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-------- Cr$ 20 Lages, 11 de Dezembro de 1963 — N° 15— —Prefeito Dr. Wolny Delia Rocca
Seguiu para Florianópolis, o Prefeito Munici

pal, Dr. Wolny Delia Rocca, que na capital do 
Estado, tritará junto ao Governador Celso Ramos 
e à vários outros órgãos administrativos, de im
portantes assuntos relacionados com o nosso Mu- 
nicipio.

Dado os assuntos que estão em pauta, a via
gem do Prefeito Dr. Wolny Delia Rocca à capital 
barriga verde, está cercada de grande interesse 
por parte de nossa população.

O retorno do jovem edil à nossa cidade, es
tá previsto para os próximos dias.

Sr. Cícero Couto
Havia sido transferido há vários dias para a cidade 

de Joinvile, o sr. Uicero Couto, dedicado Inspetor do Ins
tituto Nacional do Pinho em nossa região.

Tendo em vista os grandes serviços prestados à clas
se madeireira dêste Município e da região, onde pôs à 
prova tôda a sua dedicação e competência à serviço da 
me6ma, o Sindicato da Industria de Serrarias, Carpintarias 
e Tanoarias de Lages, associados dessa entidade e madei
reiros de outros Municípios vizinhos, fizeram um apêlo es 
pecial ao Instituto Nacional do Pinho para que mantivesse 
à frente da Inspetoria Regional o Sr. Cicero Couto, e fôsse 
tornada sem efeito a sua transferência para a Manchester 
Catarinense.

Levando em conta aos apêlos da classe madeireira da 
região e sabedor dos grandes benejícios prestados à mes
ma pelo Sr. Cicero Couto, houve por bem, o Sr. Herminio 
Tissiani, presidente do Instituto Nacional do Pinho manter 
o me6mo na Inspetoria Regional de Lages, tornando assim 
sem efeito a sua decisão anterior.

Assim sendo, o Sr. Cicero Couto já reassumiu as suas 
funções na última quinta feira, o que motivou vivo conten 
tamento dos madeireiros do Município e da região.

Sita- Marli Pacheco ferreira
Acaba de concluir o Curso de Contabilista pe

la Escola Técnica de Comércio São Carlos, de 
Caxias do Sul, a Srta. Marli Pacheco Ferreira, di
leta filha do Sr. Marcelino Alves Ferreira, adian
tado comerciante na localidade de Lagoa da Estiva, 
Município de Anita Garibaldi, e de sua exma. es
posa d. Gacilda Pacheco Ferreira.

Dada à grande dedicação que tem pelos seus 
estudos, a Srta. Marli Pacheco Ferreira, foi apro
vada com média, o que evidencia a sua jovem 
inteligência.

Felicitamos a Contabilista Marli Pacheco Fer
reira, almejando-lhes francas prosperidades em 
seus estudos.

I r  M a u ry  G cu la rt
Seguiu para Brasilia o Sr. Maury Goulart, ex 

Prefeito Municipal de Anita Garibaldi. e elemento 
bastante conceituado em nossos meios sociais e 
politicos.

Na capital da República, o Sr. Maury Goulart

\tratará de vários assuntos particulares
Desejamos ao Sr. Maury Goulart, os nossos votos 

uma feliz permanência em Brasilia e votos de 
V v e  regresso à Princesa da Serra.

Na impossibilidade de 
o fazerem pessoalmente 
em virtude do grande 
numero de pessoas que 
compareceram, o dr. Af- 
fouso Alberto Ribeiro 
Neto e familia desejam 
agradecer, por nosso in 
termedio, a solidarieda
de fraternal e piedade 
cristã de todos aqueles 
que estiveram presentes 
às cerimônias fúnebres 
e religiosas por ocasião 
do falecimento de sua 
inesquecível progenitora, 
d. Honorina Vieira da 
Costa Ribeiro.Lions enceta cam panha para a ins talação de um Corpo de Bombeiros
Medida das mais justis, vem 

de tomar o Lions Clube de La 
ges, em sua última reunião 
em lançando uma campanha 
para a instalação de um Cor
po de Bombeiros em nossa 
cidade.
Já foi nomeada uma comis
são especial, composta de 
elevado gabarito social e co 
mercial da Princesa da Ser
ra, para tomar as primeiras 
providências à respeito.

Assim é, que a mesma en
trará em contacto com os 
poderes públicos municipal 
e estadual visando o apôio da- 
quêles a esta tão importante 
campanha.

Sua manutenção seria pe
la Policia Militar do Estado, 
e para tanto a comissão pró 
Corpo de Bombeiros já se 
dirigirá ao Governador Celso 
Ramos, onde estudará com o 
mesmo alguns pontos rela
cionados com a sua rápida 
instalação em nossa cidade, 
e que desde há muito está 
se constituindo numa grave 
lacuna.

\ssim sendo, devemos lou
var mais esta iniciativa do 
Lions Clube de Lages, que 
como sempre vem lutando 
para o engrandecimento ca
da vez maior da nossa urbe.

ATENÇÃO

Para os seus serviços 
de impressos em geral 
procurem A PÉROLA 

DE LAGES.

g r a n d e  C i r c o  B e r l i m
Deverá realizar a sua estréia no próximo sá

bado.às 20,45 hs.,à Praça Joca Neves, nesta cidade, 
o Grande Ciico Berlim, que há mais de 100 anos 
vera divertindo o público de todo o mundo. Êste 
conceituado Circo compõe-se de 3 picadeiros em 
um só tempo, 6 famosos Palhaços, notá 
veis trapezietas Norte Americanos, cavalos baila
rinos que dançam marcha, baião, tango e outros 
atrativos.

Possue condução e orquestra própria, cober
tura de nylon e os seus espetáculos podem ser 
apresentados mesmo com chuva. A sua capaci
dade é para 10.500 pessoas, o que nos dá uma 
idéia exata da sua grandiosidade.

O espetáculo prosseguirá no domingo com 
matinée às I5jhs e à noite, possivelmente será rea
lizado o último espetáculo em nossa cidade’

Alcançou sucesso as 
«3 Horas de Lages»

Foi coroado do mais absoluto sucesso a gran
de competição automobilística cenominada «3 Ho
ras de Lages», em homenagem ao fundador do 
Município, Antônio Corrêa Pinto, e que se realizou 
domingo últim >, no periodo da tarde.

A organização desta competição mereceu des 
taques especiais, o que serviu para projetar La
ges ainda mais no cenário automobilístico nacio
nal.

Na categoria Simca, a dupla formada por 
Plinio Luersen e Darci Baggio foi a grande ven
cedora da competição, ditando cátedra perante os 
demais competidores.

Na marca DKW, a vitória coube a dupla Ar- 
no Luersen e Alberto Castagna, que desenvolve
ram grande performance no decorrer da prova.

E, finalraente na categoria Volkswagen,o ven
cedor foi Osny Pilar, que correndo sozinho du
rante tôda a competição deu mostras de sua clas
se no volante.

Quanto aos demais, merecem registros espe
ciais pela bravura com que atuaram nas «3 Ho
ras de Lages», lutando dentro de tôdas as possi
bilidades que os seus veiculos ofereciam para a 
obtenção do tão almejado triunfo.

g e n t e  n o v a .
Acha-se enriquecido desde o dia 10 do corren

te, o lar do Sr. Jonas Corrêa Garcia, digno Pre
feito Municipal de São José do Cerrito e de sua 
exma. esposa d. Zenita Pereira Garcia, primeira 
dama daquela nóvel comuna.com o nascimento de 
um galante menino, ocorrido na Maternidade Te
resa Ramos.

Destas colunas enviamos ao feliz casal, bem 
como ao pequerrucho, os nossos cumprimentos e 
votos de felicidades.

Indústria e Comércio de Madei
ras Battísteüa S/fl

Assembléia Geral Extraordinária

Convocação

São convidados os senhores acionistas desta 
Empresa a fim de se reunirem era Assembléia Geral 
Extraordinária, na séde social, á Avenida Mare
chal Floriano, 917, nesta cidade de Lages, Estado 
de Santa Catarina, às dezessete horas do dia 3U 
(trinta) de dezembro do corrente, para atenderem 
a seguinte

Ordem do Dia
P) • Apresentação e aprovação da proposta 

da diretoria, prèviamente aprovada pelo Couselho 
Fiscal, no objetivo de alterar os Estatutos Sociais 
para a criação e instituição de mais cargos de 
diretores;

2 ) • Outros assuntos de interêsse social.

Lajes, 10 de dezembro de 1963.
Enio Mario Marin - Diretor
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Para as suas viagens ao sul, centro, norte e outras regiões do país, 
viaqe pelos modernos e confortáveis ônibus aa

Empresada Ônibus Nossa Senhora da Penha S
£Sâ A

Prefeitura Municipal de Lajes
DECRETO

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

DISPENSAR:
José Anaur Antunes, Extranumerário mensalista, de suas fun

ções de Motorista, Referencia IX, por ter sido nomeado para exercer 
outro cargo 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 Municipal de Lages, no uso de suas atribuições resolve 
NOMEAR:

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

José Anaur Antunes, para exercer o cargo isolado de provi
mento efetivo de Motorista, Padrão I, do Quadro Ünico do Município 
criado pela Lei n’ 150 de 7 de outubro de 1983 (Art. 2' le'ra 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 
DISPENSAR:
Flávio Amado Cesário, Extranumerario Mensalista, de suas fun 

ções de Tratorista, Referência XI, por ter sido nomeado para exercer 
outro cargo 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 atribuições, resolve

Estado de Santa Catarina
NOMEAR:
De acôrlo com o Art. 16, letra b, da Lei n- 71 de 7 de de 

zembro de 1949
Flávio Amado Cesário. para exercer o cargo isolado de Jpro 

vimento efetivo de Tratorista, Padrão L, do Quadro Ü nico do Município 
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 
Re6p. p. Secretaria

DECRETO
De 18 de outubro de 1903,

O Prefeito Municipal de Lages no uso de suas atr.buições, resolve 
DISPENSAR:
João Rogério Floriani, Extranumerário Mensalista, de suas 

funções de Motorista, Referência IX, por ter sido nomeado para exer
cer outro cargo, criado pela Lei n- 159 de 7 de outubro de 1963 (Art. 2’ 
letra ij.

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 
NOMEAR:
De acordo com o Art. 16, letra b, da Lei n 71 de 7 de de
zembro de 1949
João Rogério Floriani, para exercer o cargo isolado de pro-i 

vimento efetivo de Motorista, Padrão I, do Quadro Ijnico do MunicipioJ 
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 G. de Sousa Pinto 
Resp p/ Secretaria.

Para um transporte seguro e econômico adquira c famoso F. N. M.
0 caminhão que domina nossas estradas de norte a sul e de leste a oesteConcessionário F.N.M. e JK  nesta região:

PINHv e íc u l o s  e m a q u i n a s
Varía8' 1437 '  F° “ - 537 '  Enii' Tel- RodOPlnho • Caixa 312 -  s a n t a  c a t a r , na

S
 ã
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O u a n d c  p e n s a r  e m  t e c i d o s—|CASAS ALMEIDAf—
Prêços ürrazadores ■ Tecidos de qualidade

Congresso das Testemunhas de Jeová
Partiu 2a feira desta cida 

de uma delegação de Tes- 
temuhas de Jeová que irão 
assistir ao congresso anual 
da religião na cidade de São 
Paulo nas datas de 10 a 15 
de dezembro de 1963.

Êste grupo estará viajando 
à capital paulista, não para 
recrear se em gôzo de férias, 
mais 6im para receber trei
namento adiantado em conhe
cimento da Biblia Sagrada, 
de modo que as Testemunhas 
de Jeová são uma religião 
que propaga sua fé por meio 
de visitas aos lares das pes
soas. Destacam-se por anun
ciar o dominio do Reino de 
Deus sôbre a terra, dizendo 
que os fiéis aprovados go
zarão a vida eterna neste 
planêta, baseados no sermão 
do monte que diz: «Os man

sos herdarão a terra».
O Sr. Ivo Momm, chefe da 

delegação, dis6e-no6:» O trei
namento ministerial no con
gresso está esboçado num 
programa de seis dias, bem 
planejado para abranger 
muitos temas de grande im
portância para 06 cristãos 
verdadeiros nesta era do es
paço. Mais de 30 professores 
e instrutores bem qualifica
dos vão participar no pro
grama de variedade. Êles vão 
esclarecer muitas profecias 
biblicas que estão 6endo cum
pridas hoje em dia nos acon
tecimentos do mundo, mos
trando como já foram pro
fetizados os eventos que o- 
correm nestes dia6 atuais.»

Continuando, o nosso in
formante ainda disse que o 
programa incluirá bons con
selhos para o cristão, a fim

de ajudá-lo a compreender 
melhor suas responsabilida
des para com o próximo, co 
mo melhorar o nivel de sua 
vida e como ser um cristão 
praticante e não sòmente 
um «pretenso cristão».

O discurso principal será 
proferido sôbre o tema: Quan
do Deus Fór Rei Sôbre Tô- 
da a Terra», e as Testemu
nhas de Jeová estão convi
dando pessoas de tôdas as 
religiões pira ouvirem êste 
discurso O local do congres 
so será A Grande Marquise 
do Parque Ibirapuera, na 
capital de São Paulo.

Recanchutadoia Gancha " 2 Irmãos"
Modernamente aparelhada com

maquinários que são a última
palavra no gêneroRecaachutagem * Recapagem - Vnlcanização de pnens etc

B a ir r o  C o ra l - Lages -  Santa C a ta r in a

Ministério do Trabalho e Previdência Social
4' Pôsto de Fiscalização - Lajes - S.C. 

Comunicação
Com a presente comunica aos empregados,emprêsas e demais 
interessados, que conforme Of. Circular n° 42/63,da Delega 
cia Regional do Trabalho, a partir desta data, a expedição 
de CARTEIRAS PROFISSIONAIS será feita gratuitamente, 
não sendo admitida a cobrança de qualquer taxa.

Outrossim, esclareço que o Sr. João Floriani Netto, 
responsável pela expedição de carteiras Profissionais, con 
tinuará atendendo nos horários de costume no Pôsto de 
Fiscalização, à rua Rotary, 170, nesta cidade.

Lajes, 6 de dezembro de 1963 

Ariovaldo Neri Caon - Encarregado.

Aviso aos senhores contribuintes do I. V. C.
A Inspetoria de Fiscalização e Arrecadação de Ren

das de Lajes a vista do artigo 5o,da lei n°3129, de 21-11-63, 
comunica aos Senhores Contribuintes que os tributos de
vidos por operações realizadas na segunda quinzena de 
dezembro corrente deverão ser recolhidas, sem adicional 
até o dia 10 de janeiro de 1964 e não até dia 15'

Micro ¥rator TCD4TTA
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 APENAS A QUARTA 
PARTE DO PRECO DOS DEMAIS 

TRATORES

Distribuidor Exclusivo:VICENTE PASCALE Comércio e Representações
Rua Correia Pinto 122 -  C l. Pottal 28 

Fona 228 -  LACES -  SC.

Animal Perdido
Perdeu-se uma cachorra viadeira, côr 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. Luiu Adolfo Bervig, no depósito 
da firma Bervig Malmann S/A, no inicio do Aces
so Sul, próx>mo ao Posto Texaco, que será regia
mente gratificado.

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

Ind. e Comércio, em 13 de março de 1959)
Rua Pree. Nereu Ramos, 103 — 2' andar — sala, 201 — 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 
(Atende 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.

jv  í*y y  w  • í*> • ■ :*y • w  • w  í*y * í | |>•íjj ■>*> • íjy q y íjy '.y  íiy>f> qy í p -W  • í *>'

Na C i da d e ,  na E s t r a d a  ou na P is ta ,S I N G A  C H A M B O R D  é o cano biasileiro definitivamente apiovado
A  m arca  mais vitoriosa nas últim as competições autom obilísticas em nosso país

ELEGANTE — VELOZ -  M ACIO
R e v e n d e d o r  S IM C A  nesta  praça:

COREMA -  Cia. Revendedora de Motores e Automóveis

Bna M anod Thiago da Castro. 174 - Lagos - Santa Catarina
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NATAL MIIIÒWÁRK) YORKO Crediário mais elástico da cidadeUm milhão de cruzeiros em prêmios
Refrigeradores

Rádios Transistores Portáteis e Mesa 
Eletrolas Hi-Fi e Estereofônicas 

Máquinas de lavar roupa 
Conjuntos estofados

Ferros elétricos automáticos 
Enceradeiras

r-—

Liquidificadores
Maquinas de costura 

Aspiradores de pó 
Móveis de Fórmica 

Fogões à gás 
Sofás - cama

“T

Tudo em 18 Prestações
i

& Descontes inacreditáveis a vista
Melhor oferta ninguém faz!
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Mercadoria
Transferida

Por Dr Jorge Barroso 
Filho

( ontinuaçâo da número a n  
terior)

mercadorias a serem vendidas 
ou consignadas, salvo quando 
se tratar de venda efetuada 
uiretamente pelo próprio fa 
oncante ou proautor, caso 
em que, o lugar da operação 
será aquele onde foi tabiica- 
ua ou produzida a mercado
ria. E, no seu artigo 2° a 
mesma Lei: ‘Alt. 2" - § Io - 
Wuando as mercadorias des 
tinadas a venda ou consi
gnação forem paoduzidas em 
om estado e transferidas pa
ra outro pelo labricante ou 
(.rodutor a lim de formai es ( 
toque em filial, sucursal, de 
pósito, agencia ou lepreseu-! 
tante, o imposto sera pago 
adiantadamente, por ocasião 
da saída, ao Lstauo em cujo 
território foram produzidas’.

Aliás, o próprio estado do 
Amazonas acom odou-se a 
es ta situação, procurando 
compensai-se através ue TA 
XAS (de recupeiação e outras) 
ante a impossibilidade ue 
uescumprir a Lei u“ yiõ no 
que tange à cobrança do 
1V’C. Como se vê, não tem 
relevância, no caso, o que 
dispõem as leis estaduais em 
confronto com o Dec. Lei n“
9 õ, hierarquicamente supe
rior, em tudo o que contra 
ponham ao mesmo. Alias, 
nem tem sido outia a orien
tação do E. Supremo Tribu
nal Federal, em constantes 
acórdãos -

‘ Imposto de Vendas e Con
signações. lncon6titucionalí- 
oade da lei do Estado do Pa- 
raná (n° 6Õ0, de 1947) que 
depois de pago o imposto pe
la venda do produtor a co 
merciante exige deste um 
no vo  imposto de vendas, 
porque remeteu as mercado- 
iias a estabelecimento seu 
em outro Estado. A lei íede- 
lal n" 9lõ, de 1938, autoriza 
a cobrança do imposto dei 
vendas no Estado em que as| 
mercadorias foram produzi
das, mesmo no caso de se
rem transferidas por um es
tabelecimento a sua filial em 
outro Estado, mas isso quan
do a transferencia é feita pe
lo produtor o que não ocor
re na espécie.” (Revista Tri
mestral de Jurisprudência, 
Vol. 9 pag 97 - Supremo Tri
bunal Federal).

“ As mercadorias enviadas 
pelo fabricante ou produtor 
para filiais, sucursais depósi
tos, agencias, pagam o im
posto de vendas e consigna
ções por ocasião de saida no 
lugar da produção. . .

(Continua no próximo núme- 
ro)

“ Vende se um campo para criação ou entie- 
1 posto de gado, com 596Ouo m*J. de terreno em 
'90% cercado, com mangueiras banheiro, inverna- 
da, iwncho 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 com o Sr. Harry na Loja A Ca 

D itai, Lages, ou, com o proprietário Sr. Freymun- 
do W. Hu-cher, à Rua lb de Novimbio n° 714 
em Blumenau” .

Raul t a t e  Engelsii Ltda.
CenresentaçOes e tc n ta  Própria
Cofres - Fogões - Balanças - IVIotores Ma

quinas e materiais para agricultura e 
indústria em geral

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

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

L A G E S  - S. C.
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C H E G O U  O  N O V O  A S T R O
Ja está em nossa loja o nóvo astro da indústria automobilística 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 èle oferece. Vocè se convencerá de que o Aero- 
Willys 2600  é o mais luxuoso e perfeito carro de classe até hoje produzido no pais.

i ,

2600
—  um carro a rigor

PEQO UMII D E M O N S T R A Ç Ã O  EM Cone ssionárl > exclusivo:
A g ên c ia  P la n a í t in a  de V e íc u lo s  S / A

Avenida Presidente Vargas, 1898 End. Tel. PLnaltlna Fone, 4 4 4  
ia l«a tostai. 333

Lages — Santa Catarina

OVEISPARA A SUA COMPRA
- £ = = | V I S I T E M

M O V E I S  C O S T A
RUA ARISTILIANO RAMOS, 180 ■ Lages - Santa Catarina

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



CORREIO LAGEANO
■ AC T f« 11 de Dezem brc de 19_63_

Dgradecimento
A SIBISA - 5IROTSKI BIRMANN S/A INDUSTRIA E 

COMÉRCIO, vem pela presente tornar público o seu pro 
fundo agradecimento a todos aquêles que 8e e“ Ptenll®r®"1 
na debelaçâo do incêndio irrompido em sua Fábrica, sltuao 
(H no Bairro Conta Dinheiro, nesta cidade, na noite de 2 
para 3 do corrente mês.

Declara-se muito confortada e altamente reconhecida 
aos aue, incansáveis, com notável desprendimento e bra
vura, mais 6e destacaram na ingente luta travada quando 
as chamas ameaçavam devorar todo o estoque de madeira, 
e entre êles, os Srs. Paulo Tealdi, Dr. José Gamborg., 
Emílio Battistella, Dr. Wilmar Vieira Branco, Mário Luersen, 
Jorge Chediac, Donato, Joáo e Armindo Ribeiro, Plátano 
Lenzi, e muitos outros cujos nomes, lamentavelmente, não 
nos foi possivel anotar em virtude da situação reinante, 
tão natural em casos dessa natureza.

De modo especial agradece a presença e valiosa co
laboração do Sr. Prefeito Municipal, Dr. Woln.v Delia Roc
ia; do Sr. Delegado Reg. de Policia; da Rádio Clube de La
ges; e dos dirigentes de firmas similares e outras, que, 
acorrendo com a máxima presteza, trouxeram junto, aiém 
de seus próprios empregados, tratores, caminhões, extinto
res de incêndio e diversos outros materiais, empenhando- 
se no combate ao fogo.

Mereceu registro à parte a ação eficiente dos abne
gados e corajosos soldados do fogo pertencentes às guar
nições dos Corpos de Bombeiros de Vacaria e Curitiba.

A todos, em suma. qúe nos ajudaram no angustiante 
momento par que passamos naquela madrugada, a nossa 
sincéra gratidão.

Esperamos em curto espaço de tempo voltar a ope
rar no mesmo setor de atividade, com idêntico vigor e 1.
entusiasmo, onde no6 encontrarão os 
amigos.

nossos verdadeiros

SIBISA - SIROTSKY BIRMANN S/A

Hector R. Dorfman - Procurador 

Lages, 5 de dezembro de 1963

Sita. Aleida Ramos Guedes
Entre as Ginasianas 

de 1963, que se diploma
ram domingo último, pe- 
ia Escola Normal e Gi
násio Santa Rosa de Li
ma, encontra-se a -pren
dada srta. Aleida Ramos 
Guedes, dileta filha do 
Sr. Professor Asdrubal 
Guedes de Souza Pinto, 
Diretor do Ensino Muni
cipal, respondendo inte- 
rínamente pela Secreta
ria da Prefeitura Muni
cipal' e de sua exraa es 
posa d. Aida Ramos Gue
des.

A aplicada estudante 
Srta. Aleida Ramos Gue
des, que viu coroada de 
sucesso mais um ciclo 
de sua vida estudantil, 
recebeu o seu diploma 
das mãos do seu próprio 
progenitor. Professor As
drubal Guedes de Souza 
Pinto, que encontrando- 
se presente na platéia 
aquiesceu a um gentil 
couvite que lhe foi for
mulado pelo Dr. Jorge 
Barroso Filho, Diretor 
do Ensino Federal, para 
que tomasse parte em 
tão honrosa solenidade, 
justamente para com a 
sua dileta filha.

Destas colunas envia
mos os nossos parabéns 
à Srta. Aleida Ramos 
Guedes, com votos de 
muitas prosperidades em 
sua carreira de estudau- 
te.

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

m elhor o público via jante da região serra de Santa Catarina, depois de rein iciar 
os seus voôs para JOAÇABA, capital do Oeste Catarinense, volta agora a servir 
esta região, com  PORTO ALEGRE, capita l do visinho Estado do R io Grande do Sul.

Assim é que, sendo atualm ente a ú n ica  C om panhia de Aviação C om ercial a 
servir nossa cidade, o Consórcio TAC - CRUZEIRO DO SUL, que sem pre 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 hcrdrios 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 0800, 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 continúa 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 — CRL^ZEIRO DO SUL, à Rua Presidente 
Nereu Ramos, n° 84 ou pelos telefones nrs. 214 e 237.

M a  de Pêsames e Conviie
Os membros do Patronato, peões e prendas 

do c.T.G. do Barbicacho Colorado apresentam ao 
Patrão Dr. Affonso Alberto Ribeiro Neto, e seus 
familiares, os mais sentidos pêsames pelo passa
mento de sua progenitora, sogra e avó.

Dona Monorina Vioira da Costa Ribeiro
e outrossim convidam os membros do C T.G. do 
Barbicacho Colorado e demais amigos da família 
enlutada para assistirem a missa de um mês, em 
intenção da alma da sempre lembrada D Hono- 
rina, que mandarão c°lebrar dia 6 de janeiro às 
8 horas da manhã no Altar Mor da Catedral Dio
cesana desta Cidade.

Lages, 10 de Dezembro de 1963
Pelo C.T.G. do Barbicacho Colorado 

O Capataz
Deusdeth Velho Ramos

Jubileu de Formatura
No dia 13 do corrente mês, a primeira turma de nor- 

malistas formados na Escola Normal «Vidal Ramos», irá fes
tejar o 6eu 25° aniversário dé formatura.

As festividades constarão do seguinte programa:
Dia 12: às 18,30, Missa de Requiem na Catedral Dioce

sana pelos professores e funcionários falecidos:
Sr. Trajano José de Oliveira e Souza, Dr. Jorge Mai- 

sonete,kSr. Nabor Ribeiro, Srta Hilda Sanford Arruda, Dr. 
Joaquim Waltrick, Sr. Alfredo Rosa, Sr. Teodorico Ramos 
Carvalho, Da Rosalina de Oliveira, Sr. Júlio da Costa 
Neves.

Às 20 horas, jantar de confraternização em homena
gem aos professores e funcionários:

Dr Armando Ramos de Carvalho. Dr. Argeu Furtado 
Dr. José B. Silveira, Dr. João Pedro Arruda, Dr. Irineu 
Antunes, Dr. Aristóteles Barsou, Sr. Frederico Hetterich, 
Sr Francisco Scottini, Sr. Custódio Campos, Da Mariquinha 
Pais do Amaral, Sr. Mário Garcia, Sr. Emanuel Peluso, D1 
Enedina Porto Lucena. Da Judith Silveira, D* Olimpia Bas
tos, Sr Sebastião da Silva Ramos, Sr Antônio W. Ribas, 
Sr. Pedro Ghiorzi, Sr. Thiago de Castro, Dr. Henrique de 
Abreu Fialho, Sr. Gilberto Guedes, Da Anialia Zequini Flo- 
riani.

Oradora: lisa Amaral de Oliveira.
Dia l3: às 8 horas Missa de ação de garças na Cate

dral Diocesana.
Às 20 horas: Sessão Solene no Auditório do Colégio 

Normal «Vidal Ramos», cora o seguinte programa:
Io - Homenagem ao fundador da Escola Normal Coro 

nel Aristiliano Ramos. Saudação pela formanda, oradora 
da turma de 1938, Clélia Rodolfo Ribeiro.

2° - Entrega dos diplomas às normalistas de 1936 pe
las normalistas de 1938.
Saudação pela formanda de 1938, Leonida Krüger Dachs

Empossada a nova diretoria dc 
Sindicato dos Garçons

Num ambiente de franca confraternização, em 
que compareceram incorporada a valorosa classe 
dos garçons, além de vários convidados especiais, 
realizou-se domingo último, às 22 horas, na Chur
rascaria Cantina Capri, um concorrido churrasco, 
alusivo à posse da nova diretoria do Sindicato dos 
Empregados no Comércio Hoteleiro e Similares de 
Lages.

Falaram na oportunidade os srs. Abelardo Ca 
valheiro, antigo presidente daquela entidade, Rai
mundo Machado, nóvel presidente do Sindicato dos 
Garçons e João César de Carvalho, Secretário do 
citado Sindicato, que ressaltaram em suas orações 
a importância daquele acontecimento.

Destas colunas, formulamos à nova diretoria 
recém empossada do Sindicato dos Empregados no 
Comercio Hoteleiro e Similares de Lages, auguran- 
do-lhes um porvir venturoso em suas atividades

Aguardem para o próximo sábado às 20,45 hs. nesla cidadeEstréia do Grande Circo "BERLIM"
Capacidade para 10.500 pessoas

3 picadeiros em um só tempo - 65 artistas de fama internacional r r , ____
apresentação dos trapezistas Norte Americanos -  Os cavalos bailarinos nna h pa hacos "  Sensacional 

eo-luz. - Condução e Orquestra própria - bai.â°-

_________ Domingo -  2 Espetáculos -  Matinée às 15 horas e à noite o último espetáculo 9 ^  ° " '
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