
Em menos de vinle dias cerca de 150 
títulos patrimoniais da futura séde 
campestre do Clubs 1* de Julho, já 
foram entregues a seus adquirenies
Damos abaixo a relação dos primeiros compradores de "títulos pa 
trimoniais, cuja campanha está alcançando ótima receptividade:
Orival Batista Schumacker 
Oscar Gerber 
Nelson A. P. Batista 
Agostinho Carbonera Neto 
Pedro Brustol 
Erotides Godinho de Oliveira 
Genes Vieira Lucena 
Celio Batista de Castro 
Ruy Cezar Ramos 
Sebastião Costa (Dr.)
Antonio Tlieis 
Ivo tt. S. Schenkel 
Ary Cândido Furtado 
Tadeu de Andrade 
Domingos Mondadori 
Henrique Nicolau Reuter 
Clito Zappelini (Dr.)
Hilton Gerber 
Daltivio Alves 
Izauro Vieira 
Sérgio Nardini 
Silvio Furlani 
Ruy Zappelini 
Eustácio Padilha 
Honorino Carbonera 
João Pelizzone 
Evandel Xavier Soares 
Edézio Nery Caon (Dr.)
Jacy Carlos de Freitas 
Longino José de Chaves 
Pedro Pereira dos Anjos 
Zulmiro A. Castagna 
Waldomiro Stefani 
Pedro Domingos Boscato 
Fidelis D’Ag0 6 tini 
Tupinamba I. B. do Amaral 
Cláudio Mello Avila 
Aracy Pain 
Gilberto Pires 
Percival Ledo 
João Bassanesi 
lvo Amarante Muniz 
Romeu Cardoso Rocha

Laurindo Michielin 
Livio Baggio
Heriberto Grathuohl Krebs 
Cláudio Pavão (Dr.)
Getulio Antunes Vieira (Dr.) 
Francisco Ramos Martins 
Armando Taranto 
Gibruil Nery Caon 
Wilma Machado Carrilho (Dra. 
Manoel Vitorio Avila 
Airton Amaral Oliveira 
Américo José D’01iveira 
Allan Kardeck O. Branco 
Vicente Santos Coelho 
Raimundo Zanotto 
Sebastião Dorval Camargo 
Ires Terezinha Ramos Pucci 
Leo Ampessan 
Lidio Alves da Silva 
José Hamilton Mello Soares 
Francisco A. Pires Cabral 
Nestor João dos Santos 
Vicente Ampessan 
Otacilio Marin 
José Ary Waltrick 
Lindo Cucco 
Zercino João Carbonera 
Renato Aver 
Achiles Marin 
José Dinarte Ribeiro 
Noriberto Keitel 
Raineri Castagna 
Paulino de Almeida Coelho 
Aristóteles S. Waltrick (Dr.) 
Bruno A. Stradiotto 
Amador Duarte Avila 
Gurdino Domingos Busato 
Ivan Cezar Ranzolin 
Edú Stefíen
Francisco Daniel Busato 
Murilo Lenzi
Adelmar Burger de Castro 
Ascanio Bianchi 
Altenir Schmitz

Carlos Vieira Schmidt 
ürlandini Petrolli 
Benjamim Kuze de Faria6 
Alaor Pires 
Juvencio Muniz 
Ariovaldo C. B. Waltrick 
Naurio Lopes de Almeida 
Cid Souza Borges 
Tertuliano Benjamin Nercolini 
João Francisco Mendes 
Elias Rosa de Souza 
Gui Porto Lucena 
Dorali Ângelo Moziero 
Ubaldino Bonato Schmitz 
Alberto Castagna 
Rogério Finco 
Arthur Segundo Francio 
Helio Ramos Albino 
Plinio Maines 
Altamiro Pires Lopes 
Benevenuto Silva Furtado S°. 
Guilherme G. F. M. Capudi 
Andre de Almeida Filho 
Ylton Machado 
Hermes Oneda 
Ângelo Luiz Ortolon 
Antonio Sens 
Dionisio Campanharo 
Aloisio Sens 
Pedro Vanoni 
Miguel Scheuer 
Manoel T. Oliveira Jr.
Nery de Jesus Ramos 
Johnny João Castro Fischer 
Vicente G‘. Pascale 
Selio Melim 
Zita Maria de Andrade 
Wolny Delia Rocca (Dr.) 
Cacildo Chiaradia 
José Pedro M. Almeida (Dr.) 
Helio de Oliveira Arruda 
Paulo Pelegrino Ferreira (Dr.) 
Liborio Scbmaedecke

Grande repercussão está alcançando o festival da Firma Ber!uzzi, Ribas & Cia.

Está obtendo verdadei 
ro sucesso no seio de 
nossa população, o gran
de festival do corrente 
mês da conceituada fir 
ma Bertuzzi, Ribas & 
Cia., no qual todos os 
seus artigos estão sendo 
vendidos por prêços re
lativamente baixos ecora 
várias prestações men
sais.

Dos artigos que estão 
sendo oferecidos em mó
dicas prestações mensais 
destacam-se os famosís
simos móveis Cimo, dos 
quais a renomada firma 
Bertuzzi, Ribas & Cia é 
sua exclusivista nesta 
praça.

O» móveis Cimo, que 
caracterizam-se pela es
tética com que são cons
truídos, são a última pa

lavra em matéria de 
mobiliário. As facilidades 
com que são oferecidas 
aos seus adquirentes, fi
zeram com que os móveis 
Cimo tivessem uma acei- 
táção fóra do comum 
em nossos meios.

Também outros mó 
veis, como sofás cama, 
poltronas, colchões de 
mola, as famosas máqui |

nas de costura Vigorelli, 
e outros como apetes, 
enceradeiras, baterias, fo
gões à gás, faqueiros, 
etc., todos eles indispen
sáveis aos nossos lares, 
tiveram acejtação enor 
me a té  o momento, 
quando faltam poucos 
dias para o encerramen
to do grande festival da 
firma Bertuzzi, Ribas & 

| Cia.

-tm  aos Agricultores—
Avisamos os senhores agricultores que ainda 

dispomos para venda de
Batata - Semente Certificada 

e Milho Híbrido
Informações na Associação Rural de Lager.

Discurso pronunciado pelo Prefeito Dr. 
Wolny Delia Rocca por ocasião da home
nagem prestada ao Coronel Floriano 

Mõller, no seu aniversário natalicio

Exmo. Sr. Cel. Floriano Mõller
Exmas. Autoridades
Presados Senhores

Mais uma vez, sr. coronel Floriano Mõller, fui to
mado por meus concidadãos para trazer a palavra do afe
to e da amizade que o povo iajeano dedica por Vossa Ex
celência.

Já em outras ocasiões tive a honra de ser o portador 
dos nossos sentimentos para com Vossa Excelência.

E, nêste dia em que vossa ilustre pessoa vê transcor
rer mais uma data natalícia, sentimo-nos não só no dever 
de vos oferecer esta homenagem nêste jantar em que estão 
presentes as nossas mais altas autoridades, representantes 
das diversas classes sociais e profissionais, vossos cama
radas de farda, nossos amigos, mas também de levar a 
Vossa Excelência a nossa palavra de saudação.

Vos damos parabéns, Coronel Mõller, pela passagem 
de vosso aniversário - e o fazemos externando o sentimen
to que trazemos em nosso peito nêste dia festivo para to
dos nós.

Relembramos o primeiro contato que mantivemos con- 
vosco, quando de sua chegada a nossa cidade. Vimos na- 
quêle dia, o homem dinâmico, realizador e amigo sob cu
jas ordens colocava o 2o Batalhão Rodoviário.

Transcorridos dois anos e mêses dêsde àquêle dia, 
aqui estamos, nesta solenidade, para confirmar-vos prazei- 
rosamente que, a primeira impressão que tivemos de Vos
sa Excelência, no decorrer dêste tempo, veio comprovar 
que, nós, estavamos certos ao contarmos com um dos ex
poentes máximos do nosso Exército e, mais particularmen
te, da Engenharia Militar.

Vossos dotes de Comando, vosso tino administrativo, 
a vossa simplicidade de bom amigo, a vossa imensa capa
cidade de demonstrar afeto aos que vos cercam, são fato
res que vos tornaram credor da nossa alta estima.

Mercê destas qualidades os colocaram, dêsde há mui
to, na posição de relêvo que, atingindo um ápice, culminou 
com a condecoração, em mais uma homenagem justa, por 
Vossa Excelência recebida além fronteiras. Justo se faz 
reverenciar vossos méritos, por todos conhecidos.

Limito-me, pois, a felicitar-vos no dia do vosso ani
versário, trazendo a nossa gratidão por tudo o que tendes 
feito em prol da nossa terra, pois que. não obstante a ta
refa imensa que vos pesa sôbre os hombros como Co
mandante do Batalhão Rondon,

(Cont. na 3a página)

Deputado lureo Vidal Ramos
Encontra-se novamen

te entre nós, o Deputa
do Áureo Vidal Ramos, 
dinâmico representante 
do nosso Município na 
Assembléia Legislativa 
estadual.

Em nossa cidade, o 
Deputado Aureo Vidal 
Ramos vem mantendo 
permanentes contactos 
com os seus partidários 
locais, bem como vem 
tratando de outros as
suntos administrativos.

Cumprimentamos o De 
putado Aureo Vidal JRa- 
mos, e fazemos votos 
de uma feliz estada em 
nossos meios.

Em companhia de sua exma esposa, regres
sou de São Paulo, o Sr. Euclides Granzotto, ex 
Prefeito Municipal de Lages e prestigioso elemento 
de larga projeção nos meios comerciais e indus
triais do Município de Anita Garibaldi.

O seu retorno da capital paulista, deu se em 
seu novíssimo Irapala, modêlo 1963. carro êste 
importado, e que foi desembarcado no pôrto de 
Santos, quando de sua estada naquêle Estado.

Êste nóvel veiculo do Sr. Euclides Granzotto, 
é a última palavra no gênero de automóvel de 
passeio, po*s que é dotado de todo o conforto, 
além de preencher tôdas as formalidades de um 
carro de alta classe.
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Edital de Citação
Primeira liara M  da Camarca tf  Lages

O dr. Abelardo da Costa 
Arantes, Juiz de Direito da 
Primeira Vara Civel da 
Comarca de Laje6, Estado 
de Santa Catarina, na for
ma da lei, etc.
Faz saber a todos que o 

presente edital de citação,

com o prazo de trinta dias, 
virem ou dêle conhecimento 
tiverem, que, por parte de 
João Barbosa dos Santos e 
sua mulher, - Felizardo Mo
reira dos Santos e sua mu
lher e Maria Madalena Cae- 
tana de Jesus, foi requerida 
uma Ação de Usucapião sô-

ii mmEüpròl „
Representações e to n ta  R i õ p r ia
C ofres -  Fogões -  B a la n ç a s  -  M o to re s  - M a 

q u in a s  e m a te r ia is  p a ra  a g r ic u ltu r a  e 
in d ú s tr ia  e m  g era l

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

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

LAGES -

bre três glebas de terras 
confinantes entre sí e com a 
a área superficial total de 
quatro milhões de metros 
quadrados, situadas no lugar

guém possa alegar ignorân 
cia, especialmente os intere 
sados incertos, passou-se o 
presente edital para publica
ção na forma da lei. Dadoquaaraaos, suuauas uu l u g a r  — . , ,

denominado «Serra do Cerri- e passado ne®ta ec l . 
to», no município de São Jo- Lajes, Estado de ^ant‘ . ‘ , 
sé do Cerrito, nesta comarca “““ ^  H,ufi dn mes de
de Lajes, confrontando no 
seu todo ao norte com terras 
de Marcos Pires dos Santos; 
ao sul, com terras de Alceno 
Luersen e Bruno Luersen.pelo 
arrôio dos Pederneiras,e com 
terras de sucessores de Adolfo 
Corso; a oeste, com terras de 
Leopoldo Miguel Casagrande, 
pelo Lageado do Ribeirão; a 
leste, com terras de sucesso
res de Moisés Pereira Bastos, 
sucessores de Pedro Figueira 
dos Santos e sucessores de|
Adolfo Corso. - Julgada a jus-1 
tificação de posses, por êste 
Juizo foi ordenada a citação 
dos confrontantes acima re
feridos e do Dr. Promotor 
Público da Primeira Vara 
Civel, por mandado, e dos m 
teressados incertos, por edi
tal, publicando-se uma vêz 
na Imprensa Oficial do Esta
do e três vêzes na imprensa 
local. - Assim, para que nin-

L i O J v D )  4 J O H *  ___  a  j  _

rina, aos dez dias do mes de 
outubro de mil e novecentos 
e sessenta e três. - Eu, Luiz 
Carlos Silva, Escrivão da la  
Vara Civel, o datilografei, 
subscreví e também assino. 
Selos a final.

Abelardo da Costa Arantes 
Juiz de Direito da la \  ara 

Civel

Luiz Carlos Silva 
Escrivão da la Vara Civel

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 que_ o 
presente edital de citação, 
com o prazo de trinta dias, 
virem ou dele conhecimento 
tiverem que, por parte de

Otacilio Silveira de Souza, 
foi requerida uma Ação de 
Usucapião sôbre uma gleba 
de terras com a área super
ficial de cinquenta e três mil 
e quinhentos e vinte e um 
metros quadrados, situada uo 
lugar denominado «Fazenda 
dos Tavares», no distrito de 
Corrêa Pinto, nesta comarca 
de Lajes, cuja gleba confron
ta com terras de Manoel A. 
Borges, de Moisés Rodrigues 
Batista e de Simpliciano Sil
veira de Souza. - Julgada a 
justificação da posse, orde
nou êste Juízo a citação dos 
confrontantes acima referi
dos e do Dr. Promotor Públi
co da Primeira Vara Civel 
por mandado, e dos interes
sados incertos, por edital, pu
blicando-se uma vez na Im
prensa Oficial do Estado e 
três vêzes na Imprensa lo
cal. - Desta forma, para que 
ninguém possa alegar igno
rância, especialmente os in
teressados incertos, passou- 
se o presente edital para pu
blicação na forma e para os 
fins da lei. - Dado e passado 
nesta cidade de Lajes, Esta
do de Santa Catarina, "aos 
dez dias do mês de outubro 
de mil e novecentos e ses
senta e três. - Eu, Luiz Car
los Silva, Escrivão do Civel, 
o datilografei, substrevi 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

CHiSGOU O NOVO ASTRO
rrojodo, em harmoma com as linhas clássicas dos carros modernos. O b ser.e  e admiro

WHIvs 2 6 0 0  *  °  ! °  "” era0 qU°  é 'e ° ' erece- Vocé se co"»e"ceré  de que o A .r ó
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Lages — Santa Catarina

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

Faz saber a todos que o 
presente edital de citação, 
com o prazo de trinta dias. 
virem ou dêle conhecimen
to tiverem, que, por parte de 
João Maria Gaspar e sua 
mulher, foi requerida uma 
Ação de Usucapião sôbre 
uma gleba de terras com a 
área superficial de setecen
tos e vinte e seis mil metros 
quadrados, situada no lugar 
denominado «Ponte do Rio 
Canoas», no municipio de 
São José do Cerrito, nesta 
comarca de Lages, cuja gle
ba confronta com terras de 
Aristides Morais de João 
Francisco Mota, de Patrocí
nio José Garcia, de Martim 
Pereira e de herdeiros de 
José Maria Melo. - Julgada 
a justificação da posse, por 
êste Juizo foi ordenado a ci
tação dos confrontantes aci
ma mencionados e do Dr. 
Promotor Público da Primei
ra Vara Civel, por mandado, 
e dos interessados incertos, 
por Jedital. publicando-se 
uma vez na Imprensa Oficial 
do Estado e trêz vêzes na 
imprensa local. Assim, para 
que ninguém possa alegar 
ignorância, especialmente os 
interessados incertos, passou- 
se êste edital para publica
ção na forma e para os fins 
da lei. - Dado e passado nes
ta cidade de Lages, Estado 
de Santa Catarina, aos dez 
dias do mês de outubro 
de mil e novecentos e ses
senta e três, - Eu Luiz Car
los Silva Escrivão do Civel,
0 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
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Rolary Clube de Lages Norle come
morou o seu 4* aniversário

Cora 'um  suculento 
churrasco ,'e galeto, le
vado a efeito no dia 17 
do corrente, na Churras
caria Pegorini, o Rota- 
ry Clube de Lages Norte 
comemorou o seu 4o ani
versário de fundação.

A esta reunião festiva 
compareceram altas auto
ridades civis, eclesiásti
cas e convidadoá espe
ciais.

Saudando os aniversa
riantes do mês falou o 
rotariano Mauro Se 11. 
Como protocolo (usou da 
palavra o Sr. Olavo Do- 
mingues. Em seguida em 
nome da mulher lageana, 
usou da palavra sob o 
tema “Nós e nossos fi
lhos”, a sra. Ayda Ama
ral, muito aplaudida. Co 
mo palestrante do dia, 
sob o tema ‘'Servir”, 
usou da palavra o rota-

rino Tupinambá I. B. do 
Amaral. Usaram ainda 
da palavra , o rotariano 
José Valls do Rotary 
Clube de Vitória - Espiri
to Santo sob *“0  funda
mento e finalidades de 
Rotary”, vivamente a- 
plaudido. A seguir o Dr. 
Cleones Velho Carneiro 
Bastos, que naquela da
ta também comemorou 
mais^um aniversário na- 
talicio, usou da palavra, 
ressaltando os bons ser
viços prestados à comu
nidade pelo Rotary Clube 
de Lages Norte. Também 
o Revdo. Padre João 
Werner usou da Jpalavra, 
agradecendo ao convite 
para esta festa, e con
gratulando-se pelos bons 
serviços de Rotary â co
munidade lageana. Por 
último em rápido impro
viso, o Sr. Oscar da Sil 
va Costa, que como pre 
sidente atual do Lages-

Norte congratulou-se com 
os seus companheiros e 
agradeceu os presentes.

O conselho diretor do 
Rotary Clube de Lages 
Norte está assim consti
tuído, para o ano rotário 
1963/64: Presidente - Os
car da Silva Costa; Vice 
Presidente Jairo Arruda, 
Diretor de Protocolo - 
Dr. Airton Ramos; Te
soureiro - Olavo Noguei
ra Domingues; Secretá
rio - Cláudio C. Indalên- 
cio; Diretores Sem Pas
ta - Cicero Neves, Dr. 
Paulo Sperb, Olavo No
gueira Domingues e Tu 
pinambá I. B. do Ama
ral.

Discurso pronunciado...
(Cont. da la página)

don, sempre encontrou Vos
sa Excelência tempo e opor
tunidade de nos auxiliar.

Do perfeito entendimento 
entre o vosso Comando e o 
Executivo Municipal, se tor
nou possível a construção da 
primeira pista asfaltada da 
Avenida Presidente Vargas.

E hoje, nesta cerimônia, 
tenho a honra de fazer cien
te os presentes e aos que nos 
ouvem, que, há aois dias 
passados na Capital do Esta
do, juutamente com o Exce
lentíssimo senhor Governador 
Celso Ramos, celebramos 
convênio. na importância de 
60 milhões de cruzeiros, des
tinado às fobras de asfalta- 
mento da segunda pista da 
Avenida Presidente Vargas, e 
também, o asfaitamento des
ta avenida até o acesso Sul

fazendo a travessia pelo cen
tro da Cidade.

Êste convênio, justiça seja 
feita, só se tornou realidade, 
tendo em vista a já compro
vada colaboração do 2° Ba
talhão Rodoviário, atravezdo 
seu Comando, Seção Técnica 
e demais pessoal especiali
zado.

Aí estão, em rápidas pin
celadas, a demonstração da 
vossa contribuição para o 
progresso da nossa cidade; 
Porém, no que tange a vida 
social da Princesa da Serra, 
muito vos estão a jdever os 
vossos conterrâneos.

Eis, porque, aqui estamos 
para transmitir, em nome do 
povo, e em nosso próprio, o 
preito de gratidão, desejan
do alegrias para o dia de ho
je e felicidades para sempre.

Recauchntadoia Gancha 
"2 Irmãos"

Modernamente aparelhada com
maquinários que são ã última

palavra no gênero
Recauchatagem ■ Recapagem - Vulcanização 

de pnens etc
B a ir ro  C ora l Lages S an ta  C a ta r in a

Com a finalidade de? 
melhor servir a sua nu 
merosa clientela, bem 
como a população em 
geral, o deposito da Cer
vejaria Serramalte Ltda, 
acaba de ser dotado do 
telefone 557.

Com isso, os senhores 
consumidores dos famo
sos produtos Serramalte 
poderão fazer seus pe
didos por telefone, bas
tando para tanto disca

rem o núra ero 557, que

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

melhor o público viajante da região serra de Santa Catarina, depois de 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,

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, cora as 
novas linhas do Consórcio TAC — CRUZEIRO DO SUL que continúa a ser a pio

neira da Aviação Comercial em nossa Região.
Maiores informaçõss e vendas de passagens, dirijam-ee à agência do 

Consórcio TAC — CRUZEIRO DO SUL, à Rua Presidente 
Nereu Ramos, n" 84 ou pelos telefones nrs. 214 e 237.

serão prontamente aten
didos, pois para tanto o 
referido deposito, que 
obedece à sábia e deci
dida orientação do Sr. 
André Vanni, dispõe 
de funcionários hábeis 
e atentos para o ime- 
diato~despacho de suas

encomendas.
De parabéns, pois es

tá o deposito local da 
Cervejaria Serramalte 
Ltda., com mais esta 
inovação em suas insta
lações, e de parabéns 
também os seus distintos 
comsunidores.

A Pedido

Eleições na ULE
PPE - Partido Progressista Estudantil. 
PRE - Partido Renovador Estudantil. 
PCE - Partido Cultural Estudantil.
FEL - Frente Estudantil Lageano.
APE - Aliança Progressista Estudantil.

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

Ind. e Comércio, em 13 de março de 1959)
Rua Pres. Nereu Ramos, 103 — 2' andar — sala, 201 — Telefone, 422 - LAJES- S.C.

Presidente: IR1NEU PAMPLONA 
Secretário: NELSON SARTOR 
Tesoureiro: ELIZEU CONCER

HORÁRIO DA SECRETARIA: Das 9 às 1‘2 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.

P/Presidente 
Vice - Presidente 
Secretário Geral 
Io Secretário 
2o Secretário 
Tesoureiro Geral 
Io Tesoureiro 
2o Tesoureiro 
Orador

Apresentam
- Rogério Rudorf (Pinto)
- Sálvio Martins
- Miriam Schweitzer
- Luiz Carlos Waltrick (Bilisca)
- Rodolfo Bernardes (Barroso)
- Álvaro Muniz.
- Mara Socas.
- Waldeck Sampaio.
- Amir Francisco Lando.

Conselho Fiscal

Luiza Casagrande 
Antônio Ortiz 
José Branco 
Zélia Fraga

José Pacheco (Barriga)

P ara  as suas refeições
VA AO

0. po-nlo- p.le.Ç&hido- p a la  òtu paiadal

Avenida Camões (Ao lado do Cine Avenida)

B A IR R O  C O R A L

Lages —  Santa Catarina
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Vereador jüuy Zappelini apre
senta projeto de resolução na 

Câmara Municipal
Por ocasião de uma 

das sua últimas sessões 
extraordinárias, o Verea 
dor Ruy Zappelini apre
sentou na Câmara Mu
nicipal, o seguinte pro
jeto de resolução:

O Vereador abaixo 
firmad* apresenta a 
consideração de seus 
nobres pares o seguinte: 
Projeto de resolução 

n 07/63
de 30 de setembro de 

1963
Eleva os vencimentos 

e representação do Pre
feito

A Câmara Municipal

Iniciado ontem o curso de mecâni- 
ca da Escola Volante da Vemag o /A

de Lages, no uso de suas atribuições, decreta 
e promulga a seguinte

Resolução
Art, 1- Ficam fixados em oitenta mil cruzei

ros (Cr$ 80,000.00) e quarenta mil cruzeiros 
(40.000,00), respectivamente os vencimentos e re
presentação do senhor Prefeito Municipal de La 
ges, a partir de 1* de outubro de 1963.

Art. 2' - Para fazer face as despesas decorrentes 
da presente resolução, fica o Executivo! Mu 
nicipal, autorizado a abrir o crédito especial, no 
corrente exercício, passando a incorporar-se na 
proposta orçamentária, para os exercícios futuros.

Art. 3' - Esta resolução entrará em vigor a 
partir de 1‘ de outubro de 1963, revogadas as dis
posições em contrario.

Sala das Sessões, em 30 de setembro de 1963 

Ruy Zappelini 

Vereador PSD

Foi iniciado no dia de 
ontem, na Serrana Ltda. - 
Veículos e Máquinas, um 
curso de mecânica, mi
nistrado pela Escola Vo
lante da Vemag S/A — 
Veículos e Máquinas A- 
grícolas, que obedece a 
direção do [Sr Valde- 
vino 0 1 i m p i o Dias ,  
técnico especializado e 
profundo conhecedor de 
todos os segredos que a 
moderna técnica mecâni
ca nos oferece, principal
mente em se tratando 
dos veículos DKW' - Ve
mag.

Também acompanhan
do a Escola Volante da 
Vemag, encontra-se nesta 
cidade, o Sr. Genésio 
Fornasari, dinâmico ins
petor daquela conceitua
da organização automo 
bilistica nacional.

ü  referido curso será 
realizado por 10 dias, 
num perfeito entrosa- 
mento entre a Vemag 
S/A e a sua concessio
nária nesta p aça, a con

ceituada [firma Serrana 
Ltda. - Veiculo e Máqui
nas, que visam, propor
cionar aos senhores me
cânicos o máximo de 
conhecimento em tôrno 
das últimas inovações 
mecânicas introduzidas 
naquela famosa marca 
de veiculo, e ao mesmo 
tempo prepararem técni
cos especializadas no

assunto.
Não resta a menor dú

vida, que trata se de 
mais uma iniciativa que 
por certo será vitoriosa 
pois que há mais de um 
ano atráz, a Vemag S/A 
em combinação com a 
Serrana Ltda., já reali
zaram semelhante curso, 
coroado de inteiro su
cesso.

Ordenação Sacerdotal
Será ordenado Padre Cató

lico Brasileiro, no próximo 
domingo, dia 27 e festa do 
aniversário da Diocese de S. 
Catarina, no Templo Nacio
nal de nossa cidade, á esta
ção da Missa Pontificai das 
9 hs. da manhã, celebrada 
por S. Excia. D. Antídio J. 
Vargas, atual Bispo Orienta
dor Geral da I. C. A. B., o 
Revdo. Diácono Pedro Tadeu 
A. de Oliveira, para o Clero 
Diocesano.

O Ordenando é filho de La
ges, entrou Ipara o Curso de 
formação eclesiástica, a 16 
de maio de 1953, recebeu o 
Diaconato, a 7 de setembro 
de 1960, vendo agora raiar o 
seu grande dia de subir ao

Altar de Deus e da Pátria, 
com a idade de 23 anos.

Presentes ao ato de Orde
nação estarão seus Pais, nu
merosos parentes e convida
dos, além do Clero e "Semi
naristas diocesanos, pregan
do, na ocasião, o Padre Ma
noel Maria Duarte, da Dioce
se de Brasília.

A Comissão encarregada 
dos preparativos da 'Soleni
dade com a Diretoria Dioce
sana têm a hpnra de convi
dar Autoridades Civis e Mi
litares, os Fiéis e o Público 
em geral, para assistirem a 
tão importante ato de Orde
nação de um filho de nossa 
terra.

Lages, outubro de 1963.

P i n t a r a  «1 I s s o  P i ” L t à
Equipada com os modernos maquinários SIAM

— Pães quentes à toda hora
BISCOITOS - BOLACHAS - DOCES 

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

M icrc  T r a to r  T C B A T T A
A maravilha da técnica japoneza, agora fabricado no Brasil

m m p

PRESTA SERVIÇOS DE:

ARAR, GRADEAR, SULCAR, RO
ÇAR, PULVERIZAR

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

E IRRIGAR

CUSTANDO APENAS A QUAFTA 
PARTE DO PRECO DOS DEMAIS 

TRATORES

Distribuidor Exclusivo:

VICENTE PASCALE 

Comércio e Representações
Rua CorreiaPInto 122 -  Cx. Postal 28 

Fone 228 -  LAGES -  SC.

Para m  transporte seguro e e c o n i io  adquira o famoso F .  n . m .
0 caminhão que domina nossas estradas de norte a sul e de lesta a oeste

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

RODO PINHO S.A.
veículos e m a q u in a s

LAGES -  Av. Presidente Vargas, 1437 - Fone, 537 - EntL Tel. Rodopinho - Caixa Postal, 312 _  SANTA CaTARINA
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Lages
Edital de concorrência pública para venda de um caminhão

> ■

pertencente ao município e julgado improprio para os serviços 
da Prefeitura

Pelo presente Edital e atendendo determinação do Se 
nhor Prefeito Municipal, levo ao conhecimento de quem in
teressar possa que se encontra à venda mediante concor
rência Pública, um caminhão com as características se- 
guintes:-

Marca Ford; Ano de fabricação - 1948; Modelo F5; 
Côr verde; Chassis médio, adatado; número do mo
tor 8RT39803; pneus simples.

VALOR MÍNIMO:- Quatrocentos mil cruzeiros CrS 400.000,00.

Os interessados na compra do veículo acima descrito 
deverão trazer suas propostas em envelopes fechados e ru
bricados pelo proponente, entregando-as na Secretaria da 
Prefeitura, no dia cinco (5) de novembro do corrente ano, 
até às dezessete horas (17h).-

À8 dezessete (17) horas do dia acima referido as pro
postas serão abertas ua presença de todos os concorrentes,

sob a supervisão do Sr. Prefeito Municipal, cabendo a pre
ferência ao que maior preço oferecer. Não serão conside
radas e nem apreciadas as propostas que incluírem a cláu
sula de pagamento do prazo.

Uma vêz julgada a concorrência, o vencedor poderá 
entrar na posse do veiculo imediatamente, mediante o pa
gamento integral do preço oferecido.

Em hipótese alguma será concedido prazo para o pa
gamento.

O Caminhão, objeto dêste edital, se encontra à dispo
sição dos interessados no páteo da Prefeitura, podendo ser 
examinado a qualquer hora, dentro do expediente (das 12 
às 18 horas durante a semana e das 9 às 12 horas aos sá
bados) até o dia da abertura das propostas.

À Prefeitura 6e reserva o direito de julgar inaceitá
veis tôdas as propostas e abrir nova concorrência.

Secretaria, da Prefeitura Municipal de Lages, em 
16 de outubro de 1963

Asdrubal Guedes de Souza Pinto 
Resp. p/ Secretária

Srta. Anemari 
Dall’Asta

Ocorreu na última quin
ta feira, dia 17, a paisa
gem de mais um aniver
sário da prendada srta. 
Anemari Dall’Asta, dile
ta filha do Sr. Lugindo 
Dall’Asta, diretor da im
portante firma Rodo Pi
nho S/A-Veículos e Má
quinas, e de sua exma, 
esposa d. Aurélia Battis- 
tella Dall’Asta.

Aos inúmeros cumpri
mentos que por certo re
cebeu Anemari, no dia 
do seu natalicio, junta
mos os nossos com vo- 
los de contínuas felicida
des.

Professor Beira Baixa, invantor-cientista — o mais confuso dos neroi3 de

Quem cuida bem do meu Ford 
é o Revendedor Ford!

Peças Ford legitimas . . .e  à vontade — Em qualquer dos
Revendedores Ford (são mais de 3 0 0  por todo o Brasil —  Vocô 
nunca está longe de um dèles), Você encontra a peça que precisar. 
Os veículos Ford não dependem de peças difíceis.

Mecânicos treinados na própria Ford —  No seu
Revendedor Ford, seu carro ou caminhão é sempre atendido por 
especialistas. Êles conhecem seu Ford como a palma da mão. 
Sabem o que fazem e trabalham com consciência.

Ferramentas especializadas —  o  serviço Ford utiliza
sòmente ferramentas adequadas. Nada improvisado. E o equipamento 
de regulagem e teste é sempre o mais moderno. Isso garante 
serviço mais rápido e perfeito.
Métodos recomendados pela Ford —  Os trabalhos
executados em seu Ford seguem sempre um esquema elaborado 
pela Ford. De manutenção ou reparo, cada operação obedece ao 
critério mais racional: maior segurança, rapidez e economia.

Confie no Revendedor Ford —o melhor amigo de seu Ford!
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i n a u p r a d o  mais um estabeiecimentri  âe
-------------- credito em nossa cidade

r->sóí StMmn i «iBitftii mu a i®  Üf

O flagrante fixa um aspecto Ha fachada dêsse nóvel estabeleciniculo 
bancário, sito à Rua Marechal Deodoro.

CORREIO LACEANO
U C E / 4  2 3  de Cutubrc de 1 9 6 3

Contando com o compare- 
cimento de autoridades civis, 
militares e eclesiásticas, e 
elementos pertencentes ao 
nosso comércio, indústria, pe
cuária e lavoura, foi solene
mente inaugurada na manhã 
do último sábado, a agência 
de Lages do Banco Mercan
til e Industrial de Santa Ca
tarina S/A (BAMERINDUS).

O ato de abertura foi ofi 
cializado por S. Excia. Rev- 
ma. D. Daniel Hostin, digno 
Bispo Diocesano, que após 
pronunciar breve e expres
siva oração, benzeu o novel 
estabelecimento bancário, 
que veio enriquecer ainda 
mais o setôr bancário da 
Princesa da Serra.

Em seguida, falou o Dr. 
Matias Vilhena de Andrade, 
diretor do Banco Mercantil e 
Industrial de Santa Catarina 
S/A, que forneceu uma sín
tese numérica dos vários es
tabelecimentos bancários a- 
fetos ao Grupo Bamerindus, 
espalhados por cinco Estados 
da Federação, além de vá
rias emprêsas sitas no Esta
do do Paraná, onde também 
e6tá situada a séde central 
daquele importante Grupo de 
crédito.

Nessa oportunidade, o Dr. 
Matias Vilhena de Andrade 
fez entrega de Cr$ 30.000,00, 
dividida em três parcelas de 
Cr$ 10.000,00, como contribui
ção expontânea daquele re- 
nomado estabelecimento ban
cário à Sociedade Lageana 
de Assistência aos Necessi
tados, Asilo Vicentino e Or
fanato NosBa Senhora das 
Graças, cujas quantias foram 
recebidas pelos Srs. Dr. Hé
lio Ramos Vieira, Nelson de 
Castro Bràscher e Osny To- 
lentino da Silva, membros da 
diretoria daquelas instituições 
assistcnciais.

Es6a doação do Banco Mer
cantil e Industrial de Santa 
Catarina S/A àquelas entida
des filantrópicas de nossa 
terra, que calou fundo nos 
corações dos presentes, é 
uma iniciativa digna dos me
lhores elogios, o que revela 
o dom altamente caritativo 
da direção geral do BAME- 
RINDUS em nosso Estado.

Finalizando estas solenida- 
des, a direção da agência 
bancária ora inaugurada, ob 
sequiou os presentes com um 
apetitoso cock-tail, onde se 
uotou a variedade de salga

dinhos com que constou êste 
brinde.

O Grupo BAMERINDUS, 
que como já dissemos tem a 
sua séde central em Curitiba 
possui um capital e reservas 
de Cr$ 1 783.358.785,70, tem 
como seus diretores princi
pais os í-rs. Avelino A. Viei
ra e Dr. Othon Mader.

Ao Grupo BAMERINDUS 
compreendem o Banco Mer
cantil e industrial do Paraná 
S/A, com séde em Curitiba 
e 86 filiais em todo o Estado 
paranaense; Banco Mercantil 
e,'Industrial de São Paulo S/A, 
com séde na capital paulis
ta e 23 filiais; Banco Mer 
cantil e Industrial de "anta 
Catarina S A, com séde em 
Florianópolis, e filiais em In 
daial, Pomerode, Praia de 
Camboriú, Rio do Sul e Lages, 
e para breve serão inaugura
das as filiais de Blumenau. 
Campos Novos, Curitibanos, 
Presidente Getúlio e São Lou 
renço do Oeste; Banco Mer
cantil e Industrial do Rio de 
Janeiro S/A, com séde em 
Nitéroi, e 13 filiais; finalmen
te, o Banco Mercantil e In
dustrial do Brasil S/A, com 
séde no Estado da Guana
bara.

O Grupo BAMERINDUS 
engloba também a aURORA 
S/A - Investimentus, Crédito 
e Financiamento, sita em 
Curitiba, Companhia Mercan
til de Armazéns Gerais em 
Paranaguá, e a Companhia 
de Armazéns Gerais 1VAÍ de 
Maringá, no Paraná,

A agência de Dossa cida
de do BAMERINDUS, tem co
mo seu gerente, o Sr. \dão 
de Oliveira, elemento dos 
mais prestativos e dinâmi
cos, em cujas mãos êste 
conceituado estabeleciment< 
de crédito deverá consagrar 
se em nossos meios. Muito 
jovem e dotado de uma sé
rie de bons serviços presta
dos ao BEMERINDUS, o Sr 
Adão de Oliveira, é possui 
dor de inúmeras virtudes 
que o farão beuquísto em 
nossos meios sociais e ban 
cário8.

A contadoria está entregue 
ao Sr. Neri Costa Amaral 
que aqui já se encontra des 
de os passos iniciais da ins 
talação dêsse banco em nos 
sa cidade, e em cujo seir 
já grangeou um vasto circu
lo de relações e amizades 
Portador de longo prática nr

Momento cm que S. Excia. Revma. D. Daniel Hostin, procedia a 
bênção da agência de nossa cidade do BAMERINDUS.

O clichê fixa as autoridades locais presentes a êste importante
acontecimento.

Momento em que D. Daniel Hostin, Bispo Diocesano, procedia a 
sua oração, vendo-se o Dr. Matias Vilhena de Andrade, diretor do 

BAMERINDUS em nosso Estado e o Prefeito Dr. Wolny Delia Rocea

Um aspecto da assistência que se fêz
presente a êste importante ato

matéria, pois que desde bá 
algum tempo vem se desin- 
cumbindo dessas funções em 
ou ras agências do Grupo 
BAMERINDUS, a filial retém 

»i gurada terá êxitos sem

operaprecedentes em suas 
ÇÕ°s bancarias.

Divulgando êste aconteci 
mento, destas colunas formu- 
amos a direção do B\MF- 
K1NDUS em nossa cidade.

uma produtiva ativ dadt 
nossos meios, e extenu 
os nossos cumpriment 
alta direção do Banco 
cantil e Industrial de 1 
fatarina S/A.

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




