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Sem duvida alguma e 
com prazer que podemos 
anunciar aos nossos lei
tores que, a empresa Co
letivo Santos de Trans
porte Ltda. concessioná
ria de nosso transporte 
urbano, vem na medida 
do possível ampliando 
sua frota de unidades em 
nossa cidade.

Esse aumento é feito 
coin a aquisição de no
vas viaturas, outras pas
saram por uma reforma 
geral e colocadas a ser
viço, sendo de se notar 
que, dentro em breve 
outras estarão trafegan- 
co, inclusive mais uni 
chassis novo que está 
sendo posto a carroceria, 
com os mais modernos 
requesitos afim de que os 
srns. passageiros possam 
melhor serem atendidos; 
nesse setor.

Sem duvida alguma tem 
sido a atividade de seu 
atual diretor snr. Paulinoj 
de Almeida Coelho com 
a colaboração dos demais 
socios que não tem me
dido esforços no sentido 
de procurar por todos os 
meios ampliar e melho
rar o serviço de passa
geiros em nossa cidade.

Embora que isso as 
vezes dependa de certos 
fatores alheios a sua 
vontade, pois vivemos 
uma epoca era que tudo, 
para se conseguir e cora 
uma verdadeira luta mui
tas vezes por falta até 
de material de consumo, 
como sejam confecções 
de novas carrocerias e 
até mesmo peças para 
as viaturas são muitas 
vezes de diíicil aquisição.

Em virtude de nosso 
transito estar em pessi

mas condições pois não è 
observado em momento 
algum o regulamento do 
mesmo, pois aqui 
serva que grande 
ro de pessoas que 
gem em nossa cidade uma 
porcentagem enorme não 
tem nem siquer a devida 
habilitação para isso.

E como tal como que. 
pessoas como estas po
dem ter uma idéia se 
andam certo ou errado 
em nossas ruas, razão 
pelo que os ônibus que 
fazem o trajeto exclusi
vamente dentro de nossa' 
cidade e nos arabaldes se 
veem a braços para se 
defenderem desses moto
ristas improvisados que, 
quando não batem de 
frente entram na trazeira 
dos veículos.

Essas batidas embora 
a parte culpada pague 
em todo não concerta e 
não resolve o prejuízo, 
pois, para concertar o 
ônibus tem que ser reti
rado de trafego, logo as
sim ele esta deixando de 
servir a população e 
conseguentemente dei
xando de dar receita pa
ra seus proprietários.

Temos ainda observa
do que os horários estão

j congestionamento natu- 
;ral, pois sempre que a 
; viatura tiver maicr nu 
mero de passageiros seu 
trajeto sempre é mais 
moroso em virtude do 
próprio movimento dos 
passageiros, pois muitar 
vezes ele esta no interior 
do veiculo com os cor 
redores abarrotados e en
quanto ele for passar até 
a porta de saída este 
percurso sempre é um 
tanto demorado, logo-as 
sim teremos no final do 
trajeto muitos minutos de 
atrazo.

Ainda a pouco a em
presa concessionária afim 
de ampliar seus serviços 
e procurando atender os 
bairros colocou em suas 
linhas o Bairro de Copa
cabana, providencia esta 
digna de aplausos.

Segundo estamos infor
mados novos chassis es
tão sendo adquiridos pa 
ra serem colocados a 
serviço, porem deve se 
levar em conta que, o 
trabalho de colocar a 
devida carroceria sem-

sendo cumpridos a rigor, 
salvo nos momentos do 
chamado pique que, sem 

se ob- duvida em todas as ci 
nume-idades do mundo sofre um 

diri-

Snr. Nevio Fernandes
Acompanhado de sua 

exma. esposa seguiu pa
ra São Paulo nosso re
dator chefe Snr. Nevio 
Fernandes que ali foi a- 
fim de gozar umas me
recidas ferias e ao mes
mo tempo rever seus fa
miliares que residem na
quela capital.

Seu regresso está pre
visto dentro dos próxi 
mos 20 dias afim de no
vamente assumir a cheiia 
da redação deste bi se
manário.

Ao nosso colaborador 
Nevio Fernandes e sua 
exma. esposa desejamos 
feliz passeio na Pauliceia.

O C I N E  M A R A J O A R A
apresenta amanhã (domingo) às 7 o 9<!5 horas 
a grandiosa película da Allicd Artists

Oo Inferna para a Eternidade
\ cem Jefrcy Manter, DavIiiJgnssene Vic Damone

pre e muito moroso, pois 
estas são feitas norinal- 
raente fora de nossa ci
dade e quasi sempre °s 
tas fabricas estão com 
acumulo de serviço, lo
go assim s°mpre e de
morado sua entrega pois 
para o proprietário e 
sempre despendioso, pois i 
ele fica com o carro na 
maioria de 3 ou 4 me- 
zes parado.

Assim e que se pode 
notar que está existindo 
providencias no caso de 
ampliar sua frota ur

bana, embora sejamos 
conhecedores que, para 
isso e necessário que 
a empreza tenha recu
rsos de vulto, pois aon 
de não houver receita 
não poderá haver maio
res iniciativas, pois ho
je o custo de qualquer 

i providencia na aquisição 
de qualquer natureza as 
somas sempre são enor
mes, pois hoje o custo 
de peças, pneus, lubri
ficantes, combustíveis e 
mão de obra e destas 
coisas de deixar tonto.

Cheques de viagem  só 
autorizados pela SUMOC
— A Superintendência 

da Moeda e do Crédito, 
de acordo com delibera
ção do Conselho, era ses
são desta data, tendo em 
vista o disposto nos ar
tigos primeiro, terceiro 
(letra H) e sexto do de 
ereto lei n. 7293, de 2 de 
fevereiro de 1945, resol 
veu:

1 ) Quando previamen 
te autorizados pela dire
toria executiva desta Su 
perinteudencia, poderão 
os estabelecimentos ban
cários emitir cheques sob 
a designação de «che
ques de viagem» ou ou 
tra equivalente assim en
tendidos os que, emiti
dos na forma prevista 
pelo decreto n. 24.777, de 
i4 de julho de 1934, pos
sam ser recebidos em 
mais de uma dependen 
cia do estabelecimento 
emitente;

2 ) Só poderá ser auto 
rizado a emitir cheques 
dessa especie os estabe 
lecimentos bancarios cu 
jo capital permitir, de a 
côrdo com as disposições 
cm vigôr, habilitar se a 
operar em todo o terri
tório nacional;

3’) Esses cheques não 
poderão ser emitidos sem 
que o estabelecimento 
emitente haja recebido a 
correspondente provisão 
de fundos. O total dos 
cheques da especie, em 
giro, estará sujeito ao 
mesmo regime de depó
sitos obrigatórios à or

dem desta Superintendên
cia, a que se subordinam 
os depositos à vista e à 
curto prazo;

4 ) A autorização para 
a emissão de cheques, de 
que trata esta Instrução, 
poderá ser revogada a 
qualquer momento, a J u í
zo  desta Superintendên
cia — Rio de Janeiro, 26 
de março de 1963 — (a) 
Otávio Augusto Dias Car
reiro, diretor executivo.

A Superintendência da 
Moeda e do Crédito, de 
acordo com o artigo 6' 
do decreto lei n. 7293, de 
2 de fevereiro de 1945, 
com apoio no artigo 4- 
do decreto-lei n- 8495, de 
28 de dezembro de 1945 
e por deliberação desta 
data, de seu Conselho, 
resolve:

a) Revigorar para o 
exercício de 1963 o dis
posto na instrução 224, 
de 18 de maio de 1962:

b) condicionar a que. 
independentemeute da sa
tisfação de todos os re
quisitos enumerados nas 
instruções de 188 e 224, 
que regulam as condições 
de autorização das no
vas dependencias banca
rias, os estabelecimentos 
requerentes tenham suas 
aplicações ajustadas as 
normas de preconização 
n. 235, de 7 de março de 
1963 — Rio de Janeiro, 
26 de março de 1963 — 
(a) Otávio Augusto Dias 
Carneiro, diretor execu
tivo.

«
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Os resultados obtidos 
na melhoria do sentido 
de orientação, da me
mória e da atividade in- 
teleetual de pessoas ido
sas, com o tratamento 
de cosaldine, são classi
ficados como «cautelosa
mente positivos» pelo 
Dr. Bertil Bjurwill, chefe 
de medicina física do 
Hospital de Bleck~berg, 
Estocolmo.

A cosaldine, combina

ção de derivados de xan- 
tina lipóide- solúvel e 
ácido de nicotina, foi 
administrada a 30 paci
entes com a idade mé
dia de 81 anos. Dez pa
cientes interromperam o 
tratamento. Os zO restan
tes todavia, foram sub 
metidos a três testes, in
clusive no campo psico- 
raétrico, a fim de possi 
bilitar a medição de sen
tido de orientação, me

mória e atividade intele
ctual.

A melhoria observada 
nos testes foi de 40% 
com relação aos resulta
dos médios anteriores 
ao tratamento. Os melho 
res resultados foram ob
tidos no período de três 
a seis semanas no início 
do tratamento.

Juizo de Direito da Primei
ra Vara Civel da Comarca 

de Lajes

Negocio de Ocosião
Vende-se um lóte situado em ótimo lo
cal no loteamento dos Stefen,

Tratar com Octávio Rafaeli. Rua Ba
rão do Rio Branco. 87.

Luersen - Industria e 
Comércio de Madeiras

S /A
AVI/©

Acham-se á disposição dos senhores acionio- 
nistas, na séde social, a Av. 1* de de Maio, 210, os 
documentos a que se refere o Art. 99 do decreto- 
lei n- 2627 de 26 de setembro de 1940, correspon 
dente ao exercício social de 1962.

Assembléia Geral Ordinária
la. Convocação

Outrossim, são convidados os senhores acio 
nistas a se reunirem em nossa sede social, nesta 
cidade, às 9 (nove) horas do dia 25 de abril p. vin
douro, para, em assembléia Gorai Ordinária, tra 
tar da seguinte:

Ordem do Dia
a) Leitura, discussão e aprovação do Relató

rio Administrativo da Conta Lucros e Perdas 
Parecer do Conselho Fiscal e contas da Diretoria 
correspondente no exercício encerrado a 31 de 
dezembro de 1962.

b) Aplicação do lucro em suspenso a dispo
sição da Assembléia;

c) Eleição dos membros do Conselho Fiscal e 
seus respectivos suplentes e fixação de sua re 
muneração; e

d) Outros assuntos de competência legal e es 
tatuária da Assembléia Geral Ordinária.

Lages, 20 de março de 1962.
Bruno Luersen - Diretor Presidente 
Mario Luersen - Diretor Comercial

automóvel Roubado
Foi roubado, no Rio de 

Janeiro, a 8 de fevereiro 
do corrente auo, um 
carro Volkswagen, n>o
dêlo 1951, côrazul claro, 
motor B-38.825, placa 
RN 56 07, pertencente ao 
Cap José Carlos Leite 
Filho, da Escola de A-
perfeiçoaraento de uii
ciais. ..O carro em apreço 
apresentava ainda, na 
ocasião do furto, as se- 
truintes características 
particulares: duas peque
nas bandeirolas cruzadas 
no parachoque dianteiro, 
u’a mancha escura na

parte supepior do prote
tor do sol que serve ao 
motorista; alavanca d0 
freio de mão azul, coqj 
a ponta branca; marca
dor de gazolina adapta 
do; sem rádio e não pJS. 
suia calotas.

O proprietário oferece 
Cr$ 50.600,00 para quem 
informar a exata locali
zação do carro.

Qualquer informação 
poderá ser prestada ao 
Serviço de Relações Pú
blicas do 2’ Batalhão Ro
doviário ou diretamente 
ao proprietário.

VICENTE PASCALE
Com. e Repres.

QCqP0QQ

Eletio - Tratoies "CEBRA"
Para transportes em pátios movidos à 

eletricidade ou gasolina

MELHORES INFORM AÇÕES PR O C U R E  
O E SC R IT Ó R IO

Lages

Rua Correia Pinto, 122 - Caixa Postal 28 

Fone, 228
S. Catarina

O Dr. José Bonifácio da 
Silva, Juiz de Direito subs
tituto em exercício na Pri
meira Vara Civel desta Co
marca de Lajes, Estado de 
SaDta Catarina, na forma 
da lei, etc.

Faz saber a todos quantos 
o presente edital de praça, 
com o prazo mínimo de vinte 
dias, virem, dêle conhecimen
to tiverem ou interessar pos
sa, que. no dia oito do mês 
de abril próximo vindouro, 
às dez horas, no saguão do 
edifício do Forum desta ci
dade de Lajes, o porteiro dos 
auditórios, ou quem suas vê- 
zes fizer, levará a público de 
venda e arrematação por 
quem mais der sôbre a ava
liação de duzentos e cinco- 
enta mil cruzeiros, feita nes
te Juízo, o seguinte imóvel 
penhorado a Andrino Floria- 
ni, nos autos da Ação Exe
cutiva cambiária contra o 
mesmo proposta por Pedro 
Costa, no Juízo de Direito da 
Comarca de Rio do Sul, nes
te Estado, tudo conforme 
Carta Precatória vinda da- 
quêle Juízo, imóvel êsse a 
saber:- Um terreno sito no 
lugar denominado «Carrapa- 
tos», distrito de Bocaina do 
Sul, desta Comarca de Lajes, 
com a área superficial de 
um milhão oitocentos e trinta 
e três mil metros quadrados, 
confrontando, ao norte, com 
terras devolutas e de Manoel 
Souza e com os peraus; ao 
sul, com terras de Rodolfo 
Silva & Cia.; a oeste, com 
terras de Manoel Souza e com 
os peraus; e a leste, com os 
peraus, terreno êste dçvida 
mente transcrito no Cartório 
do Primeiro Ofício de Regis
tro de Imóveis desta Comar
ca de Lajes, sob número 
24.433. - E quem quizer ar
rematar dito imóvel, deverá 
comparecer no dia, mês, ho
ra e local acima menciona
dos, sendo êle entregue a 
quem mais der sôbre a alu
dida avaliação, depois de pa
gos no ato, em moeda corren
te, o preço da arrematação, 
impostos e custas e despesas 
legais.-Para que chegue ao co
nhecimento de todos, passou- 
se o presente edital para pu
blicação na forma da lei. - 
Dado e passado nesta cidade 
de Lajes, Estado de Santa 
Catarina, aos quatorze dias 
do mês de março 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.

José Bonifácio da Silva

Juiz substituto em exercício 
na la Vara Civel

Luiz Carlos Silva
Escrivão da la Vara Civel

Gar.csrosos vivam bsm com 
fraqueias artificiais

HOUSTON, Texas — 
Dois pacientes cujos  ̂
cânceres exigiram a ex- 
tirpação da traquéia es
tão tendo vidas normais, 
respirando através de tu
bos de plástico.

O êxito das operações 
foi anunciado pela Socie
dade Morte Americana 
de Câncer, que ajudou 
a escola de Mediciua da 
Universidade de Taylor, 
Waco, Texas, a realizar 
as suas experiências 
com traquêias artificias.

Um dos pacientes é 
um cidadão de 49 anos, 
cujo câncer voltou a a- 
parecer 13 meses após 
ter removido a laringe e 
os tecidos cancerosos 
adjacentes.

Na segunda operação, 
a traquéia cancerosa foi 
removida e substituída 
por outra artificial. Ho
je, cerca de 3 anos de

pois, o «pacienie conti
nua livre , do câncer e 
sua traquéia de plástico 
funciona normalmente». 
U segundo paciente, uma 
senhora de 6l anos,tinha 
dificuldade em falar, res 
pirar e degultir. A ci
rurgia substituiu sua tra
quéia cancerosa por ou
tra artifical e hoje, 8 me
ses após a operação, suas 
condições são satisfató
rias.

Disse a Sociedade que 
«sem a cirurgia», ambos 
os pacientes seriam em 
pouco tempo sufocados 
pelos seus cânceres.

De acordo com o re
latório da Sociedade, as 
traquélias artificiais são 
feitas de uma resistente 
tela de «marlex» mate
rial pleuamente aprova
do em testes anterior- 
mente realizados com 
cães.

Pavimentação asfaltica d 
Rodovias Federais que serve 

a Cidade de Lajes
finatfpA.Vníf0 previstos- P&ra o presente exercí 
asfUHra HnPtara»Pr° fSeguimento da Pavimenta  ̂
íre a AvpnmÍreCn° da Rodovia BR 36 situada 
1 d Du9ue de Caxias e a BR 2.
naceiro rpÍÍÍLPIe,yÍSoOS' 9o Presente exercício 
restouràcão de.2° m,lhões de cruzeiros p 
no subtreiL  Í pavimenta<?ão asfaltica na BI
(E sST e?o0)Ce T J íeesnd,d0 entre SaDta Ce°
te de*LaiesaVà'nRenJa''ao as âlt'ca do Acesso N 
bairro Coral „n °dr ia BR ‘«>eho Que vai 
só será atacado Daico COfPemorativo do Km 2

União,ÍnanCeirOS ' “  : r mn„PrSVr“ °mSeo.õC

Concursos nos IAPS 
sei?Lrealiza«tos breve

chimentos r£ara preen" c°ucorrer, ex ofício- 
?argos no& funcionários interin08.
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S/fl. Moinho Cruzeiro, Industria e Comércio
d a  D i r e t o r i a

a  naf.SnA<!eteiD1Ín1a^ es estatutárias e legais, submetemos à apreciação de Vv. Ss. o balanço geral, o
ti.vo . , r°S *0,grelas, acompanhado do parecer do Conselho Fiscal, e demais documentos referentescio social, encerrado em 3l de dezembro de 1962.

Permanecemos ao inteiro dispor dos Senhores Acionistas para quaisquer esclarecimentos de que necessitarem.,
Lages (SC), em 21 de janeiro de 1963,

Emi^ J ^ ? rfedo-íiCa*sarin Idalina M. A. T. CasorinDiretor Presidente Diretor Vice-Presidente

demonstra- 
ao exercí-

Adolfo Gilberto Toschi
Diretor Superintendente.

Balanço Geial, encenado em 31 de dezembro de 1982
Compreendendo Matriz e Filiais

Disponível
Caixa

A T I V O
e Bancos Contas Disponíveis

Banco do Brasil Conta Especial
Realizável

a curto prazo:
Devedores em Conta Corrente
a longo prazo:
Devedores em Conta Corrente

Circulante
Matérias primas 
Produtos e sub produtos

Imobilizado
Fixo:

521.674,70
9.910,7 *

6.669.206,40
4.910.000,00

18.792.019.30 
155.167,70

531.585,40

11.579.206,40

18.947.187, OQ

Imóveis
Móveis, Utensílios e Ferram entas 
Veículos
Máquinas e Instalações

19.076.926.30 
1.619.341,40 
1.488.550,00

20.526.169.30 42.710.987,00
Financeiro:

Cauções
Empréstimo Compulsório Leis n°s 1.474 e 2.973 
Participações em outras empresas

10.998,50
1,073.045,90

60.000,00 1.144.044,40 43.855.031,40
Transitório

Despesas diferidas:
Gastos eventuais

Compensável
Bancos c / duplicatas caucionadas e cobrança
Valores segurados
Ações caucionadas
Bancos conta empréstimos
Devedores por contrato de compra e venda t 1

1.774.380,00
9.800.000. 1 0 

60.000,00
2.300.000. 00
1.232.000. 00

85.635,00

Compras com contratos 207.325.00 15.373.705,00 90.372.350,20

P A S S I V O
fao Exigivel

Capital
Fundo de Reserva Legal 
Fundo para Depreciação 
Fundo para Aumento de Capital 
Provisão para Devedores Duvidosos

Ixigível (a curto prazo)
Títulos a pagar 
Contas a pagar
Imposto de Renda - Retenção na Fonte 
Fornecedores de trigo 
Bancos conta títulos descontados 
Títulos Negociados - Compra de trigo 
Bancos conta credora 
Credores em conta corrente

ransitório ....
Saldo à disposição da assembléia geral

'ompensável . „„a
Duplicatas caucionadas e em cobrança 
Contratos de seguros 
Contratos de crédito bancário 
Caução da Diretoria
Contratos de compra e venda .
Credores por contrato de compra e venda

27.000.000,00
2.222,012,70
8.O65.24B.20
6.651.454,50
1.157.920,60 45.096.636,00

4.621.800,00
314.928,40

1.178.00
9.910,70

930.000,00
11.100.000,00

530826,10
3.925.553,30 21.434.196,50

8.467.812,70

1,774.380,00
9.800.000. 00 
2 300.000,00

60 .000,00
1.232.000. 00 

207.325,00 15.373,705 00 90.372.350,20
Credores por coniraiu uc ------  _ -  -------------- -----  —

n--------- 1------— da conta ""Lucros e Perdas”, conforme balanço geral, encerrado em 31 de Dezembro de 1S62
T  133 413 459  7Q D nonU oH A rlaa n n o r u o n o c  o n / i ia io  < *c

Cl 57.920,60
2.372.407,80

516.330,00
8.467.812,70

145^927.923.80

Resultado das operações sociais 
Receita com veículos 
Reversão - Prev. p/ Devedores Duvidosos

143.786.100,40 
955.138,90 

• 1.186.684,50

SOMA

Idalina Maria A. T. Casarin
Diretor Vice - Presidente

CrS~l4'927.923,80

Adolfo Gilberto Toschi

íspesas gerais
'ovisão para Devedores Duvidosos 
indo para Depreciação 
indo de Reserva Legal
ildo a disposição da assembléia gerai —

SOMA —

Emilio Laurindo Casarin Diretor Vice - Presidente Diretor Snperintendente
Diretor P re s id e n te ^  Eugênio de Souza - Técnico Contabilidade - Reg. CRC - SC Sob n- 2384

kRECER DO CONSELHO FISCAL. aualidade de membros do Conselho Fiscal, da firma S/A. Moinho Cruzeiro, Indústria e Comércio, estabele-
v r  \ a c ei serafim de Moura, n- 176, em Lajes, Santa Catarina, e no desempenho que nos competem os 
AtHtiitos procedemos o exame do Balanço Geral, demonstrativo da conta de Lucros e Perdas, livros, papéis e 

documentos, e encontrando tudo na mais perfeita ordem, recomendamos a aprovação da Assembléia Geral

Ordinária. Lajes, 21 de janeiro de 1963.
_ __ . r e n o v e i  Pedro João Schweitzer Plínio LettiBemardino Nelson Gevaera suplente

CRC - SC 1205 - Téc. Cont.
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Edis Paulistanos não 
mais recebem jetons

S. PAULO, - Dando 
cumprimento a recente 
decisão da Va.a dos 
Feitos da Fazenda Muni 
cipal, a Mesa da Câmara 
de Vereadores baixou 
ato s u s p e n d e n d o  
o pagamento dos ‘'jetons'’ 
que vinham sendo atri
buídos aos edis da Ca
pital, por seu compare- 
cimento às sessões ex 
traordinárias do Legisla
tivo. Tal pagamento, 6o- 
mo se recorda, fôra es 
tatuido pela Resolução 
29/61 ora anulada pela 
decisão judicial em con
sequência de ação inter
posta por diversos ve
readores que não haviam 
concordado com essa 
majoração de subsídios.
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Servidores pode acumular 
vencimentos

O TFR decidiu que o 
funcionário público pode 
acumular vencimentos, 
declarando inconstitu
cional o art. 10 do de
creto 35.956 de 2 de 
agosto de 1954. O julga
mento foi proferido na 
concessão de um man
dado de segurança ao 
prof. Álvaro DoHa, que 
deseja acumular aos ven
cimentos de médico-le-

gista aposentado, da Ba 
hia, os de professor da 
Faculdade de Direito de 
Niterói, e da Faculdade 
de Odontologia, da Uni
versidade do Brasil. O 
Tribunal entendeu que a 
Constituição Federal proi
be, apenas, a acumula
ção de cargos, ainda 
assim com exceções, 
mas não a de venci
mentos.

V E M D E -SE
Máquinas à vapor - Conjunto de caldeiras 

e cilindros de 30 HP à 300 HP - Locomoveis 
Máquinas recondicionadas para pronta entrega. 

Preços e condições excepcionais.
Tratar diretamente nesta redação ou em 

Porto Alegre à Rua Casemiro de Abreu, 173 
Canoas - Faixa Federal - Parada 38, no Depósito.

1

S k

P R I V A T I V O *
V. S. mesmo escolherá o programa de

sejado e isto lhe dará, certam ente, 
uma nota d e . . .

„ «v:/

•São, de loto, numerosos aparelhos 

independentes instalados com alta 

técnica, obedecendo o critério da 

escolha individual das emissoras.

mm

■
Nossos rád ios são o po ie lhos 
do a lta  p o tê ncia  com se le ti
v idade  peN oua •  q u *  levam  
o  g a ra n tic  d e ------------------------»
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A venida Farrapos, 45 - Telefone 4501 - End. Teleg. "WELPE" - Pôrto A leg re

q u a d r a s

Radio DIÁRIO DA MANHÃ 
D eu nos notícia bem grande 
Que abalou profundamente 
Popufação do "PAU GRANDE”. §  

Ninguém isto prevena 
Até sendo malicioso,
MONARCA de futebol 
Envolto em caso amoroso!

A voz de bôa cantora,
Resoando em calmaria.
Roubou de lá de “PAU GRANDE” / 
O Garrincha da Maria!

Pobre da Mariazinha,
Mui chorosa se mal diz,
Pois antes de tudo isto 
Era uma mulher feliz! 

Mariazinha supiica:
- Ó meu Garrincha querido,
Volte, meu anjo da guarda,
E tudo éstá esquecido!

A bola bem giratória 
Deste mundo é muito grande .. 
A cantora enamorou-se 
Do Garrincha de “PAU GRANDE1' 

Mulher e eletricidade,
Apezar de diferentes,
Se toca-las sem apoio 
Dão choques surpreendentes . . . 

Quem mulher bonita tem, 
Olhe-a bem e pela frincha,
Pois neste mundo de Deus _ j 
Existe muito Garrincha! . . .  * 1

Lages, Março de 1963.
GOLINO VIDIO

Cine Teatro Tamoio S,
A V I  /  C

Comunicamos aos Srs. acionistas que, na séde soc' 
à rua Marechal Deodoro, 170, em Lages, Estado de S 
Catarina, estão à sua disposição os documentos a que 
refere o artigo 99 do Decreto - Lei n - 2.627 de 26.(i% 
referente ao exercício social de 1.962.

Convocação
Assembléia Geral Ordinária

Convocamos os Srs. acionistas a se reunirem. 
Assembléia Geral Ordinária, às 14 horas, do dia 20 
abril de 1.963, em sua sede social, no endereço acima, 
fim de deliberarem sobre o seguinte:'

ORDEM DO DIA
1 - Leitura, discussão e votação do relatório da 

retoria, balanço geral, demonstrativo da conta de lucros 
perdas, parecer do conselho fiscal e contas da direto 
relativos ao exercício social encerrado em 31 de deze 
bro de 1.962. ,

- * Eleição dos membros da Diretoria e fixação 
honorários.

* r  * Alteração dos Estatutos Sociais, quanto a taxa 
gratificação à Diretoria.

d98 membros do conselho fiscal, seus» 
plentes e tixaçao de sua rem uneração

5 - Outros assuntos de interesse social

Lages, SC. 13 de março de 1.963.

Empreza M. A. de Sousa da.
Mario A de Sousa 

Diretor Presidente

Constantino Bertuzzi
Diretor Gerente

Se você deseja ganhar

1 milhão de cruzeiros ]
Exija do seu fornecedor a NOTA FISCAL correspondente às suas r

aos sorteios de Junho e Dezembrc^de* 6 concorra

Seu Talão Vale um Milhão
Troque as suas notas à rua Coronel Córdova n° 80
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Exposição Agrícola do Cerrilo
G a n h a r a m  o s  B o i s  d e  B o i a

Teve lugar com gran
de exito a Primeira Ex
posição Agrícola de São 
José do Cerrito, durante 
a qual realizou-se gran
de Torneio de Laço ten
do o CTG do Barbicacho 
Colorado, de Lages, con
quistado o Troféu Ofi
cial por 15 armadas con
tra 12 do QL Sesteada da 
Querencia.

A  E\P €S içàc
Altas personalidades 

compareceram à Exposi 
ção, entre as quais o 
Representante do Sr. Go 
vernador e Secretario de 
Agricultura, dr. Luiz Ga
briel; o deputado Aureo

Vidal Ramos; o sr. Vai 
do da Costa Avila, pre
sidente do PSD de La
ges; o sr. Affonso Simão, 
representante do sr. Pre
feito de Lages; o dr. 
Clovis da Cosia Ribeiro, 
presidente da Associação 
Rural de Lages; o dr. 
Affonso Alberto Ribeiro 
Neto, presidente do Cen
tro Agro Pecuário de 
Santa Catarina e Patrão 
do CTG do Barbicacho 
Colorado; e muitas ou 
tras.

Recebidos pelo sr. Pre
feito e demais autorida
des de São José do 
Cerrito, os visitantes e o 
povo cerritense puderam

admirar numerosas va
riedades de produtos 
agrícolas, desde bela 
maçã pesando 750 gra
mas até conservas das 
mais variadas, passando 
por amostras excepcio
nais de milho, trigo, mo 
ranga, arroz e muitas 
outras. Lindos trabalhos 
de agulha e tortas as 
mais diversas demons
traram o prestimo das 
donas de casa do Cerrí- 
to. O Agente dos Cor 
reios e Telégrafos apre 
sentou uma das mais 
completas coleções de 
bebidas nacionais e ex- 
trangeiras, bem como li
cores preparados com

velame e outros produ
tos dos campos de Cer
rito.

Foi coroada pelo Sr. 
Secretario da Agricultura 
a Rainha da E.xposição, 
formosa jovem da so
ciedade cerritense.

€> ch u rra sco
Suculento churrasco 

foi oferecido aos visitan
tes, tendo falado o Vi
gário local, que acentuou 
a necessidade de se 
pugnar pela maior ele
vação social e religiosa 
do povo cerritense; o dr. 
Affonso Alberto Ribeiro 
Neto, que afirmou serem

Venha ver os melhoramentos Vo lksw ag o . »w iiii

i
W -i

m

H
... ■—J --------- ---- ---- ------ --------------------- ----- -----------

a Kom hi agora  tem mais 1/ 2, 3, 4 jatielss
______ ____ -

o Sedan tem janelas traseiras que se abrem
9A Kombi. . . ~

1, 2, 3, 4, 5, 6... 15 janelas Ou 
16 se v. contar o pára-brisa, (txiste 
alqum outro carro com tantas |a- 
nelas?) Olhe a vontade. V. so vê 
janelas. Houve aumento de 7.184 
cm2 nas janelas, isto e, visibilidade 
total, panorâmica.

A janela traseira foi aumentada 
em 69%. De 1.690 cm2 passou para
2.860 cm2. . , .

A Kombi agora é ainda mais
fácil de dirigir.

O Sedan.
Era necessário um melhor are|a- 

mento no banco de trás.
Pois bem, ai está.
As janelas laterais traseiras 

agora se abrem, num movimento 
basculante.

Dê a noticia às pessoas que via
jam atrás. . , ,

Outra coisa: o esguichador de 
água no pára-brisa agora é auto
mático. ._.
Basta apertar um botão no painel.

Venha ver.
São poucos os melhoramentos 

que v. pode ver.
Mas v. vai sentir os inúmeros 

aperfeiçoamentos que são introdu
zidos constantemente na Kombi 
e no Sedan. Jamais para torná-los 
apenas "diferentes", mas sempre 
para torná-los ainda 
melhores.

Visite-nos.
Faremos uma revendedor

demonstração. autorizado

LATES S/A  - Automóveis e Acessórios 
Avenida Marechal Floriano, 373 - Fone, 252 

Lages'  Santa Catarina

os homens do campo 
os verdadeiros alicerces 
da nacionalidade; o dr. 
Clovis da Costa Ribeiro, 
que exortou os lavrado
res a conservarem o só- 
lo; o deputado Aureo 
Vidal Ramos, que afir
mou estar a disposição 
dos agricultores junto ao 
governo estadual; e fi
nalmente o sr. Secretario 
da Agricultura, que su
blinhou o interesse do 
uovernador Celso Ramos 
e de seu governo na 
promoção do bem estar 
das classes rurais.

A Prenda Nara Bian- 
chini, do CTG do Barbi
cacho Colorado, disse 
um poema gaúcho em 
honra do povo do Cer
rito e das autoridades 
visitantes.
C Torne ie  de Laço

Havia grande expecta
tiva pelo Torneio de La
ço já que o Q. L. Sestea
da da Querencia, forma
do por elementos de São 
José do Cerrito edeCam 
po Belo do S'd, era con
siderado como serio ad
versário dos laçadores 
lageanos do Barbicacho 
Colorado. E de fato, o 
quadro chefiado por 
Aristiliano Mello de Mo
rais apresentou uma de* 
monstração magnífica de 
laço sendo vencido so
mente pela conhecida 
destreza da famosa equi
pe dos Boi. de Bota do 
CTG do Barbicacho Colo
rado. A contagem foi de 
15 armadas contra 12 
em favor dos lageanos.

Ao receber o Troféu 
Oficial da Exposição, 
belo bronze represen
tando um touro, e que 
foi oferecido pelo sr. Se
cretario de Viação e 
Obras Publicas, dr. Celso 
Ramos Junior, e pelo 
Deputado Aureo Vidal 
Ramos, o Patrão dos la
geanos, dr. Affonso Al
berto Ribeiro Neto, acen
tuou que na tradição 
Gaúcha.não há vencidos 
nem vencedores, mas 
apenas Amigos, e prome
teu dar nova oportuni
dade aos laçadores do 
Sesteada da Querencia. 
Falando em nome destes, 
o Patrão Aristiliano Melo 
de Morais disse que 
aceitará vir a Lages a 
fim de tentar levar para 
o Cerrito o Troféu la- 
geano, já q u e  o 
cerritense vinha para 
Lages.

E n ce rra m e n to
As festividades foram 

encerradas com a apre
sentação de números fol- 
cloricos pela Invernada 
Artística do CTG do Bar
bicacho Colorado.
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Mecânico ajustador de motores
O Comandante do 2' Batalhão Rodoviaiio co- 

munica que sua unidade está interessada na C0J1‘ 
tratação de um mecânico ajustadorte afixa dor de 
motores, com plenos conhecimentos técnico e 
pratico de moto^s diesel e à gasolina.

Os candidatos devererão se dirigir, ao 2' Bata
lhão Rodoviário para moires detalhes.

A d o l e s c e n t e
Saltitando na sua candura 
Com palavras de sons tão belos 
Mostra na face sem censura 
A meiguice sem paralelo

OLHA t
Em si ao redor, já não tem medo 
E alerta no que se apresenta 
Quer descobrir todo segredo 
Enquanto o coração arde e esquenta

SORR
Pois, a vida lhe descortina 
O amor em seus olhos cintila 
E no seu sonhar de menina 
Sorrindo beija, não vacila

CHORA
E a triste desilução ingrata 
Do primeiro amor inebriante 
É a vida que austera retrata 
Que espinhos terá a todo instante

V I L E

A e r a d e c iG n e s it€
A familia da sempre lembrada

Yi LAUBA SEEMAHfi SELL
Falecida a 21 de março, agradecem a todos 

que manif°staram seus sentimentos de pesar, 
comparecendo as cerimônias fúnebres, ou envian
do flores, telegramas, fonogramas ou cartões.

A’ todos nossa eterna gratidão.
Lajes, 26 de março de 1963.

Pedreiros
O Comandante do 2* 

Batalhão comonica que 
sua Unidade está inte
ressada na contrataçao 
de carpinteiros e pedrei
ros, com boa prática de 
serviço. Os candidatos 
deverão se dirigir à sedè 
do 2- Batalhão Rodoviá
rio, para maiores deta
lhes. ____________

«Soro da verdade»
Proibich nos Estados Unsidos

á Côrte Suprema dos 
Estados Unidos decidiu 
por unanimidade, que o 
emprego de drogas para 
obter umaconíissão em 
processo criminal é con
trário a Constituição. 
Essas drogas mais co
nhecidas como «Sôro da 
verdade» foram empre
gadas verias vêzes em 
diversas estados norte- 
americanos.

Destacada atuação t&ve o 
Vereador Mabor Lemos no 

Congresso Munscipalista 
realizado em Curitiba

Departamento de 'Estra
das de Rodags m - Curso 
de Auxiliares Técnicos 

Comunicação
A Direção do Curso de Auxiliares Técnicos do De 

partamento de Estradas de Rodagem comunica aos inte
ressados, que estarão abertas as inscrições no referido 
curso até dia 30 de março.

O curso destina-se à formação de auxiliares técnicos 
de campo e de laboratório, os quais, quando graduados, po
derão ingressar no Departamento de Estradas de Rodagem 
um vez preenchido os requisitos para admissão no servi 
ço público estadual.

O curso tem a duração de um ano. Durante a rea
lização do mesmo, os alunos perceberão ajuda de custo.

Os candidatos deverão atender as seguintes exigências:
1) Ser brasileiro
2) Ter no máximo 30 anos de idade
3) Possuir certificado de conclusão do curso ginasial 

ou equivalente.

No caso do candidato não possuir tal certificado se
rá submetido a exame prévio nas disciplinas de Português, 
Matemática e Desenho-

Os servidores do DER têm direito a inscrição inde
pendente das exigências mencionadas desde que desempe 
nhe no referido Departamento, funções compativas com 
o objetivo do curso.

Osmar Cunha eleito 
presidente da Associa

ção Catarineses de 
Municípios

No congresso realiza
do recentemente em Cu 
ritiba, eleito para presi 
dente do Congresso dos 
municípios Catarinenses 
e suplente de deputado 
Federal Osmar Cunha.

A escolha foi muito 
bem recebida de vez 
que, ele realmente sem
pre foi um batalhador 
pelas causas municipa- 
iistas, teDdo por diver
sas vezes debatido com 
toda energia a defeza 
dos municípios na Cama- 
ra Federal aonde sem
pre teve atuação desta
cada nesse setor.

De Curitiba, onde re
presentou no Congresso 
mui ieipalista, o muni- 
cipio de São Joaquim, 
regressou o Sr. Nnboi 
Vieira Lemos, ilustre 
presidente da Câmara 
municipal daquela comu
na.

S .S. que te^e oportu
nidade de apresentar di
versos trabalhos de alta

revelaucia administrati
va encaminhou por inter
médio da Bancada Cata
rinense, indicando ao 
plenário e que mereceu 
a execução e o prosse- 
guiments do Campo de 
aviação, da estrada 
BR-90 e o planejamento 
do estado de um poço 
artesiano da cidade de 
São Joaquim.

Acesso de Lajes a Rodovia BR-36
A Avenida Duque de Caxias, natural acesso 

de Lajes à Rodovia BR-36, acha se em fase_ final 
do pavimentação asfáltica, após a conclusão de 
bueiro sôbre o arroio Caran.

Esta obra de arte foi executada pela Resi- 
dência Técnica do Departamento Nacional de 0- 
bras e Saneamento, com séde nesta cidade e su
bordinada ao 14 Distrito daquele Departamento, 
em Fiorianópolis, lendo contado com a colabora
ção, em pessoal e em equipamento, òa Prefeitura 
Municipal de Lajes e do 2 Batalhão Rodoviário.

Coletoria Estadual

Pela quarta e conse 
cutiva foi médico opera 
do no Rio, o viciado Jo 
sé de Oliveira, brasilei
ro, casado. O referido 
homem aprecia comer 
giletes, pregos e cacos 
de vidro. O médico que 
o operou, retirou-lhe do 
estomago, 15 pregos dos 
grandes, várias giletes e 
10 cacos de vidro Ao 

[dar entrada no hospi
tal, José de Oliveira, re
torcia se em dôres, o seu 
médico aconselhou o a 
não comer mais estes 
quitutes.

Maiores esclarecimentos serão prestados na 3a 
dencia do DER/SC, à Rua Correia Pinto 295, nesta 
de, entre às 14 e 16 horas, de 2a a 6a feira.

A DIREÇÃO

Resi
cida-

Quem não anun
cia se esconde

Para seus anúncios pro
cure CO RREIO L A G E A - 
N O , Rua Marechal Deo- 
doro, n° 294

Tabela de pagamento e vencimentos

A Coletoria Estadual, nos dias abaixo descri 
minados, efetuará o pagamento dos vencimentos 
dos funcionários estaduais, referente ao mês de 
março, obsevado-se a seguinte tabelar 

Dia 1* DE ABRIL 
Juizes de Direito 
For un de Lajes 
Ministério Público 
Departamentos Autônomos 
Funcionário subordinados as Secretaria de: 
Agricultura >
Fazenda
Saúde e Assistência Social e 
Segurança Pública

DIA 2 DE ABRIL
Funcionários subordinados as Secretaria de 
Educação e Cultura e 

Viação e Obras Públicas
DIa 3 DE AR1L '

Aposentados e Pessionistas do Montepio e 
Estado

OBS.: - Após o complemento desta tabela, os 
que nao receberem nos dias acima fixados, pode- 
1 aze' °. nos d*as 4 e 5, findo os quais, será 
do d ^ i r  s ~stado> Para só ser iniciada quan- 
d° da Pmn°íaÇa° de nova tabela. As folihas de 
razuras d. ;dtí/v>^ ser eDtregues sem emendas ou 
Detente' averh  ̂a d,as ante do fixado, para com* 
Lam ente cu m p ra  MeSeDte tabela será 

tadual d
Cândido Freitas Coletor

ri * a.
oletoria Estadual de^Lajes, 27 de março de 1963

M o d e r n a  Ci rurgia d a  S u r d e

Dr- Wilson Cidral
Audiòmotrirt Cirurg„ia dos ouvidos 

Estapedectomia ̂  camara insonorizada
prS ,adeCZ i S rto° ^  V" a 6

C°9«Sandar°: De! W estphalen. 15- ndar, conj. 3 Fone 4-5043
°ra Marcada das 08,00 às 18,00 h

Curitiba _  Paianl
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Magnífica vitoria do In
ternacional em Joaçaba

Completando uma sé
rie de 2 jogos amistosos,
realizou-se doruLgo úl
timo em Joaçaba, o en- 
coDtro entre as equipes 
do Comercial local e 
do Internacional de nos
sa cidade.

Como no resultado do 
primeiro jogo, quando

leyou a melhor por 4 a 
3, o Internacional con
seguiu novo sucesso fren 
te ao Comercial por 2 a 
0, placard êste dos mais 
magníficos por saber-se 
que a equipe joaçabense 
é pràticamente dificil de 
ser vencida em seus do
mínios.

Amanhã inicio do returno
O campeonato profis

sional de nosso Estado,
America; em Crisciúma - 
Atlético x Barroso; e em

terá prosseguimento no.Itajaí - Marcilio Dias x 
dia de amanhã, com a Carlos Renaux.
realização da primeira 
rodada do returno, mar
cando os seguintes en 
coDtros:Em Joinville - Ca
xias x Guarany; em Tu
barão - Hercilio Luz x

O prélio que reuniria 
Flamengo x Metropol, 
em Lages, deixará 
de ser realizado, visto 
que o Flamengo desistiu 
da presente competição.

Pinheiros com 
novo Coach

Grande aquisição aca
ba de efetuar o S. C 
Pinheiros, ao contratar 
o Técnico Euracchio Fiú
za Junior, mais conhecí 
do por Euraquinho, pa
ra dirigir a sua equipe 
na presente temporada.

Como se sabe, o Coach 
Euraquinho, sempre go
zou de grande conceito 
em nossos meios futebo
lísticos, pois em épocas 
passadas dirigiu com e- 
ficiência o quadro do 
Vasco da Gama e há
dois anos atráz o elenco 
do S. C. Cruzeiro.

Portanto está de para 
bens a familia pinhei 
rense, em adquirir os

Má atuação do Juiz 
Juarez Garbeloto
Guarany 6 x Ester 3

Transcorreu domingo 
último a apresentação do 
Ester F. C. frente à po
derosa equipe aspirante 
do Guarany, que vem de 
uma série invicta de jo
gos.

Após 90 minutos de 
vergonhosa arbitragem 
do sr. Juarez Garbeloto 
da ia divisão ou para 
mim da última, porque 
primeira nunca pode ser.

Pode ser por estudo 
não por futebol conforme 
manda a lei. Vejam só 
suas atitudes perante a 
assistência de Guarany,

Ao atingira última ro
dada do turno os jogos, 
do campeonato estadual 
de domingo último, apre
sentaram os seguintes 
resultaaos: em Lages - 
Carlos Renaux 4 x Gua 
rany 1; em Crisciúma — 
Metropol 2 x América O; 
em Joinville — Marcilio 
Dias 3 x Caxias 2; e em 
Tubarão— Hercilio Luz' 1 
X Atlético 1.

Guarany quer vingar o 5 a \  do 
primeiro turno

Teremos no dia de a- 
manhã, a realização da 
primeira rodada do re
turno do campeonato 
estadual nela incluindo 
quatro jogos. Na cidade 
de Joinville.j o Caxias 
deverá receber a visita 
do Guarany de nossa 
cidade, num confronto 
que se apresenta com 
características interes
santes.

| O Caxias como dono

serviços profissionais do; Internacional e visitantes, 
Técnico Euracchio Fiúza expulsando Zé Botina, 
Junior. jcentral do Ester F. C. por

Jter reclamado, (preste 
--------------------- ——----- ~ j bem atenção meus se

nhores, nem na várzea
e peladas acontece isso) 
pela entrada do atleta
Juca que tinha . saido, 
sendo substituído por ou-

da casa, surge com as 
honras do favoritismo, 
dada à melhor categoria.

Por outro lado, o Gua 
rany não vê êste favo
ritismo, e vai a Joinvil
le disposto a não só 
vencer o seu adversário 
d°níro de seus próprios 
domínios, como devol

ver-lhes aquele placard 
de 5 a l

tro.
Mais S. S. quando o 

Ester vencia por l a 0 
deixou na sua frente de 
marcar a mais facil pe
nalidade em Hélio, ponta 
direita, contra o Guara
ny, para depois favore 
cer o mesmo depois que 
estava o Guarany em 
vantagem por 5 a 2, mar
car uma penalidade má
xima que nunca existiu 
a favor do mesmo Ester, 
revertendo em gol para 
o citado clube.

O arbitro) Sr] Juarez 
Garbeloto nem siquer 
sentiu se acabrunhado na
quele vergonhodissimo 
tento do atleta com a 
camisa n' 14, que parou 
olhou para S. S, num off- 
side escandaloso, que a 
assistência gritou belo 
gol, belo gol, parabéns.

UM T O R C E D O R

Fragorosa denota do Guarany 
ante o Carlos Renaux

Evidenciando fase das
mais promissoras, o Car
los Renaux de Brusque, 
derrotou domingo último 
no Estádio Municipal Vi 

do primeiro dal Ramos Junior, à e-
turno» e que continua 
até hoje atravessado 
em sua garganta.

Hote! e Churrascaria 
------- Pegorini ~~

Avenida Camões (Ao lado do Cine Avenida)

Churrascos, galetos e linguicinhas •
O ponto preferido para seu paladar

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

própria.

quipe do Guarany pelo 
escore de 4 a 1.

Êste placard não nos 
surpreende, dada a gran 
de performance que a- 
travessa no momento o 
elenco brusquense, que 
ainda no domingo ante
rior havia vencido o Me
tropol pelo mesmo esco 
re.

Por outro lado, o Gua
rany se constituiu numa

prêsa facil ante o pode
rio do quadro visitante, 
onde várias de suas pe
ças defensivas falharam 
irremediavelmente na 
marcação dos atacantes 
contrários.

Portanto vitória me- 
recidissima do quadro do 
Carlos Renaux, e a derro
ta se constitui num duro 
castigo ao onze local, 
que neste certame esta
dual, em duas oportuni
dades apenas se consti
tuiu naquela equipe tão 
bem entrosada do cam
peonato citadino da tem
porada passada.

Carteira de (iscai de cinema perdida
Perdeu se em ruas desta cidade, uma carteira 

de fiscal de cinema, pertencente ao Sr. Livinio 
Godoy.
Quem achou é favor entregar nesta redação ou 
ao seu legitimo proprietário.

A  P É R O L A  D E  L A G E S
____________ _______  A maior e mais completa Livraria e . ipografia da c id ad e -------------------------------

Eitenla lodo e qialqner senil»  de impressos, dispo A  p  tente de probionais especializados
Papelaria em geral — Completo sortimento de material escolar

Rua Coronel Córdova, 202 -Fone, 213 - LAGES - S. Catarina

18310250
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CORREIO LAGEANO
Lages, SO de Março de 1963 ____

Vereador M e l  Xavier Soares
Para a cidade de São 

Paulo e outros grandes 
centros do país viajou o 
industrial e vereador em 
nossa cidade Snr. Evan* 
dei Xavier Soares do al
to comércio desta praça 
e pessoa vastamente re
lacionados em nossos 
meios sociais e politicos 
da Princesa da Serra.

SS. que foi afim de tra
tar de importantes negó
cios ligado a sua indús
tria deverá ter seu re
gresso nestes breves dias.

Ao vereador Evandel 
Xavier Soares desejamos 
que sua viagem seja co
roada de exito e um bre
ve regresso.

JUIZO d e  direito  d a  pr im e ir a  v a r a  
cível  d a  c o m a r c a  d e  lajes

EQIM m . PMÇffl
O dr. José Bonifácio da 

Silva, Juiz de Direito subs
tituto, em exercício na Pri
meira Vara Civel da Comar
ca de Lages, Estado de San
ta Catarina, na forma da lei 
etc,

Faz saber a todos quantos 
o presente edital de praça, 
com o prazo minimo de vin
te dias. virem, dêle conhe
cimento tiveram ou interes
sar possa, que no dia vinte 
e trêz (23) do mês de abril 
do corrente ano, às dez (10) 
horas, no saguão do edifício 
do Fórum desta cidade de 
T ajes, o porteiro dos auditó 
nos, ou quem suas vêzes 
fizer, levará a público pre
gão de venda e arremata- 
ção por quem mais der e 
melhor lance e oferecer so
bre a avaliação de setenta 
mil cruzeiros (Cr$ 70.000,00), 
feita neste Juizo, a seguinte 
bem imóvel ponhorado a Ga
briel Spiazzi e sua mulher, 
no6 autos da execução mo
vida por Igno Savaris, a 
saber: - UM TERRENO forei- 
ro, próprio próprio para edi
ficação, situado além do Ce
mitério Cruz das Almas, 
zona (B) urbana desta cida- 
dade de Lages, terreno êste 
sem benfeitorias, com a área 
superficial de 532 22 m2 (qui
nhentas e trinta e dois me
tros e vinte e dois centimen- 
tros quadrados),conforme car 
ta de aforamento n‘ 2.033, 
correspondente aos lotes de 
números seis e sete confron- 
ando ao norte, vinte e qua- 
ro metros e oitenta centi-

mentros, com uma rua pro
jetada; ao sul, vinte metros 
c setenta centímetros, com 
Manuel da Silva Ramos; e 
leste, vinte e quatro metros, 
com o lote número cinco, e 
a oeste, vinte e cinco metros, 
ainda com Manoel da Silva 
Ramos. - Dito terreno foi ad
quirido pelo executado Ga
briel Spiazzi por compra fei
ta a Aristide8 A da Silva e 
sua mulher, conforme docu
mento transcrito sob núme
ro 27.883, no Primeiro Oficio 
do Registro de Imóveis des
ta cidade e comarca de La
jes. - E quem quizer arre
matar oreferido imóvel, de
verá comparecer / no dia, 
mes, hora e local acima men
cionados, sendo êle entregue 
a quem mais der sôbre a 
aludida avaliação* depois de 
pagos no ato, em moeda cor
rente, e prêço da arrem ata- 
ção, impostos e custas le 
gais - Para que chegue ao 
conhecimento de todos, pas
sou-se o presente edital pa
ra publicação na forma lei. - 
Dado e passado nesta cidade 
de Lajes, Estado de Santa 
Catarina, aos vinte e oito 
dias do mês de março de 
mil novecentos e sessenta e 
três. - Eu Luiz Carlos Silva, 
Escrivão do Civel, e datilo
grafei, subscreví e também 
assino. Selo a final.

José Bonifácio da Silva 
Juiz de Dereito subst. em 
exercício na la  Vara Civel

Luiz Carlos Silva 
Escrivão da la  Vara Cível

I A  PI íem oôyo presidente
RIO, 27 — Tem

nôvo presidente o Insti 
luto de Aposentadoria e 
Pensões doslndustriários. 
Hoje à tarde, nesta capi
tal, tomou posse no car 
go o Sr. Armando Mar
condes Machado Junior.

Snr. Efemli tiUsirn
De Curitiba aonde es 

teve pelo espaço de 2 
anos regressou acompa
nhado de sua exma. es
posa o Snr. Edmundo Ri
beiro pessoa vastamente 
relacionados era nossos 
meios sociais e politicos.

Segundo podemos sa
ber seu regresso e defi 
nitivo, pois já está nova
mente residente em sua 
casa sita a Rua Emiliano 
Ramos.

Ao nosso prezado lei
tor Snr. Edmundo Arru
da bem como a sua ex
ma. esposa desejamos 
feliz permanência, nova
mente na Princesa da 
Serra.

Será retirado todo o 
sangu8 do corpo

Despaehos procedentes 
de Toronto. Canadá, in
formam ter o dr. W. G. 
Bigelow, nm dos cardio
logistas mais famosos do 
pais, declarado à im
prensa que não está lon
ge o dia em que se po
derá retirar todo o san
gue dos pacientes sub
metidos a operações ci
rúrgicas e armazená-lo 
durante as intervenções 
sem necessidade de 
recorrerse a transfu
sões.

O sangue poderá ser 
substituído por uma so
lução de oxigênio puro 
que seria bombeada ao 
sistema circulatório a 
fim de manter a nutri
ção dos tecidos.

O sangue seria rein- 
jetado no corpo depois 
da operação.

Parecerfavorá 
vel aos sargentos

tentando
negou o 

no pri-

Aviso ao Público Lageano
O C onsórcio  TAC - CRUZEIRO DO SUL, sem p re  p rocu ran d o  servir, c a d a  vez  

m elh o r  o p ú b lico  v ia ja n te  d a  reg ião  serra  d e S a n ta  C a ta r in a , d ep o is  d e r e in ic ia r  
os s e u s  voos p ara  JOAÇABA, c a p ita l do O este  C a ta r in e n se , v o lta  a g o ra  a  serv ir  
e s ta  reg ião , c o m  PORTO ALEGRE, c a p ita l  do v is in h o  E stad o  do R io  G ran d e  do S u l.

A ssim  é q u e , sen d o  a tu a lm e n te  a  ú n ic a  C o m p a n h ia  d e A v iação  C o m erc ia l a  
servir n o ssa  c id a d e , o C on sórcio  TAC - CRUZEIRO  DO SU L , q u e  sem p re  p ro cu ro u  

servir a  z o n a  d a  Serra, lig a n d o -a  a  to d a s  a s  c id a d e s  do P a ís . o ferece  a g o ra  ao  
p ú b lico  v ia ja n te , os s e g u in te s  voos, n o s d ia s  e h orários ab a ixo:

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:?0, 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.
E6tá portanto, o público viajante da Região Serrana de parabéns com nn 

novas linhas do Consórcio TAC — CRUZEIRO DO SUL que continúa a ser a d ío - 
neira da Aviação Comercial em nossa Região. y

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.

3as. 5as. e sabado:

O professor Cândido de Oliveira Neto ofere
ceu os seus pareceres nos casos dos sargentos de. 
putados Garcia Filho, em exercício na Caraara 
Federal, e Aimoré Zach ^ a i e j r o  e 
a reforma da decisão do TSE, que Ih 
registro.

O procurador-geral eleitoral opinou, 
raeiro, ooulra a aceitaçao do recurso do sr. Lm, 
Mendes de Morais Neto contra dispiomaçao de 
Garcia.

É no segundo, em favor de um pronunciamen
to da Justiça Eleitoral pela plena elegibilidade dos 
sargentos.

CONCURSOS
SERVIÇO N A C IO N A L  DE APRENDIZAGEM  

I N D U S T R I A L

Departamento Regional de Santa Catararlna

Acham-se abertas até 30 de abril de 1963, as inseri 
çõe8 aos concursos para preenchimento de vagas, uma 
para cada ramo, de

Instrutor de Mecânica Geral;
Tornearia Mecânica,
Ajustagem e Marcenaria
E professor de ciências de desenho, para a Escola 

de Aprendizagem da SENAI de Lages.

Condições para Inscrição - exige-se

a) Quitação com o Serviço Militar
b) Certidão de Nacimento (minimo 21 e máximo 35 anos)
c) “Curriculum Vitae”
d) Duas (2) fotografias 3 x 4  cm.

Vantagens:

Para Instrutor.

Vencimentos de Cr$ 31.500 (trinta e um mil e qun 
inhente cruzeiros) mensais durante o primeiro ano de traba 
lho e Cr$ 36.000.00 (trinta e seis mil cruzeiros) mensai 
após haver completado o periodo acima mensionado comi 
o direito ao décimo terceiro salário, aumentos quinuinar 
salário familia e cursos de faperfeiçoamento. Eventual 
mente, terá o candidado aprovado direito a moradia em 

i proprio do SENAI ou. contrário salário-casa, correponden 
te a 20% dos vencimentos. As regalias ao salário-casa (| 
salário familia, o candidato aprovado terá direito após 
ver cumprido o periodo referido.

Para professor:

\  ecimentos (Cr$ 32.000,00 de trinta e dois mii cruz 
ros) mensais e todas as demais vantagens que são con 
ridas aos inntrutores.

Os interessados serão atendidos na sede do Depai 
mento Regional do Senai, à Rua Tenente Silveira. 25
í  6 x?,a8 Escolas do SENAI de Joinville, rua
dro II, 836; de Blumenau, Rua São Paulo, 1,147 o na 
Lages, Avenida Pedro II, B/n.

PRECISAM-SE
MECÂNic ° s  E AJUDANTES. 

ELETRICISTAS E AJUDANTES,
E SOLDADORES

Serviço de mecânica é para máquinas 
leves e pesadas.

rviço de eletricidade é para diversas 
voltagens e ciclagens.

os ? INTERESSADOS DEVEkAO DIRIGIR-SE *

O L I N K R A F T  s /a  
Localizada em Igaras
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