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a sua terra natal, êste

[VIDAI RAMOS JUNIOR)
No dia 1° de Maio, vimos transcorrer a pas

sagem de mais um natalicio do extinto e saudoso 
homem público, Vidal Ramos Junior, ex Prefeito 
Municipal e a quero a coletividade lageana deve 
incomensuráveis serviços/

Jovem ainda, muito eêdo foi roubado do nosso 
convívio, mas as suas virtudes ainda continuam 
vivas como uma chama 
acesa a iluminar os nos
sos passos, em busca de 
novas vitórias e novas 
idéias, que êle muito sou
be conquistar.

Homem inteiramente 
voltado ao trabalho e fiel 
cumpridor das obrigações 
para com os seus seme
lhantes, Vidal Ramos Ju
nior deixou um vácuo 
ificil de ser preenchido 
os corações de seus a- 

migos e admiradores.
Caracter sóbrio, idéias 

ivas, portador de uma 
e inabalável. Vidal Ra- 
08 Junior, «oube levar 

orrão que êle muito governou e deu o máximo 
le seus esforço-*, às culminâncias da fama, dando- 
he o lugar sagrado que sempre mereceu estar, no 
'eio da comunidade catarinense e brasileira.

Atestando a estima e o reconhecimento às 
númeras obras que legou a Lages, os seus inúme- 
os arnigos e admiradores numa reverência tôda 

especial à sua memória por ocasião do seu nata- 
ício, realizaram naquele dia uma visita ao seu 
ausoléo no Cemitério Cruz da»' Almas, onde tri 
utaram-lhe uma série de homenagens póstumas.

Falou na oportunidade, numa oração bastante 
ocante. o Desembargador Mario Teixeira Carrilho, 
ue traçou um perfil das virtudes do ilustre fina- 
o, a quem em vida sempre esteve ligado por fra- 
ernos laços de sincera amizade.

Esta homenagem significou que os seus ami- 
os e correligionários ainda continuam coesos e 
nidos às suas idéias e às suas tradições de ho

mem público, dando hoje o máximo de seus esfor
ços aos ideais de progresso para a Princesa da 
Serra, que Vidal Ramos Junior sempre soube cul
tivar.

Destas colunas, registramos o acontecimento, 
fazendo votos que o Creador ilumine sempre a sua 
alma, colocando a mesma no lugar que realmente 
merece estar no reino eterno, que é o lugar dos 
justos e dos bons.

Soirée de posse da nova 
diretoria da

S. E. R. OLINKRAFT

Será ampliada 
a rede de água 
e esgoto em 
- = H a g e s —

■ / ■

Realiza se hoje, com 
inicio ás 21 horas, em 
seus salões sociais sito 
na localidade de Igaras, 
a soirée de posse da no 
va diretoria da S. E. R. 
Olinkraft, cuja presiden 
cia será confiada ao Sr. 
Ebert Duckustein e os de
mais postos à prestigio 
sos elementos de real

destaque nos meios só
cias e esportivos daque
la próspera industria in 
teriorana.

Nêste ensejo, enviamos 
á nova diretoria da S. 
E. R. Olinkraft que hoje 
deverá asoumir as suas 
funções, os nossos votos 
de uma feliz administra
ção.

Com a presenç t de 
vários técnicos do Minis 
tério da Saúde, do De
partamento Autônomo de 
Engenharia do Estado, do 
Serviço de Esgoto de La
ges, do Prefeito Dr. Wol- 
ny Delia Rocca, Deputa
do Aureo Vidal Kan os, 
Diretor da DOV e Verea
dores, realizou-se «quarta 
f^ira última, dia Io, no 
period > da tardo, uma 
mportante reunião no 

recinto da Câmara Muni 
;ipal.

O principal assunto a- 
bordado nossa reunião, 
lostficou-se a ampliação 
ia rê te de água o esgô 
to-era n ssa cidade, ob
jeto de o-tudos desde há 
nuito tempo.

Após demorados estu
dos ficou convencionado 
que o referido serviço 
terá um financiamento de 
õ0% da Aliança para o 
Progresso e o restante 
ô0% um financiamento 
dos gcvê nos federal e 
estadual.

A fira de participarem 
da referida reunião, es 
tiveram presentes o Eng 
Guilherme Augusto Teles 
de Miranda, Diretor da 
Divisão de Engenharia da 
Fundação do Serviço Es 
pecial de Saúde Pública 
do Ministério da Saúde, 
Eng. Luiz Maria Cama
cho Leal, Chefe do Ser 
viço Integrado de Enge
nharia Sanitária de San 
ta Catarina da Fundação 
do Serviço Especial de 
Saúde Pública do Minis 
tério da Saúde, Sr. João 
Emilio Gallois Zanetti, 
Chefe da Divisão de Or
çamento e Contabilidade, 
do Departamento Autô
nomo de Engenharia Sa 
nitária do Govêrno do 
Estado de Santa Catari
na, e o Engenheiro Aldo- 
ry Nazareno liallois, Che
fe do Serviço de Esgotos 
de Lages.

Assim, graças às pro 
vidências que serão to 
madas brevemente, La
ges terá ampliado o seu 
serviço de abastecimento 
de água e esgoto sanitá
rio, sonhos dourados de 
toda a população lageana.

Medida das mais simpáticas e que sem duvi
da alguma deverá merecer a aprovação de nos
sa população e principalmente das várias entida
des classistas de nossa terra, relaciona se com 
importante deliberação tomada pela direção do 
Coletivo Santos de Transportes Ltda.

A concessionária dos transportes urbanos em 
nossa cidade, que tem a sua frente a figura dinâ
mica e batalhadora do sr. Paulino de Almeida 
Coelho, acaba de instalar na Rua Correia Pinto, 
no antigo Bar Japonez, um pôsto de vendas de 
fichas para estudantes, comerciários e industriá- 
rios, mediante prêço estabelecido pela COM AP em 
sua portaria de i2 de Fevereiro de 1963.

O horário para vendas daquelas fichas é do 
período das 13 às 16 horas horário êste bastante 
excepcional, pois oferece oportunidade a todos os 
interessados em adquirirem as mesmas,antes mesmo 
do horário comercial.

Com esta importa te cL liberação da direção 
do Coletivo Santos de Transportes ltda. veio a 
mesma favorecer em grande parte aos estudantes, 
comerciários, industriários que não necessitam de 
se locomoverem até aos seus escritórios sito no 
Bairro Coral, para lá adquirirem as suas fichas 
mediante as condições que a referida empresa 
sempre oforece às citadas classes.

Assim, com a apresentação da sua carteira 
de estudante ou de um outro documento de filia
ção a qualquer entidade comerciária ou indus 
triária, os elementos que compõem essas classes 
poderão facilmente requisitarem as suas fichas em 
seu pôsto de venda, no antigo Bar Japonez, e as
sim fazerem jús a essa regalia que o Coletivo San
tos de Transportes Ltda. lhes oferece.

De parabéns pois, então os estudantes, comer
ciários e industriários de nossa terra, e de para
béns também está a direção do Coletivo Santos 
de Transportes Ltda. que atendendo a uma soli- 

j citação da COMAP mostra mais uma vez que es
tá sempre atenta aos reais interesses de nossa po
pulação, preocupação esta que está sempre em 
mira de sua direção.

Fábrica Nacional de Motores 
tem nova Direção

— Em solenidade pre
sidida pelo sr. Aloisio 
Peixoto foram empossa
dos, os novos diretores 
da Fábrica Nacional de

Motores, srs. Moacyr Aze 
vedo, Mario Mazzi Mo- 
zart Cintra e Ernesto Lo
pes, além dos membros 
do Conselho Consultivo.

R O N D O N
Transcorrerá, amanhã, 

dia 5 de maio, o 98’ ani
versário de nascimento 
do Marechal Cândido 
Mariauo da Silva RON- 
DON, primeiro Coman
dante do 5- Batalhão de 
Engenharia, formado do

nosso atual 2‘ Batalhão 
Rodoviário.

Em nossa próxima e- 
dição daremos uma sin- 
tese histórica daquele 
saudoso e brilhante ofi 
ciai do Exército Nacio 
nal.
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impai lí Lagesll decisão é a Fôrça deumPov)
Estado de Sta. Catarina

«itri-

DECRETO N- lí) 

de 1M) de abril de 1963

O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas 
buições,

DECRETA:
\rt. 1 - Fica concedida à sra. Ivandina Arruda Muniz, 

que ocupa o cargo isolado de provimento efetivo de Pro- 
lessor, Padrão A, do Quadro Único do Município, o adicio
nal de 5" i (cinco por cento) sôbre seus vencimentos, a 
que tem direito de acordo com a Lei n' 90 de 31 de março 
de 1950» correspondente ao período compreendido entre 1< 
de fevereiro de 1945 e 15 de abril de 1960.

Art. 2- - Êste Decreto entrará em vigor na data da 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário

Prefeitura .Municipal de Lages, em 20 de abril de 19635\
\Volny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Ast^rubal Guedes de Souza Pinto 
Resp. p Exp. da Secretaria

lima das falhas que mais 
embaraçam a humanidade é 
a falta de decisão. Muitos 
sentem-se acovardados, pesa
rosos consigo mesmos, por 
não tomarem atitudes em o- 
casiões diversas. Um povo só

impõe respeito quando é de
cidido.

Fm tempo» passados, o po 
voTor habituado a viver mo
ralmente cativo e indecis

Posto
-  DE -  

PEDRO VANONI

Gasolina, Qleos, Lubri
ficação © Lavaçco

Mantém anexo uma oficina mecânica 
para melhor atender os seus amaveis 
\ clientes
Rua Correia Pinto - Esquina Emiliano Ramos - F one , 319 

Lages - Santa Catarina

Venha ver os melhoramentos Volkswagen:

a Kombi agora tem mais 1, 2, 3/ 4 janelas

o Sedan tem janelas traseiras que se abrem
A Kombi. ®
1, 2, 3, 4, 5, 6... 15 janelas. Ou 

16 se v. contar o pára-brisa. (Existe 
olgum outro corro com tantas ja
nelas?) Olhe a vontade. V. só vê 
janelas. Houve aumento de 7.184 
cm2 nas janelas, isto é, visibilidade 
total, ponorámico.

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

A Kombi agoro é ainda mais 
fácil de dirigir.

O  Sedan.
Era necessário um melhor areja

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

agora se abrem, num movimento 
basculante.

Dê a notícia 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. a V # \ ,

Visite-nos. i \ m / í
Faremos uma V j f

demonstração. mtomS&SS

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

Lages * Santa Catarina

errôneos. Devemos acom, 
nhar, em parte, a evolUl5 
dos dias presentes. Somos» 
povo soberano E de conto? 
roidade cora o regime 
uos cobre devemos emprea  
der a caminhada para 0 Ia* 
turo. 11

Os falsários ioternaci0na- 
usara o nome de ])eu3
conservar a escravatura'm, 
ral sôbre a Nação. Todavi* 
nós brasileiros livres não^ 
vemos temer as artimanha 
dos anarquistas defensoresd 
falsa moral papista. Estanio, 
com Cristo, único e verdad^ 
ro chefe de todos os cristã ' 
«Êle é a pedra que foi rei« 
tada por vós, os edificadore. 
a qual foi posta por cabed 
de esquina». «E em nenhur 
outro há salvação, porq„ 
também debaixo do céu ne 
nlium outro nome há, dad* 
entre os homens, pelo qngj 
devamos ser salvos» ii 
4:11-12. Sal.ll8:22 ' u

A Pátria Brasileira só será 
forte e rica e feliz quando a 
Igreja for totalmente nacio
nalizada. Decisão, pois, meus 
patrícios! Com decisão ? 
energia não deixaremos o 
Brasil entregue aos maus 
nem o poder entregue à in̂ 
justiça.

Grandes males advirão aos 
Brasil se nãô for impedido 
êsse surto de funcionários 
ultramontanos. Seja o nosso 
lema: CRISTO E PÁTRIA.

A fé, o patriotismo e o tra 
balbo farão a Nação feliz... 
fé alimenta-nos a alma, edá 
nos a coragem para vencer
mos os dissabores da vida. C 
patriotismo traz-nos unidos 
e faz-nos respeitados, pek 
restante do mundo. E o tra
balho dá sustento necess' 
rio para o nosso corpo.

Povos enganados! É temp 
de jogar as muletas importi 
das, e amar a Cristo sei 
trair os interesses nacionaii 
Não aceiteis nada que coi 
corra para desvirtuar a noi 
sa tradição de povo livri 
Não mandeis riquezas psr 
conservar os escravisadore 
da vossa consciência. Cad 
brasileiro seja um impávid 
lutador em prol de uma Pá 
tria cívica e religiosament 
soberana.

A Igreja Nacional está le 
vando a is  recantos do Bra 
sil o brado de libertação re 
ligiosa, dentro da doutrim 
cristã, e dos direitos do bo 
mem. Religião é caridade,' 
amor, é justiça. Religião nái 
é fanatismo papista, nem mer 
cantilismo no templo.

Hoje, em pleno século XX. 
aindo vemos muitos sucesso
res dos inquisidores, e dos 
bárbaros adeptos do «crê ou 
morre».

Brasileiros! vigilância, 
triotismo e decisão para 
fender a integridade e a 
berania da nossa querida 
tria, o Brasil!

«O homem decidido é uffl 
carvalho entre arbustos»

JOÃO AURÉLIO MONTEIRO
Seminarista da I.C.A.B

Quem não anun- 
cia se esconde

Para seus anúncios pto~ 
cure CORREIO LACEA- 
•VO, Rua Marechal Pe0 
doto, n° 294
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tVv Prefeitura M unicipal d e  L a je s
Estado de

DECRETO N- 16 

de 9 de abril de 1963

0 Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribuições 
DECRETA:

Art. V - Fica aberto por conta do excesso da arrecadação do 
corrente exercício, uni crédito especial de Hum Milhão Quinhentos e 
Vinte e Cinco Mil Cruzeiros (Cr$ 1.525.000,00) destinado à aquisição de 
um Jeep marca Toyota Bandeirante, ano de fabricação 1963.

Art 2' - ftste Decreto entrará em vigor na data da sua publica
ção revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, era 9 de abril de 196:5

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Muuicipal

Registrado e publicado na Secretaria da Prefeitura, em 9 de Abril de 
1963 • —

Asdrubal Guedes de Souza Pinto 
Resp. p/ Exp. da Secretaria

DEfRETO N’ 17 

de 10 de abril de 1963

O Prefeito .Municipal de Lages, no uso de suas atribuições e de 
ac.ôrdo com o paragrafo 3’ item I do art. 127, combinado com o art- 132 
da Lei Orgânica dos Municípios,

DECRETA
Art. 1‘ Fica aberto, por conta do saldo oriundo do exercicio de 

1962, um crédito especial de quinhentos e noventa e três mil trezentos 
e cinquenta e seis cruzeiros (Cr$ 5v3.356,üO) destinado a pagar o Ban
co de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina por comissões e 
outras despesas eíetuadaB com o recebimento de uma parcela da Quo 
ta do Art. 2 », na importância de dez milhões de cruzeiros, junto ao Te
souro do Estado no exercicio de 1962.

Art 2 - 0  presente Decreto entrará em vigor na 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

data da sua

Prefeituda Municipal de Lages, em 10 de abril de 1963

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na Secretaria da Prefeitura, em"10 de 
abril de 1963

Asdrubal Guedes de Souza Pinto 
Resp. p/ exp. da Secretaria

N‘ 18D E C R E T O  
de 10 de abril de 1963

O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribuições, 

D E C R E T A :
Art T—Fica desdobrada a contar do dia 

1' do corrente mês de abril e durante o corrente exercício, a Escola 
Supletiva Municipal que funciona no prédio do Grupo Escolar « Melvin 
Jones», no bairro Morro do Posto desta cidade, criada pelo Decreto ; 
n° 9 de T de março do ano em curso .

Art. 2o — O presente Decreto entrará em 
vigôr na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrá
rio.

Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Lages, em 10 de abril ,Je ^

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Asdrubal Guedes dc> Souza  ̂ Pinto 1
Resp. p/ Exp. da Secretaria

PORTARIA

de 16 de abril de 1963 

O Prefeito Municipal de Lages,
RESOLVE:

Considerar sem efeito a Portaria de 25 de setembro de 1959 
une criou no entronEmento da Avenida Marechal Flor.ano com a d  
t ida Federal BR*2. o Ponto n- 4 de Estacionamento de Automóveis de: 
Aluguel uma vez que até a presente data, nenhum motorista de auto- 
móvel de aluguel solicitou autorização para estacionar naquele ponto.

Prefeitura Municipal de Lages, em 16 de abril de 1963

Wolny Delia Rocca 
‘ Prefeito Municipal

Asdrubal Guedes de Souza Pinto 
Resp. p/ Exp. da Secretaria

PORTARIA

de 16 de abril de 1963 

O Prefeito Municipal de Lages, 

RESOLVE:

Aluguel,Criar um ponto de Estacionamento de Automóveis de 
que terá o número 4 (quatro), na rua Hercilio Luz, esquina com Ma
rechal Deodtio, ao lado do Hotel Provezaai, com o limite máximo deõj 
(cinco) ̂ automóveis.

Prefeitura Municipal de Lages, em 16 de abril de 1963

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Asdrubal Guedes de Souza Pinto 
Resp. p/ Exp. do Secretaria

Têrmo de "Alteração de Contrato

Têrmo de Alteração de Contrato celebrado entre esta Prefeitura 
e o r. Dr. Célio Belisário Ramos, para o fim que nêle se 
declára.

Fica para todos os efeitos, alterada a Cláusula Terceira do Con
trato celebrado entre esta Prefeitura e o Sr. Dr. Célio Belisário Ramos, 
(Registrado àb fls. 2 vs. do Livro n* 12) que passará a ter a seguinte 
redação. - O Contratante obriga-se a pagar ao Contratado m e n s a lm e D t e

f n T o l í ' 80 a°8 serviç°8- 0 diário de Vinte e Cinco Mil Cruzeiros (Cr$ 25.000,00) e a contar de 1’ de abril de 1963.

Prefeitura Municipal de Lages, em 18 de abril de 1963

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Célio Belisário Ramos 
Contratado

Faia um ta p a r ia  seguro. e econômico adquira o I a m  f . n . m .
0 caminhão que domina nossas estradas de norte a sul e de bste a oeste

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

RODO PINHO S/A.
v e í c u l o s  e  m r ó u i n d s

T.AT,F.S   A PpooiHontn Vairraa 1/IQ7 _ rT̂~̂  r> „ j v  ̂ .LAGES — Av. Presidente Vargas, 1437 - Fone, 537 - End. Tel. Rodopinho - Caixa Postal
312

santa  Ca ta rina
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Lady Sodiva McdornaParis-'nos vem « 1De Paris-- nos vem a 
noticia de que uma jo
vem foi presa, por ter 
imitado a Lady Godiva, 
em termos modernos. E- 
mocior/ada cora os pri 
meiros reflexos da pri
mavera. Genevieve Alby,

saiu a passeio no seu 
carro esporte conversí
vel, trajando um «short». 
Mas emocionada ou em
briagada com os ares da 
primavera parisiense, ue- 
nevieve acabou lançando 
fora a curta indumenta

«Dr. Wolny Delia Rocca 
DD Prefeito iMnnicipal de Lajes

n° 334 - Por iniciativa Associação Rural Blumenau et 
promoção Governo hstado serah realizada 2a Exposição 
Agro pecuaria de Blumenau que contarah colaboração Pre
feitura Municipal de Blumenau et Industria Jet Comercio do 
\ ale do ltajai pt A comissão executiva desta exposição 
convida vossencia motivar agricultores et criadores partici
par aludida mostra a realizar-se dias 15 vg 16 vg et 17 pro- 
ximo mes junbo pt Certo colaboração vossencia remetere
mos instruções dentro breves dias pt Para correspondências 
dirigir se a Comissão Executiva na Associação Rural de 
Blumenau pt Sds. Luiz Gabriel Pte. Comissão Executiva »

PARAFUSOS
•AÇO - FERRO S A. E. - U. S. S. - MADEIRA

PORCAS

ARRUELAS

Ü
GRAXEIRAS

CONEXÕES/

ROLAMENTOS

LI XAS

d :

CONTRA-PINOS

GALVANIZADAS

ria, continuando a pas
sear, em alta velocidade, 
pelo centro da cidade. 
Ao se aproximar do Ar 
co do Triunfo foi detida 
pela policia.

M enino W ilson Ribeiro

Metralhadora serve 
para matar gafes

Moradores do bairro 
Boa Viagem, em Recife, 
foram despertados pela 
madrugada com o baru
lho de uma rajada de 
metralhadora e com gritos 
frenéticos. Chamada a 
policia ficou esclarecido 
que, um cidadão deses
perado com os miados 
de gatos que não o dei 
xavam dormir, resolveu 
liquidá-los a tiros de me- 
ralhadora. Os felinos fo

ram exterminados, mas 
agora o cidadão está às 
voltas com a policia pa- 

plit ar a provenien 
a nrma.

Acaba de ser paciente 
de uma intervenção ci
rúrgica, o menino Wilson 
Ribeiro, neto do Sr. Ed
mundo Ribeiro, nosso pre
zado assinante e que a- 
tualmente encontra-se re

sidindo entre nós.
Destas colunas formu

lamos ao menino Wilson 
Ribeiro, os nossos votos 
de um pronto restabele
cimento.

Idarca Kegiatrada

SCHULER S. A. -  com. e mu
TELÉG I
f onog índio
WESTERN |

C A IX A  POSTAL N ° 830 

TELEFONES 2-18P7 - 2-3116

RUA C R I S T O V Ã O  C O L O M B O  N.° 1517 
—  P O R T O  A L E G R E  -

Artigo eletrodo- 
mestic s de
vem observar 

novas medidas
1 istituto Nacional de 

esos e Medidas do Mi 
nisterio da Industria e do 
Comercio, através de seu 
diretor geral determinou 
que, só será permitida a 
venda de aparelhos de 
televisão, refrigeradores 
e ventiladores, nos quais 
as dimensões de tama
nho e capacidade sejam 
expressas, exclusivamen- 
te, em unidades de me
didas legais brasileiras, 
isto é, centímetro qua
drado para aparelhos de 
televisão, litros e seus 
múltiplos para aparelhos 
refrigeradores e centíme
tro linear para ventila
dores de use domestico.

Q UADRAS
Nosso teatro «Tamoio»,
E isto ninguém reprova,
Vai sair do toldo agora 
Vestido de tanga nova.

Com a sua tez bronzeada 
E o seu tacape na mão 
É um iodio bem cavalheiro 
Que nos traz admiração.

E mesmo domesticado 
Ainda é bem traiçoeiro,
Com as suas batucadas 
Carrega o nosso dinheiro.

E este indio aguerrido,
Com gesto bastante brando,
Nosso minguado cruzeiro 
Do bolso nos vai tirando.

E com certeiras flechadas 
De cnrii ho e de bondade,
Propicia u nossa Lajes 
De muita piosperidade.

Pela limpeza geral
Que nêle está se operando,
O indio velho «Tamoio»
A outros vem superando.

Nossa vida é mesmo assim,
Somos bem grosso cascudo.
Mandões vivem bem no alto,
O povo é que paga tudo.

E pela reforma feita 
De estética e de beleza,
O indio velho «Tamoio»
Vem nos causando surpreza.

E a sua bela fachada 
É um fóco de resplendor,
Mocidade assiste o filme 
Em um colóquio de amor.

E pela reforma feita,
O diretor tem ação^
Receba, amigo Bertuzzi.
Nossa grande saudação!

Lages, Abril de 1963.
LIVINIO GODOY

Lara suas cargas e encomendas
TRANSPORTADORA

R O D O LAG ES
Com filiais nas principais cidades do país

S e g u r a n ç a  e  P o n tu a lid ad e

■ Avenida Marechal F lo ri»  388-lone 380 - Caixa Postal 11 Lages-
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Càmsra Munieipal já pensa no Bi 
Centenário de Lages 

Recebemos da Câmara Municipal de lanes a seguinte circular:
Circular N 02/63
Assunto. Solicitação colaboração
Serviço: Presidência
Lages, 14 de fevereiro de 1963

Ao Exmo. Sr.
Diretor do Correio Lageano *
Nesta
Prezado Senhor
Curapre nos lembrar a V. Excia. que a 22 de 

novembro de 1966 Lages festejará o BI-CENTENÁ- 
R10 da chegada de Correia Pinto, seu fundador.

Nêsse periodo que nos separa daquela data de 
comemoração a Câmara Municipal de Lages ela 
botará planos especiais de trabalho com o Execu
tivo Municipal para dotar a Lages dos mais altos 
requesitos que ela exige para a festa de seu ani 
versário.

E para que se facilite a execução dêsses ob
jetivos, a Câmara Municipal solicita dêsde já a co
laboração eficiente da Imprensa e do Rádio para 
alertar as classe representativas no sentido de to
marem conhecimento do assunto com antecedência 
e darem ao poder público a sua valiosa colaboração.

Na certeza de contar com a divulgação perió
dica a respeito da grande data, firmamo-nos mui

Atenciosamente
Manoel Antunes Ramos - Presidente

0 Banco de BescnvolÈcnlo do Esíado es fltivii
__ . • j  iqs" n Rrrnco operou em todos os seu»Durante o exercício de 19o*,■ objetivos inscritos no seu
partamentos, atendendo a  todos os J .

Tendo iniciado as suas ati 
vidades desde que obteve 
sua carta patente, que tomou 
o número 6.977, ou seja des
de 21 de julho de 1962, o 
Banco de Desenvolvimento

do Estado de Santa Catarina 
S.A. passou a atender a 
seus objetivos, sob as mais 
justificadas esperanças do 
Governador Celso Ramos que 
por ocasião do ato maugu-

T O B A T T A
Tenha um mundo de eficiência em suas mãos 

O MICRO TRATOR

-  r  013 A i  i  A  -
A maravilha da técnica japoneza, agora 

fabricado no Brasil.
PRESTA SERVIÇOS DE: 

a r a r  — PUXAR AGUA
GRADEAR — MOVER MOIRHO
SULCAR — FORNECER LUZ
ROÇAR — SERRAR LENHA
PULVERIZAR , — IRRIGAR

CUSTANDO APENAS A  QUARTA PARTE DO PRECO 
DOS DEMAIS TRATORES

Distribuidor Exclusivo:

VICENTE PASCALE - Comércio e Representações
Rua C orre ia  P in to  122 - C x . Posta l 28 - Fone 228 - L A G E S  - S C .

——a—a— —

)■

#

UTILITÁRIO

® U N I  V

modelo1 0 1
- ÚNICO NA 

SUA CLASSE 
DE PREÇO 
COM 4 PORTAS 
E 6 LUGARES!

A

I

"JEEP" 101-2 PORTAS
Transporto 8 passagei
ros. Grande rendimento 
para emprésas que mo
vimentam turmas de tra
balhadores. Tração nos 4 
rodas e reduzida, ou tra
ção em 2 rodas somente

UTILITÁRIO " J E IP "  
UNIVERSAL

Versátil, potente, econó 
mico, abre sua própria 
estrodo Executa qual 
quer tipo de trabalho, 
nos piares condições de 
tempo ou de terreno.

mm

lario

A distância entre eixos de 10i polegadas perm.tiu 
a. colocação üc assentos para 6 pessoas. I oortas 
oferecem acesso fácil aos passageiros. Com a remo 
çao do banco traseiro, há sobra de espaço para carea 
e bagagem. No campo ou na cidade, o utilit-
“Jcep” Universal niod?!o l"l oferece maiores vam , 
gens no transporte de pessoas e car-a Tr.lp5„
4 rodas e reduzida, ou traçào em 2 r o é ' j ^ e ™

o  M ELHO R C E R T I F IC A D O  CE G A R A N T IA  N O  P A ÍS -  A 

contor da data da compra ou 12.000 km de ’
FA Ç A -N O S  UMA V IS IT A : '

o» t r è .  m o d e in s  à  ru a  d is p o .lc ü o , p - rq  q , „  v . . .  r ’  , 0 -o c :,r  
P . r . m s n t .  .  « o m p r o v .  f ó d a s  „ f  ‘ :

Concessionário exclusivo:
A  .

Agência Planaltína de Veículos S/A
Avenida Presidente Vargas, 1898 - End. Tel.

ral, perorou o seu m
8eg„.discurso com as

palavras: «Deus é testem 
de que êste é para mim 
grande dia. É talvez n 
na minha vida de Vovor 
te, o melhor. E é ír!
dia e é o melhor. p0rqu 
Banco realizo o ínstrum 
de promover, com o T  
volvimento econômico ri# 
nha terra, tranquilidade * 
ao povo do meu Estado.

Agora, do texto da 
tanciosa Mensagem qUe ■ 
minente Chefe do Execn*1 
do Estado apresentou 4 
sembléia Legislativa na 0 
tunidade de abertura dose 
balhos da 5a, legislatura 
possível extrair-se subri 
fiel para apreender-se 0 ’ 
vimento auspicioso do 
do Estado. Assim é qUe 
balanço encerrado em 3| 
dezembro de 1962 acusas 
sultados positivos e felf 
consubstanciados nos se 
tes informes tornados oficj, 

1°) obteve um lucro b 
de CrS 35.915.897 00 nog 
meses de operações efeti 
cingindo-se às taxas legais 
tendo como paradigma as ttl 
xas de juros e serviços ç 
bradas pelo Banco do Br? 
S.A.;

2o) operou em todos 
seus Departamentos, com 
transações correspondentes  ̂
todos os objetivos inseri 
no seu P]statuto;

3°) amortizou totalmente * 
despesas de instalação, incl; 
dos os juros aos acioms 
conforme o determina dis 
sitivo legal;

4°) pagou dividendos ao 
seus acionistas, além dos Fun
dos Estatutários;

5o) finalmente, atendid 
assim os imperativos legaise 
estatutários, houve um sal 
de CrS 1.246.542.70, 
transferiu para 0 
de 1963.

Como se vê, não há qufl 
desejar maior êxito para és- 
se feliz empreendimento do 
Governador Celso Ramos, que 
sôbre conclusões do memo
rável Seminário Sócio-Econô- 
mico da Federação das In ] 
dústrias, elaborou a roensa-j 
gem inicial acêrca do Banco 
de Desenvolvimento do Esta
do, enviada ao Poder Legis
lativo e convertida em lei 
que tomou 0 numero 2.719, 
de 27 de maio de 1961. Des
de então, não houVe um sói 
instante de hesitações, por- j 
que à frente da execução 
dessa iniciativa aquele tempo 
promissora foi colocado 0 Dr. 
Alcides Abreu, cujo dinamis
mo, a serviço duma capaci
dade de ação inexcedível, 
deu corpo à emprêsa, de mo
do que, em 30 de dezembro 
de 1961 ao encerrar-se a su
bscrição pública de capital- 
se contavam 1.924 acionistas 
do Banco. E já em 15 de ja
neiro de 1962, se reunia a 
Assembléia Geral de Consti
tuição do Banco, a qual tam
bém elegeu a sua primeira 
diretoria.

que se 
exercício

„ „ . ---- 'Planaltina»Fone, 444 - Caixa Postal, 333
Lages Santa Catarina

í  UM PRODUTO Da  W  I L L Y S - O V E R L A N D  D O  B R A S I L  S . A .

, © \
m mV _

Festa de 15 anos
Comemorou com bela íes- 

tinha seus 15 anos a 4a anista 
do Ginásio Na. Sa. das Ora- 
Ças, Srta. LAURA MARIA Db 
SA BRITO BRANCO, em s«8 
residência, à rua Duque de 
Caxias, 1527, apt. 59 D. Edi
fício Jardim Sevigne em P°r 
to Alegre. Recebeu suas eo* 
feguinhas e parentes durante 
° dia 19 de março pp- j110*4 
mente com seus Paes. l 
608 cumprimentos.
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Sábado último, foi ini- 
liado o serviço de terra- 
tlanagem do Estádio do 

C. Internacional, sito à 
4>aça Senador Vidal Ra 

pos. no antigo areião de
C o p a cab a n a .

Cinco máquinas e três 
caminhões, a quasi tota
lidade dèles pertencentes 
à Prefeitura Municipal 
vem realizando aquele 
serviço com o máximo de 
rapidez, numa colabora
ção irrestrita da munici
palidade lageana e o DER. 
que assim vêm contribu
indo decisivamente para 
que as obras do Estádio 
colorado em breve se 
transformem em realida 
de.

Ao ser iniciado o cita
do serviço na tarde do 
júltimo sábado, grande foi

0 serviço de terraplanagem do
° entusiasmo da diretoria 
colorada e adeptos, que 
compareceram em gran
de maioria ao local das 
obras, festejando o acon
tecimento com o espou- 
car de foguetes.

Churrasco de confrater
nização aos operários

Domingo por volta das 
12 horas, no local das o- 
bras do Estádio do Inter
nacional foi levado a e- 
feito um churrasco de 
confraternização, que a 
diretoria rubra ofereceu 
aos operários pelos es
forços que os mesmos 
desenvolveram nos pri
meiros dias de trabalho.

O churrasco que trans
correu num ambiente de 
franca camaradagem con

tou com a presença dá 
imprensa local e vários 
dirigentes do Hervaleuse 
F. C. de Herval do Oeste.

Obras serão aceleradas

Concluído o serviço de 
terraplanagem, a constru-

Br. Valdomiro m\
A E V C G A G C

RUA CORONEL CÓRDOVA  -  319

(E M  F R E N T E  AO  C O R R E IO )

Causas, Civis - criminais 
Trabalhistas - fiscais e 

qualquer trabalho na esfera 
administrativa.

Guarany sofre mais uma 
derrota no Estadual

Cumprindo mais um 
compromisso em sua tra- 
getória negativa dentro 
do campeonato estadual, 
o Guarany visitou domin 
go último a cidade de 
Crisciúma, onde deu com
bate ao Metropol.

Embora tivesse reali
zado uma atuação regu
lar, o onze bugrmo foi 
derrotado pelo escore de 
4 a 1, placard^ êste que 
se constituiu num resul 
tado dos mais satisfató 
rios para os lageanos, is
to porque o Metropol em 
seus domínios é uma e 
quipe difícil de ser bati 
da por equipes visitantes.

Cinzeiro denotado em 
Ibirama

Atuando amistosamente do
mingo último, em Ibirama, 
contra o C A. Hermann Ai- 
chinger local, o S. C. Cru 
zeiro de nossa cidade foi der
rotado pelo Jescore de 2 a 0.

RADIO
P R I V A T I V O *

V. S. mesmo escolherá o programa de
sejado e isto lhe dará, certamente, 
uma nota de .. .

c

•São, de foto. numerosos aparelhos 

independentes instalcdos com aha 

técnica, obedecendo o critério da 

escolha individual das emissoras.

/
NOSSOS 'U3K>S SOO opor«l**0* 
a<? aha pniHicta com se»ofl- 
*.aadc pe^NHta •  levam 
o garantia d# - ■ — *

9pnK$w I Sf;

45 . Telefone 4501 - End. Tglcg. "WELPE" - Pòrto Alegre »

ção dos muros será ace
lerada nestes próximos 
dias, prevendo-se que es 
ta última obra seja con
cluída em poucos mêses.

E’ pensamento da di
retoria do Internacional, 
efetivar alguns jogos a 
mistosos a partir do mês 
de Dezembro vindouro, 
isto sem contar com o 
alambrado e arquibanca
das, cujos serviços de
mandarão ainda muito 
tempo para a sua con
clusão.

A reportagem deste 
jornal que acompanhou 
passo à passo o inicio das 
obras de terraplanagem 
do Estádio rubro, envia 
à diretoria dêste clube, os 
seus mais efusivos cum
primentos, desejando que 
os seus esforços sejam 
compreendidos por todos 
os esportistas da Prince
sa da Serra, . para que 
Lages em breve seja do
tada de uma magnífica e 
artística praça de espor
tes à altura do seu pro
gresso.

Meritiria vitória
Perante um público re 

guiar, que passou pelas 
bilheterias do Estádio 
Municipal Vidal Ramos 
Junior, a soma de Cr$ 
61.100,00 realizou se do
mingo último o 'encontro 
amistoso inter-municipal 
reunindo as representa
ções do Internacional de 
nossa cidade e do Her- 
valense de Herval do 
Oeste.

Realizando uma atua
ção de molde a agradar 
o Intei nacional reuniu 
méritos para sobref ujar 
o seu leal adversário pe

lo escore de 3 a 1, es
core dos mais justos, de
vido ao maior volume 
de jogo desenvolvido pe
lo colorado.

No primeiro tempo, o 
Internacional já vencia 
pelo escore de 1 a U, ten
to de Nininho aos 30' de 
ações.

No periodo comple
mentar, Almir e Nico- 
demus marcaram os gols 
do Internacional enquan
to Miiton cobrando uma 
penalidade máxima ano
tou o tento de honra do 
Hervalense.

imiihã Gnany x Barroso
Dando prosseguimento ao 

campeonato estadual, teremos 
amanhã à tarde, no Estádio 
Municipal Vidal Ramos Ju
nior, o cotejo que reunirá as 
equipes do Guarany de nos
sa cidade e do Almirante 
Barroso de Itajaí.

Êste jogo cresce de expe
ctativa, porque é desejo do 
grêmio bugrino alcançar no 
dia de amanhã a sua almeja

da reabilitação, e justamente 
contra um dos bichos papões 
do certame catarinense, que 
é o Almirante Barroso.

Os demais jogos do cam
peonato estadual são os se
guintes: em Itajaí - Marcilio 
Dias x Metropol; em Brusque 
Carlos Renaux x America; e 
em Joinville - Caxias x Her- 
cilio Luz.

M o d e r n a  C i r u r g i a  d a  S u r d e z

Dr. Wilson Cidral
Clinica e cirurgia dos ouvidos 

Audiometria em câmara insonorizada 
Eetapedectomia com enxêrto de veia e 

prótese de polietileno.
Consultório: Des. W estphalen, 15 - 

9o andar, conj. 3 Fone 4-5043
Hora Marcada das 08,00 às 18,00 hs.

Curitiba — Paraná
Em Rio do Sul o T festival de arte e 

cultura dos secundaristas Catarinenses
E s t a r á  realizando-se 

nos dias 11 e 12 de 
maio na cidade de Rio 
do Sul, o Io Festival de 
Arte e Cultura dos Se
cundaristas Catarinense, 
promoção pioneira da a- 
tual diretoria da UCES.

Sem dúvida alguma se
rá o maior conclave es

tudantil no gênero já rea
lizado em nosso Estado, 
pois deverão estar pre
sentes doze entidades mu
nicipais com seus repre
sentantes e candidatos a 
orador, a declamador e a 
rainha dos secundaristas 
catarinenses.
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Alcançam grande sucesso as 
demonstrações do ultra-moderno 

aparelho « ORTHO-RATtR »
Vem alcançando suces

so sem precedentes, as 
demonstrações que vêm 
sendo efetivadas na Joa- 
Iheria e Ótica Mondadori 
com o ultra-moderno a- 
parelho Ortho-Rater, re
cém adquirido por aque
la simpatica firma co

mercial, e que tem a pro
priedade de indicar a 
capacidade dos olhos.

Conforme já tivemos 
oportunidade de informar 
em nossa edição anterior, 
o referido aparelho dá 
um grito de alerta para 
as pessoas que tem a

visão deficiente. O Ortho- 
Rater é um aparelho por
tátil, que poderá ser le
vado ao local de traba
lho. demorando se cerca 
de 5 a 8 minutos para 
cada exame.

Inúmeras pessoas já 
visitaram a Joalheria e

« S M  I * * * * ?

* .v&.̂ í.33k v •V.xM .» r . i

O clichê fixa um flagrante do ultra-moderno Ortho-Rater, quando 

uma srta. realizava no mesmo um exame visual, vendo-se também o 

Sr. Domingos Mondadori, proprietário da conceituada 

Joalheria e ótica  Mondadori.

Ótica Mondadori desde que a mesma adquiriu o citado aparelho no dia 23 
de Abril p.p., e nos vários exames visuais a que foram submetidas, muitas 
delas foram recomendadas imediatamente a procurar o médico especialista.

Dado o interêsse que a referida demonstração vem encontrando era 
nossos meios, o Sr. Domingos Mondadori, nestes próximos dias deverá vi 
sitar os locais de trabalhos do comércio e indústria, a fim de que os seus 
funcionários realizem o competente exame visual.

€  C 1 N E
apresenta amanhã (domingo) às 7 e 9 15 horas

a sensacional película da Paramount Pictures

Mulher Daquela Espécie
com SOPHIA LOREN, TAB HUNTER e GEORGE SANOERS
ÉLE S A B IA  O T I P O  D E  VJDA Q U E  E L A  L E V A V A  . . .

= A v iso  ao Público Lageano zz:
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 hordrios abaixo:

2as. 4as. e fias. 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. õas. e sabado: às 08 00, para: Fpolis, Itajaí, Joinville, Curitiba,
Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio! 

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

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

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

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

CORREIO LAGEAN
Dr. Raul Antonio Melo de 

Camargo Branco
O Dr. Raul Antonio Melo 

de Camargo Branco, b ho 
de nosso particular amigo 
Dr. Elisiário de Camargo 
Branco, atualmente no Mac 
Donald College, em Montreal, 
Canadá, para onde foi con
templado com uma bolsa ae 
estudos, afim de se especia
lizar em «Economia Agro Ru
ral», e atualmente se prepa 
rando para defender tese e 
obter o titulo de «Doutor», 
foi convidado para a Univer
sidade de Coluinbia, em No
va York. afim de proceder a 
estudos de mercado Latino 
Americano. Dr. Raul nasceu 
a 16 de novembro de 1938 
cm Vacaria- Fez seus estu
dos em diversos Colégios 
Cariocas e terminou o gina- 
sial no Catarinense, de Flo
rianópolis e fez o curso su
perior na Faculdade Nacio
nal do Rio de |Janeiro, onde 
recebeu laurea especial, fa
zendo jus a duas bolsas de 
estudos, uma Americana e 
outra Canadense.

Tendo dado preferência 
pela Canadense, lá se distin- 
guiu de tal maneira a fazer 
jus a integrar a representa
ção de sua Universidade 
em um Congresso de Econo
mistas em Nova York, tendo

sua atuação sido de molde 
merecer o honroso convim 
da mundialmente afamad* 
Universidade Yanke.

De parabéns os paes d» 
Raul Antonio, aos quaes e„ 
viamos de publico nosso a 
fetu iso abraço, servindo gUa 
vitória de estimulo aos seus 
irmãos e a nossa mocidade 
estudiosa, afim de que cong. 
tate as possibilidades qUç 
realmente oferece uma ver 
dadeira «Democracia» a to- 
dos quantos tiverem exata 
noção de seus deveres. Kaul 
Antonio a 2 de junho 
ciará uma viagem de estudos 
ao velho mundo visitando 
Inglaterra. França, Suiss» 
Italia, Grécia que é a Pátria 
de sua jovem esposa também 
bolsista e 4a anista de Me 
dicina, Yugaslavia, Austr 
Alemanha Ocidental, Bélgica 
e Holanda, regressando a 
Montreal, de onde se trans
ferirá. para EE. UU, afim de 
assumir a 2 de setembro sen 
novo posto na Universidade 
de Columbia.

Deus acompanhe ao nos
so brilhante patricio em sua 
longa tragetória ie inspire a 
tão dignos Paes que cur 
prem seus deveres.

Êste mês a escolha do terreno para a 
futura Escola de Agronomia

O sr. Valdo Costa Avila, presidente do diretó
rio municipal do Partido Social Democrático, re
cebeu do Dr. Luiz Gabriel, ilustre Secretário da 
Agricultura, o seguinte radiograma: n- 188 - Pró
ximo mês maio vg essa cidade reunir-se á Grupo 
Trabalho a fim escolher terreno implantação Es 
taçao Central futura Escola Agronomia Santa Ca
tarina pt Oportunamente fixaremos data pt

Dr. Luis Gabriel 
Secí etário Agricultura

A g r a d e c i m e n t o
Joâ° Carlos Leão Filho, e família, Ari Canani de Oliveir 
Viisnn rI ?  efrterJ?a,r 8eus agradecimentos aos médicos D 

tU’ P aleno Moreira Cesar e Alaor Schweitz 
Í L  hTn HL K D(erS®lra8 da Maternidade Teresa Ramoí 
trituram iberto Hulse.pelo carinho e dedicação com q 
trataram sua inesquecível filha, esposa e mãi

deolinda leão  o liv eira

e ^Ff u n c ^ o ^ Ar i estes extensivos aos senhores militar 
Rodoviário hom n'VI8 das Gficinas Gerais do 2U Batalh 
gas que os conforn^ a .todo8 08 parentes e pessoas an 
passaram. ram durante o doloroso transe por q

A todos o nosso .Deus lhes pague»

___  Lages, 1° de maio de 1963

Dr. Âmelio Nercolini
advogado e economista
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