santo Padre à Terra 
8anta, será a primeira de um
Papa fóra da Italia em 159 
anos.

Aviso ao Público Lageana
O Consórcio TAC - CRUZEIRO DO SUL, sempre procurando servir, cada vez 

melhor o público viajante da região serra de Santa Catarina, depois de reiniciar 
os seus voôs para JOAÇABA, capital do Oeste Catarinense, volta agora a servir 
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 agora ao 
público viajante, os seguintes vôos, nos dias e horários 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.
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.

3as. 5as. e sabado:

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

neira 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 telefones nrs. 214 e 237.

C O R R E I O  L A G E A N O
_________ f - ,  . . .  1 ) 1 1

I fO R M ã T U K á S
Realiza-se hoje a de Mestres

r S > aÃgrícola- Caetano Cosia. conc.i«uaio 
estabelecimento de ensm^ f Mi88a
em \cão de Õraças na Igreja -Matriz de Nos« 
Senhora do Rosário, e às 20 horas sorão entre, 
íues os certificados aos formandos de 1%3 cuja 
solenidade terá lugar no salão> <lo Colég'o
Estadual e Escola Normal Vidal Kamos.

—  o  —

No dia de amanhã, será realizada as soleoj 
dades de colação de gráu das Ginasianas de 1%3 
da Escola Normal e Ginásio Santa Rosa de Lima. 
cujo educandário vem primando ptlo ,-eu conceito 
em nossos meios estudantis.

As solenidades serão iniciadas às 8 horas da 
manhã, com a realização de uma Missa era Ação 
de Graças na Catedral Diocesana, e às 9,30 horas, 
serão entregues os certificados às formandas do 
salão nobre daquele estabelecimento.

—  o  —

No dia de amanhã, também, será efetivada a 
formatura da 13a Turma de Contadorandos da 
Escola Técnica de Comércio de Lages.

Ditas solenidades terão inicio com a celebra 
ção de uma Santa Missa na Catedral Diocesana 
às 18 horas, onde haverá também a benção dos 
aneis.
E. às 20 horas, no salão nobre daquela Escola, se
rão entregues os diplomas de conclusão do curso.

Dr. Eiricn R. Ramos consegue 
junto sc 0 S.P. vários ansrelhos 

para o Gentro t!e Saúde
O Dr. Airton R. Ramos, diretor do Centro de 

Saúde de Lages^ acaba de conseguir junto ao De
partamento de Saúde Pública do Estado, um sé
rie de aparelhos para aquele tradicional estabe
lecimento assistencial de nossa cidade e que é 
a sede do 7* Distrito Sanitário.

Assim é, que vem de chegar à Lages uma 
Caixa de Dentes, um Queratômetro e vários ou
tros aparelhos de olhos, ouvidos, nariz e gargan- 
a, cujos aparelhos se destinam ao atendimento 

de r» exclusivamente para êstes.
Desta maneira, o Dr. Airton R. Ramos, oue

S i  i J T  lnvestiduí*a na direção do Centro.Me
rãn nnr marcando a sua administra-
Ha sniíHaUmi r erie de vaIiosas iniciativas em pról
cia t^pnrín1̂  1Ca* vem sornar raais esta providência, fazendo com que os desprotegidos da fortu-
cii mais es.tabe êcimento uma assDtên-
de e^ta mprPPPgHna ® ,lnteiramente gratuita, atitu-
da a população lageanl n°SS°S aPlausos e de ,ô’

Para as suas viagens ao su!, centro, norte e outras regiões do Dais
viage pelos modernos e confortáveis ônibus da P ’

Empresa de Ônibus Nossa Senhora da Penha S/A
C O M O D I D A D E  E  P 8 E S T Ê 8 A  K S E W o
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