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Assistimos há poucos dias 

em pleno centro da cidade, 
uma demonstração do quan
to são capazes os nossos 
profissionais da papeleta.Por motivo de acerto de contas, em que um ou outro 
qureia ficar com a parte do leão. desintenderam-se e co mo tal resolveram levar às 
vias de fato o assunto, que culminou com ambos os lu 
tadores no Hospital, e com 
vários ferimentos em virtude do ti:oteio travado

Porém o que, ao nosso ver 
é pior, é que ninguém no 
caso está com a razão, pois 
ao que parece os motivos 
que os levaram à essa quei- 
mação de pólvora e acertos 
de contas das famigeradas* 
papeletas, é por causa de 
um joguinlio de bicho.

0 certo é que alguém vai 
ganhar dinheiro nessa histo
riarem arriscar nada no bi 
cho, pois acredito que esta 
brincadeira vai custar bons 
cobres aos fogosos e valien- 
tes bombres de la papeleta . '

0 pior ainda, foi porque 
deram este alarme medonho 
na cidade, tendo havido in
clusive protesto em diversos 
setores contro êste íar-west 
em pleno centra de nossa 
urbe. pois podería ter causa
do ferimento em pessoa que 
nada tenha a ver com o bo
lo, e nem querem saber des
sas desordens, onde depois 
não se encontra vencedor 
nem vencido, pois os motivos 
da luta que travaram não 
compensam nem enobrece os 
contendores, tendo ainda des- ( 
pertado às nossas autoridades! 
um certo compromisso moral! 
de atender estas afrontas que 
se desenrolam em nossa ter
ra. pois afinal de contas uma 
população não pode ficar ex
posta à homens desta natu 
reza sem o menor senso da
quilo que podem causar.

Com isso as nossas autori
dades estão dando umas ba

Prefeitura está forne
cendo sementes de 
trigo aos agricultores

A Prefeitura Municipal aca- ' 
ba de receber 1.200 sacos de 
sementes de trigo de primei
ríssima qualidade, a fim de 
ser distribuída aos agricul
tores lageanos.

Os colonos de nossa terra, i 
roediante documentos que o s 1 
identifique poderão adquirir 
as citadas sementes ao prêço 
de Cr$ 4.000,00 por saco, que 
fie encontram à disposição 
dos mesmos num dos pavi
lhões do Parque do Conta 
Dinheiro.

trata-se sem dúvida algu- 
de grande iniciativa do 

“ refeito Dr. Wolny Delia Roc- 
c?’ Que volta assim os seus 
einoB para o importante setor 
/  a8ricultura, principalmen- 
i Para a triticultura, uma 

8 luturas riquezas de nos- 
Próspera região.

tidas, vendo se cai alguém 
na gaiola, e ao que parece 
já começou a surtir algum 
efeito, pois ontem pegaram 
um malandringo fazendo a 
colheita de jogo em ponto de 
nossa cidade, cujas papeletas 
foram parar na Delegacia, já 
que do material apreendido 
consta o nome dos locais que 
o mesmo foi apanhado, coisa 
que ao nosso ver não soa 
bem para os proprietários, 
pois com isso verão seus no
mes envolvidos em inquéri
tos por uma causa de meter 
cábula. O Dr. João Martins 
está fazendo uma tomada de 
depoimento do prêso. para 
ver se êste fornece dados ca
pazes de entrar mais gente 
para a cambuca, e com isso

A G R I M E R
Comemorou 

59 Anos
Comemorou o seu 59 

aniversário de fundação 
no dia 8 do corrente, o 
tradicional estabeleci
mento bancário gaúcho, 
Banco Agrícola e Mer
cantil S/A (AGRIMER), 
que tem a sua séde na 
cidade de Porto Alegre, 
e filiais em vários Esta 
dos da Federação.

Ém regosijo à êste a 
contecimento de grande 
relevância social, a dire
ção e funcionários da fi
lial do AGRIMER de nos
sa cidade, realizaram um 
jantar íntimo de confra
ternização.

Por tão grato aconte
cimento, felicitamos a ai 
ta direção do Banco \- 
gricola e Mercantil S/A., 
bem como a sua direção 
local, na pessoa do seu 
gerente, Sr. Remy João 
Brolhi.

B3IZ0LA EM CARTAZ
Após estar em grande car

taz em Natal, quando promo
veu uma série de desordens, 
quequasi culminou com agres
são, à sua pessoa, o irriquie- 
to Deputado Leonel Bnzola 
esteve envolvido nestes últi
mos dias em novos conflitos, 
desta feita no próprio recin
to da Câmara dos Deputados.

O ex Governador gaúcho 
esteve enviolvdo em luta 
corporal com o Deputado 
Adauto Lucio Cardoso, da 
tjDN tendo o presidente da- 
ouela Casa. Deputado Rai- 
nieri Mazzili suspenso a ses
são para o dia seguinte, de
vido à grande confusão rei
nante que terminou em so- 
papos entre os citados par
lamentares.

poder formar o processo para 
posterior remessa à juízo.

Segundo estamos informa 
dos é desejo do Sr. Delegado 
Regional de Policia, Dr. João 
Martins, de procurar por to
dos os meios aplicar alguns 
flagrantes na turma de sabi
dos, que são os banqueiros 
ou mesmo os famosos pontos 
de veüda de bicho, o que 
existem em grande quantida
de, inclusive no coração da 
cidade.

FNM aumentará preço de 
seus carros em 4 5 /
A Fábrica Nacional de 

Motores aumentará os 
preços de seus carros nos 
próximos dias, á razão J 
de 45% sôbre a tabela 
em vigor desde feverei 
ro. O automóvel JK, que 
custa 2,9 milhões de cru
zeiros, passará a ser 
vendido por cêrca de 4 
milhões.

A permissão para o rea
justa mento, pedida ao 
ministro Antonio Balbino, 
através de um oficio do 
Sr. Aluisio B. Peixoto, su
perintendente da emprê 
sa, acompanhado de ex 
posição de motivos e cál 
culos de custo do veícu 
lo, foi aprovada pelo mi
nistro.

Ferrari seria candidato a 
Prefeitura de Porto Alegre

O ex Deputado Fernando 
Ferrari, está cotado para ser 
um dos candidatos á Prefei
tura de Porto Alegre, nas 
eleições de Outubro próximo

O Sr. Fernando Ferrari 
contaria com o apoio do MTR 
e da \DP.

Por outro lado, embora o 
Sr. Egidio Micliaelsen, do 
PTB, esteja relutando em a- 
ceitar a sua candidatura, o 
Deputado Wilson Vargas es
tá queimando todos os car 
tuchos para se candidatar 
novamente à Prefeitura Por
to Alegrense.

Franqueada ao público uma das 
faixas da Avenida Mal. Floriano

__ mmm

Encontro dos Namorados
Uma comissão de se

nhoras está organizando 
uma grande festa intitu 
lada «Encontro dos Na
morados», a realizar se 
no próximo dia 12 de Ju
nho, no Clube 14 de Ju
nho, gentilmente cedido 
pela sua digna diretoria.

Nessa noite desfilarão 
as candidatas aos títulos 
de Misses Doçura, Per
sonalidade, Simpatia etc., 
representando todas elas 
as sociedades locais. No 
próximo número daremos 
uma noticia com maiores 
detalhes.

SSShK. .. ■"

Após estar interditada 
ao trânsito durante à al
gum tempo, acaba de 
ser franqueada ao públi
co uma das faixas da 
Avenida Marechal F lo
riano, que vem de ser 
totalmente calçada des
de o Cemitério Cruz das 
Almas até as proximida
des da Rua Sete de Se
tembro.

O acabamento de tão 
importante obra, que é 
uma das maiores realiza
ções do Prefeito Dr. 
Wolny Delia Rocca, li
gará o Acesso Sul da 
BR 2 ao cei tro da cida
de, dando com isso uma 
nova fisionomia àquela 
parte de nossa urbe.

Sabe-se que dentro

dos proximos dias, será iniciado o calçamento da 
outra faixa da Avenida Marechal Floriaoo, fican 
do assim concluida em definitivo esta importante 
obra. que por certo consagrará ainda mais a di
nâmica administração do Prefeito Dr. Wolny 
Delia Rocca

---- 1 Dia das Mães |----
Em todo o universo, transcorre no dia de ama

nhã, a data consagrada às mães.
Segundo a história, o Dia das Mães, foi insti

tuído pela Miss Anna Jarvis, no segundo domingo 
de Maio de 1907, nos Estados Unidos, numa reu
nião particular era homenagem à sua progenitora. 
No entanto, no dia 10 de Maio de 1908, foi cele
brada oficialrnente o «Dia da Mães».

De lá para cá, o sentido desta homenagem às 
mães foi se alastrando aos demais paízes do glo 
bo, e hoje não há nação no mundo que deixe de 
comemorar esta tão grata data.

Justo é que comemoremos esta festiva data, 
com todo o entusiasmo que possuímos, pois é atra- 
vez dela que poderemos proporcionar pelo menos 
um pouco do muito que devemos às nossas mães.

A mãe representa a maior riqueza para todos 
nós, e felizes daqueles que ainda hoje desfrutam 
do seu convívio. Comemorando êste dia, ê mister 
que se façam honrarias à rainha do lar, tributan
do-lhes toda a sorte de homenagens, em reconhe
cimento a tudo aquilo que recebemos dela nos 
mais diferentes pontos de nossa vida.

Atravez desta data tão importante, prestamos 
a nossa mais sincera homenagem às mães lagea- 
nas, do Brasil e do mundo, augurando-lhes que as 
suas árduas tarefas, sejam recompensadas pelas 
gratidões de seus filhos.

Novo Titular da 1a. Vara Cível
Acaba de assumir as 

funções de Juiz de Di
reito da la. Vara Cível 
da Comarca, o Dr. Abe
lardo da Costa Arantes, 
que também funcionará 
na Vara Criminal jem su
bstituição, Juiz Eleitoral

da 21a Zona e Diretor do 
Forum Nereu Ramos.

Almejamos ao novo ti
tular da la. Vara Civel, 
os nossos votos de inin
terruptas felicidades em 
suas novas funções.
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Decreto n' SF-08-Q4
Dá nova redação ao artigo 4 . do Regulamen
to aprovado pelo decreto ir Sh-14-11 61/678.
O Governador do Estado de Santa Catarina, 

no uso de suas atribuições que por lei lhe são 
conferidas,

DECRETA:
Artigo único - Fica assim redigido o artigo 4‘, 

do Regulamento aprovado pelo decreto n SF
14-11-61/678. • ,

“ Para os efeitos do disposto no artigo 12, aa 
lei n 2.77z, de 21 de julho de 1961, compreender- 
se-á por movimento do estabelecimento sujeito aos 
tributos, além da venda, a consignação, o escam 
bo mercantil e a dação em pagameuto .

Palácio do Govêrno, em Florianópolis, 8 de 
abril de 1963.

(a) Celso Ramos
O decreto m S.F. 14 11 61/678, acima referido 

aprovou o Regulamento dos Impostos Sobre Ta
bacos e Derivados e sôbre Bebidas Alcoólicas.

A propósito do assunto esclarece-se que o es- 
cambo mercantil ou troca é equiparado á venda 
e considerado como consistente em duas vendas 
reciprocas e simultâneas.

Eugênio Doin V < ira

-63/i94ipespedJda do Ten Cel SérgioS. Neves
o Reffulamen-1 "  „  _ r GSL Rodoviário, um jantarn.

Por motivo de sua 
transferência do 2 Bata
lhão Rodoviário para o 
1- Batalhão Ferroviário

, Be„to  Gonçalves J G S >

dosrealizou se. -
abril p.p-, no C1“ b ® lhao 
Oficiais do 2- Batal

Á D V C eA D C
RUA CORONEL CÓRDOVA - 319 

(EM  FRENTE AO C O R R E 10)  

Can~n», « iv i »  - c r im inai»  

T raba lh i » *a »  - fiscais e 
qua lquer  trabalho na esfera  

ndroi « i » l r a t iv a .

Venha ver os melhoramentos Volkswagers:

\

a Kom bi agora tem m a  is 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 
algum outro carro com tantas ja
nelas?) Olhe a vontade. V. só vê 
janelas. Houve aumento de 7.184 
cm2 nas janelas, isto é, 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 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.
Basto 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 Komoi 
e no Sedan Jamois pora torná-ics 
apenos "diferentes", mas sempre 
para torna-los ainda .****. 
melhores.

Visite-nos.
Faremos uma

demonstração. REVE.-.r-

LAJES S/A - Automóveis e Acessórios
Avenida Marechal Floriano, 373 - Fone, 25? 

Lages ■ Santa Catarina

Rodoviário, um jantarn, 
despedida em homena 
gem ao Ten Cel Sé™, 
Schmidt Neves, presiden 
te do Clube 14 de Junh' 
e brioso oficial do no®»,’ 
Exército, oferecido ne|ft 
Cmt e Oficialidade do Btl 
Ao ato compareceram 
especialmente convida 
das, as mais representa, 
tivas figuras da socieda- 
de lageana, onde o Ten 
Cel Sérgio desfruta de 
invulgar prestígio, mercê 
de sua destacada atuação 
nos meios sociais da ci- 
dade.

Faleceu no dia 28 de 
Abril p.p , após prolon- 
gada enfermidade,o sr.Ni
lo Cunha, elemenlo que 
desfrutava de grande es 
tima em nossos meios.

O seu sepultameoto 
deu-se na manhã do dia 
seguinte com grande 
acompanham nto para o 
Cemitério Cruz das Al
mas

Atravéz do presente, a 
família enlutada agrade 
ce ros amigos e eolabo- 
rarFOt-HS do extinta pelas 
suas valiosas ajudas du
rante a sua enfermidade, 
bem con o a tu dos qu? 
cutnpareo ram ao seu 
funeral.

Asbumiu a nova dire
toria da S. E R. 

Olmkraft

Em pomposa soirée 
realizada ua noite do úl
timo sábado, dia 4, foi 
soleneraente empossada 
a nova diretoria da S.E. 
R. Olinkraft, modelar 
agremiação social e es 
portiva da localidade df 
Igaras, e cuja diretoria
tem a encabeço-lo o Sr.
Ebert Duckustein, brioso 
esportista e que desde a 
fundação daquela entida 
de, vem prestaDdo-Ibe o» 
mais assinalados ser 
viços.

Na mesma oportunida 
de foram empossados o> 
srs. Tedd MCcrocklio 
James R. Amos e Stuar 
Lang, como presidente-' 
de honra, e os srs; ^  
nato Pizaneski, NeV. 
Cuninghante Tom
como vice-presidentes
honra.

Curiosidade
' HérMaximiniano, 0 * ^
cules, imperador 
de 285 a 302 A- C. ^  
sido o mais alto de  ̂
dos os imperadoreí'  ̂
História. Media cêfC 
2,50 metros de altur
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Instalado no Gabinete Dentário do Dr. Nilson N. Campos um Aparelho de Alta Rotação "Borden Airotoi -  “KAVO”
se costuma dizer, a rota 
ção deverá estar entre 
20U.000 a 300.000 por mi
nuto, no minimo, ocor 
rendo então o fenômeno 
jomparado ao rompimen 
to da barreira do som 
aos aviões supersônicos.

A firma Kaltenbach & 
Voigt, conhecida pela si 
jla KaVo em todo < 
mundo e que tem sua sede 
ua Alemanha, dedica se 
há mais de 50 anos ex
clusivamente à fabrica
ção de instrumentos e 
aparelhos dentários e é 
reconhecida neste setor, 
como uma das mais im 
portantes do mundo.

Há cerca de 2 anos, esta 
firma se estabeleceu com 
uma filial na cidade de 
Joinville, a KaVo do Bra
sil S/A.

O aparelho de alta ro
tação “ Borden AiroUh 
658” que acaba de ser 
instalado no gabinete do 
Dr. Nilson Campos, foi 
idealizado e construído 
especialmente para o 
Brasil, sendo fabricado 
pela filial de Joinville.

Vemos no momento da instalação do aparelho, da esquerda para direita, o Gerente 
Técnico da KaVo do Brasil, Engenheiro Ernst Wagner, o Dr. Nilson N. Campos, abalizado 
cirurgião dentista de nossa cidade e o snr. Hercilio Hardt, Chete de Vendas da Drogaria e

. Farmácia Catarinense S. A.

Foi instalado há dias,, 
no gabinete dentário do 
Dr. Nilson N. Campos,de 
nossa cidade, pela KaVo 
do Brasil, na pessoa de 
seu gerente técnico, En 
genheiro Ernst Wagner 
um aparelho de alta ro

tação Borden Airotor 
KaVo, ocasião em que 
fêz aos presentes, uma 
exposição sôbre a “ alta 
rotação” .

A  alta rotação, é um 
sistema de tratamento 
dentário ainda bastante

novo, representando pa
ra o profissional econo 
mia de tempo e para o 
paciente a quasi comple ■ 
ta ausência de dor.

Para que o paciente | 
realmente não sinta o 
ato de “ broquear” comol

Diante da alta precisão 
com que o aparelho é 
fabricado, desenvolve 
uma velocidade média 
de 350.000 rotações por 
minuto, isto com uma 
pressão de ar de apenas 
30 libras.

Além deste aparelho, 
já estão sendo fabrica
das em Joinville muitas

CLERCYMAN
eií m iu

Dom Jaime Luiz Coe
lho, bispo de Maringá, na 
arquidiocese do Paraná, 
acaba de permitir o uso 
do chamado «clergyman» 
no território sob sua ju
risdição episcopal. Con
forme autorização obtida 
em Roma, o traje con
sistirá de calça e jaque- 
tão pretos e camisa bran
ca com abertura do co
larinho para trás. Trata- 
se da primeira diocese 
do Paraná a permitir ês- 
se traje aos padres, den
tro das normas já ado
tadas nas arquidioceses 
de Botucatú, Pôrto A le
gre e Santo André, em 
São Paulo. * l

outras peças para ins- 
, ementos dentários, que 

oferecem a mesma 
irecisão, que tornou 
conhecida a sigla KaVo 
^m todo o mundo, sob o
loma “ Qualidade e Pre
cisão” , o que é sem dú
vida motivo de orgulho 
para todos nós catari
nenses.

O aparelho adquirido 
pelo Dr. Nilson Campos, 
o foi atravéz dos distri
buidores da KaVo do 
Brasil, a Drogaria e 
Farmacia Catarinense 
>/A„ que opera no ramo 
dentário nos estados do 
Paraná, Santa Catarina 
e Rio Grande do Sul.Examine os seus olhos periodicamente

Uma cortezia da Joalheriae Ótica Mondadori

DE
DOMINGOS MONDADORI

Praça João Costa - (Edifício Dr. Acacio)
tixa o uUra-moderno Joa,|,eria *

l ^ í r ln  J  n a  n lh í lS .

-  /anta Catarina
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Radio Difusora Santa Catarina
Com unia frequência 

de lõlO kcs. e com uma 
potência de ‘250 KWS., 
a Radio Difusora Santa 
Catarina, oognominada 
a caçula das emissoras 
lageanas, com quasi dois 
mèses de atividades, já

Emissora que se destaca
vem se destacando mui
tíssimo no cenário radio
fônico da Princesa da 
Serra.

Com programas sele
cionados, obedecendo ca
da um aos gostos dos

seus inúmeros radioou- 
vintes, a Radio Difusora 
Santa Catarina, vem ga 
□hando dia a dia terre
no em nossos receptores, 
principalmente no bairro 
Coral, onde a mesma 
está situada.

Com uma farta disco 
teca, formada por discos 
nacionais e estrangeiros,

Começou dia I o a temporada de caça. que, como em 
outro6 anoa, será regulamentada pelo Serviço de Caça e 
Pesca.

A propósito, o veterinário Salvio Ramos Arruda, vem 
de receber a seguinte portaria, baixada em 8 de abril, pelo 
Ministério da Agricultura e que damos no interesse dos nu
merosos caçadores.

Animais considerados caça Período de caça
N.° de peças 
por caçador
e caçada,in

Animais de pêio: Gato do
dependente 
de sua dura

mato, onça, jaguatirica, pu ção.
ma, cotias, coatis, cuicas, 
iraras, furões. 15 a 31-7 1 p. de cada

Animais nocivos: Cobras ve
nenosas, chopins, guaraxa- 
ins, gambás, gaviões, (me
nos harpias carrapateiros, 
e caramujeiros), mãos pe
ladas, jacarés, lebres, mor
cegos hematófagos. preás, 
pardais, ratos silvestres 
(menos ratões do banhado), 
caturritas. Todo 0 ano Ilimitado

e também com variados 
informativos politico, so
cial, esportivo e religioso, 
aquela conceituada emis
sora, está encontrando 
grande audiência no in 
terior lageano e munici- 
pios vizinhos, cujo ates
tado é a serie de corres
pondências que a mes
ma recebe diariamente.

Atravéz do presente, 
cumprimentamos os se
nhores diretores da Ra 
dio Difusora Santa Cata
rina pelos grandes pro
gressos que esta emisso 
ra está alcançando nês- 
tes últimos dias, dese
jando que a mesma con
tinue a se projetar c. da 
vez mais em nossos 
meios radiofônicos.

Caderneta
Aracuãs 1-5 a 31-7
Ihambú8 1-5 a 31-7
Jacús 1-5 a 31-7
Macucos 1-5 a 31-7
Marrecas cri-cri e danada 1-5 a 31-7
Marrecas caneleiras 1-5 a 30-9
Marrecas piadeiras 1-5 a 30-9
Marrecõe8 da patagônia 1-5 a 30-9
Narcejas 1-1 a 31-3
Pomba trocai (carijó ou
pombão) 1-5 a 31-7
Pomba pupú 15 a 31-7
Pomba juriti (vermelha,
formigueira e pequena) 1 5 a 31-7
Pomba de bando (migrató
ria, nas zonas tritícolas e
orizícolas) 1 11 a 31-3
Perdizes 1-5 a 31-7
Perdigões 1-5 a 31-7
Tartarugas 1 5 a 31-7
Captura de pássaros cano
ros 1-5 a 31-7
Biguás 1-1 a 31-3

Os animaie que não constam da Portaria, 
ser abatidos nem capturados.

Passarinho não é caça.

3 peças
3 p*-ças
2 peças 
1 peça

10 peças 
20 peças 
30 peças 
30 peças 
20 peças

10 peças 
5 peças

3 peças

perdida
Perdeu-se em ruas des

ta cidade uma cadeine 
ta da Caixa Economna 
Federal de Santa Cata
rina da Agência de La
ges N° 33 609 da Ia Se
rie pertencente a Sra.

Laudelina Ribeiro

30 peças 
2o peças 
3 peças 
3 peças

não podem

Caderneta perdida

Em ruas desta cidade foi 
perdida uma cadern°tade 
depositos da 3a série 
com o Numero 33.314 
pertencente aos meno 
res Carlos Roberto Bar 
roso e Lenita Silva

S O N E T
Kle éra extreraamente seético 
E1® , Q «imã incompreensível.

Até que em noite enluarada, 
Contemplando um raio opalino, 
Bem sentiu centelha adorada 
Clarear senda do destino.

Percorreu-a embevecí io,
Mui cabisbaixo e enternecido, 
Reabriu a luz da fé na mente. i

U designio da Providência 
A alma recebeu com clemência, 
De cético tornou-se um crente!,..

Lages, Abril de 1963.

LIVINIO GODOYDiabo e Mulher
Diábo e mulher, confundo,
É a mesma constelação,
Ele quer mandar no mundo,
Ela prender coração.
Julguemos o vagabundo 
E a ela demos perdão.

a mulher é cobra humana,
Sem veneno, sem peçonha, 
Com golpe de olhar nos chama, 
Com seu gesto prazenteiro:
Do rico tira o dinheiro,
Do pobre tira a vergonha.

ZE M iR iA

Posto F o x
-  DE -

PEDRO VANONI

Gasol na, Oleos, Lubri
ficação e Lavaçco

Mantém anexo uma oficina mecânica 
para meihor atender os seus amaveis 

clientes
Rua Correia Pinto -  Esquina Emiliano Ramos -  Fone, 319 

Lages - Santa t CatarinaP a r a  su a s ca rô a s e e n c o m e n d a s
T R A N S P O R T A D O R A

RODOLAGES—  Com filiais nas principais cidades do país —
Segurança e P ontualidade

Matriz - Avenida Marechal F l o r i »  3 1 - lo n e  390 -  Caixa Postal 12 ta n e s -S  C'
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Cândido Mariano da Silva 
Kondon, nasceu a 5 de maio 
,1,. 1865, em Mimoso, proxi
midades de Cuiabá (MT), ca
pital do Estado de Mato Gros
so, onde concluiría o curso
secundário.

Assentou praça, em 1881, 
no antigo 2o. Regimento de 
Artilharia a Cavalo. Em 1883, 
matriculou-se na Escola Mili
tar, tendo sido declarado Al
ferès-aluno em 1888.

Em 1889 concluía, em pri
meiro lugar, o curso da Es
cola Superior de Guerra, re 
cebendo o título de Enge
nheiro Militar e o diploma de 
Bacharel em Matemática e 
Ciências Físicas e Naturais, 
promovido a 2o. Ten de Arti
lharia a 4 de Jan 1890, três 
dias depois, era promovido a 
Io. Ten do Estado Maior de 
I* Classe, por serviços rele
vantes à República, indo ser
vir na Comissão Construtora 
de Linhas Telegráficas de 
Cuiabá ao Araguaia (Goiás), 
sob a chefia do Maj Antônio 
Ernesto Gomes Carneiro.

Retornou ao Rio, em 1891, 
paraassumir o cargo de pro
fessor, como lente de Astro
nomia, para o qual fôra indi
cado por Benjamim Constant; 
mas, atendendo a um apêlo 
de seu ex-chefe Gomes Car
neiro, requereu exoneração, 
para embrenhar se no 6ertão. 
nomeado que fôra para Che
fe do 16° Distrito Telegráfi
co de Mato Grosso. Preferiu 
assim, internar se pelos ser
tões a dentro, que lhe pro 
porcionariam, no curso de 
sua vida, trajetória mais lu
minosa

A seguir, dirigiu a constru
ção das linhas telegráficas do 
Mato Grosso ao Acre e ao 
Amazonas, alongando as li
nhas telegráficas por mais de 
248 km de matas, 970 de ser
rados e 360 de campos e pan
tanais. além do reconheci
mento de mais de 4 000 km 
e o levantamento do curso de 
inúmeros rios, entre os quais 
o Negro, Miranda, Aquidaua- 
na, Paraguai, São 1 ourenço, 
Cuiabá, Jauru e Guaporé.

A 21 de abril de 1909, de
signado primeiro Comandante 
do 5o. Batalhão de Engenha
ria, formador do atual 2o Ba
talhão Rodoviário, iniciava a 
organização dessa Unidade, 
instalando a provisòriamente 
em Juruena - MT. Essa Uni
dade seria, daí por diante, a 
mão de obra militar com que1 
contaria a «Comissão Rondon».

Quando da visita do ex- 
presidente norte-americano

C â n d i d o  M a r i a n o  da S i l v a  Rondon
Jnnh d0re Roosevelt, que veio 
conhecer as selvas amazôni-
sóbre8 »811? se. exPress<>u êste 
sobre a atuaçao do 5o. BE na
monumental obra que rekli 
zava «Nunca vi, nem conhe
cí obra igual O trabalho que 
esta sendo realizado pelo 5o. 
Butalhao de Engenharia só 
pode ser comparado, no es-

----

fôrço e no heroísmo, ao que 
apresenta a abertura do Ca
nal do Panamá».

Criado o Serviço de Prote 
ção aos Índios, em 1910, foi 
escolhido pelo Governo para 
dirigir êsse serviço; oficiali
zou-se, assim, a sua já inicia
da catequese em favor dos 
silvícolas.

— « «

«S fi; '
í-'\ V’

.... i Wk

,« É
E i

■ ? %

/
/// ,

mio Livingstone», com o que 
o vimos colocado no mesmo 
plano dos grandes explorado
res Amundsen, Peary, Charcot 
e Byrd, e da Sociedade de 
Geografia de Paris, que lhe 
conferiu a «Medalha Cre- 
vaux».

Cândido Mariano da Silva 
Rondon honrou a nossa Pá
tria, pelo seu saber, por sua 
cultura e por seu caráter. 
Mas foi, sobretudo, um exem
plo de chefe e de soldado, 
com tôdas as qualidades do 
nosso povo: paciente, perse
verante, tranquilo, corajoso, 
leal, humano Seus feitos, no 
desbravamento do Brasil, in
terligando regiões ínvias e 
inóspitas, pacificando e con 
gregando silvícolas, demar
cando os limites do nosso 
vasto território, o transforma
ram em vida, numa legenda 
nacional. Além disso, como

chefe militar, em operações 
de campanha, não desmentiu 
o conceito do soldado impar 
de que gozava. Rondon foi 
um homem de ação e um 
homem de coração, como o 
comprova a ordem dada, em 
caráter permanente, à sua 
celebrada Comissão desbra
vadora, no trato com os sil
vícolas: «Morrer, se fôr ne
cessário; matar, nunca.»

A obra de Rondon, já pela 
sua ação pioneira ímpar em 
nossa história, já pelos ex
traordinários resultados quan
to à posse e conhecimento 
do nosso território, já pelos 
aspectos de seu alcance so
cial e humanitário, fez com 
que o grande sertanista se 
impusesse à admiração e ao 
respeito de todos os brasilei
ros pelo seu trabalho e des
bravamento do nosso interior.

O Cel Rondon, promovido 
a êste pôsto a 3 de abril de 
1917, exeiceu o Comando do 
5o. BE até 5 de dezembro de 
1917, quando foi exonerado 
do mesmo. Promovido a Ge
neral de Brigada, em 1919, 
sua ação se destacou em o- 
perações de campanha, ten
do, também, exercido o car
go de Diretor de Engenharia. 
Promovido, em 1̂ 24, a Gen 
Divisão, o mais alto pôsto da 
época, foi, em 1931), transfe 
rido para a reserva, a seu 
pedido. Criado o Conselho de 
Proteção aos índios, para su
pervisionar o respectivo ser
viço, em 1939. foi nomeado 
seu presidente, cargo que 
exerceu até à data de seu 
falecimento. De 1934 a 1938,

presidiu a Comissão Mista 
para dirimir o litígio de Le- 
tícia, entre a Colômbia e o 
reru. onde permaneceu cêr- 
ca de quatro anos^

Ainda em vida, teve o mé
rito de ver sua obra reconhe
cida pelo Congresso Nacio
nal, que lhe conferiu as hon 
ras de Marechal do Exército 
Brasileiro. Ao falecer, a 19 
de janeiro de 1958, teve a 
consagração da Pátria, reco
nhecida à sua ação benemé
rita, e dos centros culturais 
estrangeiros, que lhe exalta
ram a obra de geólogo e et
nólogo. Na projeção de seu 
trabalho além fronteiras, teve 
reconhecimento da Socieda
de de Geografia de Nova 
York, concedendo-lhe o «Prê-

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

O MICrtO TRATOR-  T C B 4 T T 4  -
A maravilha da técnica japoneza, agora 

fabricado no Brasil.
PRESTA SERVIÇOS OE:

ARAR —  PUXAR AGUA
GRADEAR —  M OVER M O IK H O
SULCAR —  FORNECER LUZ
ROÇAR —  SERRAR LENHA
PULVERIZAR —  IR R ’ GAR

C USTAND O  A T E N A S  A Q U A F T A  PARTE DO PRECO 
DOS DEMAIS TRATORES

Distribuidor xclusivo:

V CENTfi PA CALE - Comércio e Representações
Rua Correia ► ir>to 122 -  C*. Hostil 28 -  Fone 228 -  LAGES -  SC.

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
Clínica e cirurgia dos ouvidos 

Audiometria em câmara insonorizada 
Estapedectomia com enxêrto de veia e 

prótese de polietileno.

Consultório: Des Westphalen, 15- 9o andar, conj 3 Fone 4-5043
Hora Marcada das 08,00 às 18,00 hs.

Curitiba — Paraná

Para um transporte s a p o  e econômico adquira o I a m  F. N. M.
0 caminhão qui domina nossas estradas de norte a sul e da bste a oasta Concessionário F.N.M. e JK nesta região:

RODO PINHO S.A.VEÍCULOS E M A Q U IN A )
ULM

LAGES — Av.
Presidente Vargas, 1437 - Fone. 537 - Enu. Tel. Rodopinho - Caixa Postal, 312 SANTA CATARINA

ÜJtbS
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Willys Overland do Brasil

Divisão de Relações PúblicasInflação e preços de veicnlos
A inflação galopante está atuando de modo violento 

sobre tôda a economia brasileira e inclusive sôbre os pro
dutos da indústria automobilística, pois que o veiculo é fruto 
de uma das mais complexas operações industriais. Sua fa
bricação envolve mineração, siderurgia, fabricação de com
ponentes problemas de mão de obra, salários, impostos, 
comercialização, etc.

Os números dizem mais do que qualquer argumento:

Nos treze mêses que vão de Dezembro de 1961 a Ja
neiro de 1963, q, índice do custo de vida em São Paulo su
biu 72%. O  preço dos materiais utilizados pela Wjllys para 
a fabricação de veículos aumentou de 74% O salário mé
dio pago pela Willys foi majorado em 92%. E o preço mé
dio dos veículos Willys foi reajustado em 68%, isto é. bem 
aquem dos demais índices A evolução dos preços dos veí
culos é, pois, uma decorrência do fatôr inflacionário, ate
nuado, no caso da Willys, pela maior produtividade e efi
ciência da emprêsa.

De outro lado. fazendo-se um exame da evolução do 
preço médio dos veículos Willys, em comparação com ou
tros índices, num período de 5 anos, de Dezembro de 1957 
a Dezembro de 1962, verifica-se que os preços dos veícu
los se situam bem abaixo dos demais índices econômicos.

ÍNDICES ECONÔMICOS
(Em Dezembro de cada ano)

1957 1958 1959 1960 1961 1962

Obtido novo

Um novo recorde de 
produção acaba de ser 
assinalado pela Volkswa
gen do Brasil, em suas 

'instalações industriais de 
São Bernardo do Campo 
(SP), com a fabricação, 
em abril último, de 5 296 
veículos, dos quais 1.439 
são utilitários do tipo 
Kombi. O recorde ante 
rior havia sido obtido em 
agosto de 1962, quando 
sairam das linhas de pro
dução da Volkswagen 
5.202 veículos. Com a 
produção de abril, que 
superou todas as outras 
registradas desde o iní
cio da fabricação dos 
carros Volkswagen no 
Brasil, aquela emprêsa 
atingiu, nos quatro pri
meiros meses do ano em 
curso, um total de 20.122

r e c o r d e  na produção Brasileira: I
Veículos V o lk s w a g e n
unidades fabricadas ço^

£  S - o l4^ o  ordem de 34,2o/oP -

índice geral de preços 
no Brasil (x) 100 125 175 228 336 508

índice do custo de vida 
em São Paulo (x) 100 122 175 231 332 536

índice de preços médios 
da Willys 100 117 149 167 211 321

Valor do salário médio 
pago pela Willys 100 140 179 248 376 644

(x) Fonte: «Conjuntura Econômica» 

Pelo quadro acima, verifica-se que nos últimos 5 anos

Omanhã Olin- 
kraft x flvai em 

Igaras
Sensacional encontro 

futebolístico será reali- 
zado no dia de amanhã,

! na localidade de Igaras, 
quando, estarão se de
frontando as valorosas 
equipes da S. E. R. O 
linkraft e do Avai F. C. 
da capital do Estado.

Êste encontro está 
polarizando as atenções 
do mundo esportivo de 
Igaras e arredores, pois 
é a primeira vez que uma 
equipe de Florianópolis 
visitará aquela importan
te localidade de nosso 
hinterland.

PDC com novo

— os preços em geral no Brasil subiram mais de 400%; CURIOSIDADE
— o custo de vida em S. Paulo aumentou de mais de 400%;
— o salário médio pago pela Willys cresceu de mais de

500%;

— e os preços médios dos veículos Willys subiram o 
equivalente à metade dos preços em geral no Brasil e 
do custo de vida em São Paulo.

Finalmente, é preciso salientar que os preços abaixo 
dos níveis inflacionários (como é o caso dos produtos Wil
lys) estão se refletindo nitidamente nos balanços.

Em 1962, enquanto do total das vendas 18,6% se des
tinaram a impostos; 10,3% a salários e encargos trabalhis
tas; para os 48 mil acionistas foram destinados apenas 
4,6% (lucro líquido).

0 E g i t o
Diz nos a Biblia que 

os egipcios são descen
dentes de Cam, filho de 
Noé.

Sabe-se entretanto 
que a população do an 
tigo Egito teria sido cons
tituída pela fusão de duas 
raças: Hamitica e Semi- 
tica.

Com grande exito realizou se dia 13 de abril p, pa 
«ado a Convenção Municipal de Lajes do Partido Democra- 
ta Cristão Foram eleitos para o Diretorio e respectivo 
Conselho os seguintes cidadaos.

General José Pinto Sombra
José Suppe Contador
Anizio Furtado Ramos - Industrial
Marcos Quintino Comerciante
Alceu Ramos Martins Comerciante
Laerte Leite - Hoteleiro . .. .
Francisco Ramos Martins - Acadêmico de direito
Braz < arvalho \cademico de direito
Joani João de Castro Fischer - Contador
João Luiz Schimidt - F Público Federal
Rngerio Antonio Koerich - Estudante
Bruno da Silva Wolff - Operário
João Furtado Ramos - Técnico Mecânico
Walmor Ribeiro de Cordova - Comerciante
Clovis Furtado Ramos - Industrial
Arlindo José Berna - Industrial
Tolentino José Pinheiro - Comerciante
Darnis Cobreline - Estudante
Alcides Stefanes - Comerciante
Otávio Rafaeli - Dentista
Sebastião Nunes de Oliveira - Funcionário público
José Scott - Comerciante
Severino Rossí - Comerciante
Mauricio Ribeiro de Cordova - Fazendeiro
Davi Spuldaro - Torneiro Mecânico
Américo Corbeline - Técnico Mecânico
Francisco Dornier de Oliveira Comerciante
Petronio Siqueira Paes - Tipografo
Jo6é Pinto Pereira - Operário
Assis Alves de Cordova - Operário
Ari Ramos Martins - Agricultor
Acrizio Nunes de Oliveira - Operário
Nilo Bun - Contador

Fr. Alceu R. Martins
A fim de regularizar o novo diretório municipal d( 

Partido Democrata Cristão, recém eleito, no dia 13 d< 
abril junto ao Tribunal Regional Eleitoral, seguiu para i 
capital do Estado o Sr. Alceu Ramos Martins.

DR. NILSON N. CAMPOS
Cirursiâo -  Dentista

Jimca -  (cirurgia - Prótese em Geral -  Raio . 
n /ra-V ermelho -  Preparo de C  avidades pela Ah 

" ^ 9 ora dotado de moderno Aparehh 
B O R D E N  Al  R O T O R  K A V O  B R  - 658

Consultório: Rua Cel. Cordova, n* 315 -  (Em frent

1 a° C°rre,0) '  Fone’ 28JLages — Santa Catarin

O Inverno Chegou...
Enfrente OS rigores do fdo> © adquira hoje mesmo na tradicional CASA R F tt lO r ií

Sobretudos, japonas, malhas, pull overs, mantas eti
Prcprios para a estação de inverno, e per preços basta

Visite hoje mesmo a Conceituada C / V f/ t  K E N N E r ' e  ceMffloue-'
do variadíssimo estoque de inverno M

C A S A  R E N N E R  de Hélios Moreira Cesar & Cia __ Rua C 1
3 E S  ____  Cordova —  Fone, 4 4 0

SANTA  c a t a r i n a

L A G E S
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Gi i ai i i üV Eiü J o i n v i l l e
Domingo próximo o 

(j. a . GuaraDy estará sal
dando mais um co m p ro 
misso no campeonato es
tadual, quando dará com

bate contra o America 
em Joinville, confronto 
este que se apresenta 
bastante dificilimo para 
a equipe bugrina.

Campeonato dos Bairros
CICLISMO. Campeonato dos bairros da 'cidade 

de Lages, organizado e patrocinado pela casa 
Ciclista.

2a Prova, realizada dia 5 de Maio d^ 196M 
em circuito ao Pronto Socorro e ruas adjacentes' 
20 voltas aproximadamente 20 Kms.. com a par
ticipação de 18 ciclistas. 1

C L A S S I F I C A Ç Ã O  G E R A L :

1 Lugar: Marino Luiz da Silva 
. Paulo Roberto Viero 

“ : Antonio Silva 
“ : José Inácio de Jesus 

: Enic Dauliver
“ : Herondes Vieira de Souza 

Daurely Westphal 
: Bidi Moreira 
: Raimundo Schuster 

“ : João Kogério Sá

Bntonio Correia vence competi- 
— ção Ciclistica em Joinville —

Com a participação de 
ciclistas < • "litiba, Jo
inville e Lages, realizou- 
se no dia I o do corrente, 
na Manchester Catarinen
se, a 2a. Grande Prova 
Ciclistica Comercial Sal- 
fer. num percurso apro 
xirnado de 62 kls.

Esta prova ciclistir-i

que foi tôda ela disputa-1 
da dentro do perímetro j 
urbano de Joinville, fo i1 
vencida brilhantemente' 
por Antonio Correia, do 
Lages Moto Clube, que 
assim mais uma vez sou 
be elevar bem alto o bom 
nome do desporto lagea- 
no em plagas distantes.Dr. Amelio Nercolini

ADVOGADO E ECONOMISTA

DIREITO FISCAL -  CIVIL -  COMERCIAL  

PErtAL E TRAEALHO

GALERIA DR. ACCACI » - Sala 1

Caixa Postal, 180 • Fone 532
LAGES — o— SANTA CATARINA

UTILITÁRIO

modelo

UNIVERSAL

-U N IC O  N A  
SUA CLASSE 
DE PRECO 
C O M  4 PORTAS 
E 6 LUGARES!

"JEEP" 101-2 PORTAS 

Transporta 8 passagei
ros. Grande rendimento 
para emprêsos que mo
vimentam turmas de tra
balhadores. Tração nas 4 
rodas e reduzida, ou tra
ção em 2 rodas sòmente

UTILITÁRIO "J E E P " 
UNIVERSAL

Versátil, potente, econô
mico, abre sua própria 
estrada. Executa qual 
quer tipo de trabalho, 
nos piores condições de 
tempo ou de terreno.

A distância entre eixos de 101 polegadas permitiu 
a colocação de assentos para 6 pessoas, t portas 

oferecem acesso fácil aos passageiros. Com a remo
ção do banco traseiro, há sobra de espaço para caqga 

e bagagem. No campo ou na cidade, o utilitário 

“Jeep” Universal modelo 101 oferece maiores vanta
gens no transporte de pessoas e carga. Tração nas 

4 rodas e reduzida, ou tração em 2 rodas >òineme.

0  MELHOR CERTIFICADO DE GARANTIA NO PAlS: 6 meie; 1

contar da data da compra ou 12.000 km do uso.

F A Ç A -N O S  UM A VISITA ■ teremoa o maior p r o i . r  t m l e lc u r
01 f r ê l m odelo» à lua  dlsposlfão, para rjve vocô n-etn.-o • >. 
perlm onfe e com prove tô da» a» tua» vantagens e j.cop.ior.au.

í o n c r r - i . n n r i o r x r ln - i v a :Aaência Planaltina de Veicnlos S/A
n y C M V  VarcaH, 1K98 End. Tel. «Planaltina.
Avenida, ^ 'd e n t e  v^rg Poattll 333

Lirrefl
t  UM PRODUTO DA

v v i l l v s - o v k r l a n d  d o

Santa Catarina ,, 
b r a s i l  S .  A .  \ '

O renomado ciclista re 
presentante do Lages Mo 
to Clube teve que lutar 
com o máximo de sua 
classe e contra ainda, a 
uma série de irregulari
dades que foram prèvia- 
mente preparadas para 
impedir a sua brilhante 
vitória.

Numa medida bastante 
antipática dos assistentes 
joinvillenses, do técnico e 
corredores da União Pal
meiras daquela cidade, 
tentaram por várias ve
zes barrar o caminho à 
Antonio Correia, tendo 
sido agredido a certa al
tura do percurso.

Com isto, os responsá
veis pelo ciclisrn > join- 
villense, bem como sua 
assistência, deram uma 
péssima demonstração de 
educação esportiva,quan
do procuraram por inúme
ras vezes obstar a lídi
ma vitória de Antonio 
Correia. Muito nos admi
ramos, que isto tenha si
do perpetuado numa ci
dade como Joinville, on
de se diz ser uma das 
primeiras do Estado em 
matéria de esporte. Se
gundo ainda conseguimos 
apurar, os ciclistas per
tencentes à cidade de Cu
ritiba. também foram a- 
gredidos durante o trans
correr daquela prova ei- 
clistica. Formulamos atra- 
vez destas colunas os 
nossos efusivos parabéns 
à Antônio Correia, dese
jando lhe que continue a 
lutar era busca de novas 
vitórias no esporte do 
pedal.

Derrotado o Interna
cional em Rio do Sul

Jogando amistosamen
te domingo último, em 
Rio do Sul, contra uma 
seleção local, o Interna
cional foi denotado por 
2 a 1 .

Guarany perde mais 
uma batalha

Dando continuidade à 
sua fraca campanha no 
campeonato estadual, o 
Guarany foi derrotado 
mais uma vez em seus 
domínios, desta feita con 
tra 0 Almirante Barroso 
de Itajaí pelo escore de 
3 a 1 .

Quem não anun
cia se esconde

Para seus anúncios pro
cure CORREIO LAC EA- 
N O , Rua Marechal Deo- 
doro, n° 29i
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Com a presença de al
tas autoridades gaúchas 
p convidados especiais, 
foi solenemente inaugu
rado no último sábado, 
dia 4. em Porto Alegre, 
a primeira linha de ôni
bus Poltronas-Leito de 
Porto Alegre à São Pau 
lo e vice versa, da Em- 
prêsa «Viação Miuuano» 
Ltda.

Êste empreendimento é 
o primeiro no gênero no 
país, e deve-se ao seu 
dinâmico diretor, S r . 
Humberto Albino Bianchi, 
muito bem assessorado 
pelos srs. Julio Zamber- 
lan e Renato Kichter. 
também componentes da
quela importante Empre
sa gaúcha.

Com viagens diárias 
(menos aos domingos) de 
Porto Alegre para São 
Paulo, às 16 horas, e v i
ce versa, os Ônibus Pol 
tronas-Leito são ônibus

Acamado o Sr
Encontra-se guardando 

leito no Hospital Nossa 
Senhora dos Prazeres, 
desde há vários dias, o 
nosso estimado colabora 
dor, Sr. Livinio Godoy, 
insigne poeta e escritor 
de nossa terra, e que des-

novíssimos, de fabricação 
gaúcha e possuem 16 
poltronas-leito, vulco es
pumas,confortabilíssimas.
Têm geladeira e cabine 
sanitária a bordo.

Fazem a viagem entre 
Porto Alegre e São Pau
lo em 20 horas. Aos se
nhores passageiros são 
dispensados o máximo de 
cortezia, e são ofereci
dos confortáveis coberto
res e frutas e refrige
rantes.

Destas linhas enviamos 
os nossos efusivos para
béns ao Sr. Humberto 
Bianchi, esforçado diretor 
da Emprêsa «Viação Mi- 
nuano» Ltda., bem como 
a seus dignos colegas da 
alta direção, por propor
cionarem ao povo do Rio 
Grande do Sul e outros 
centros mais êste impor- 
t a n t e empreendimento 
pioneiro ro país.

Clube da Lady promoverá grandioso show
O CLUBE DA LADY, pela 

eua comissão de fe6ta, estará 
apresentando nos 6alões do 
Clube 14 de Junho, dia 21 do 
corrente às 19 horas, um ele
gante cocktaill, no qual será 
apresentado um, show com a 
participação de senhoras da 
sociedade local, que empres
tam assim toda sua colabora
ção para a realização desta 
reunião.

Este Clube, presidido pela 
Sra. Ada Valente,tem trabalha
do na confecção de enxovais 
para recem nascidos mais 
uma vez não mede esforço 
para conseguir auxiliar à cri
ança necessitada de nossa 
cidade.

Festa de Nossa 
Senhora de Fatima

Em seu templo sito a 
Rua do Rosário, realizar- 
se-á no dia de amanhã a 
grandiosa festa de Nos
sa Senhora de Fátima, 
que como nos anos an
teriores será antecedida 
dos solenes tríduos, ini
ciados já na noite da 
última quinta feira.

Os festejos constarão 
de missas às 7 e 9 ho
ras, e solene procissão 
com a milagrosa imagem 
de Nossa Senhora de Fá

Livinio Godoy
fruta de grande amiz de 
em nossos meios.

Divulgando êste acon
tecimento, destas colunas 
fazemos ardentes v 
de um pronto restabele
cimento ao Sr. Livinio 
Godoy.

tima às 8,30 horas da 
manhã.

Durante todo o dia ha
verá churrascada, rifas, 
leilões e uma infinidade 
de atrações, para cujo 
sucesso os sephores fes
teiros e exmas. senhoras 
estão desenvolvendo o 
máximo de seus esforços.

€  O N E  H A E A J O A E 4
apresenta amanhã (domingo) às 7 e 9.15 horas

a sensacional produção do cinema nacionalAs Pupilas do Si. Reitoi
CCm A N IE L M C  D IA C T E  e M 4 E I / 4  E E A E C

Aguardem para breve: As Pontes de TO K O  - RI

^A viso  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 voos, nos dias e horários abaixo:

às 07:00, para: Fpolis., Itajaí, Joinville, Curitiba, 
Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio! 

às 13:30, para: Porto Alegre 
às 14:50, para: Joaçaba.
às 08:00, para: Fpolis, Itajaí, Joinville, Curitiba, 

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

ville e São Paulo.

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.

2as. 4as. e 6as. feiras: -

3as. 5as. e sabado:

CORREIO LAGEANO
L A G C / *  I I  « * e  M a i t )  d e  1 9 ® 4

Lançada em Jaraguá do Sul a 
candidatura do Dr. Aderbal R 

da Silva ao governo do Estado
4
Realizou-se há poucos 

dias na cidade de -Jara 
guá do Sul, uma impor
tante reunião denomina 
da «Programa de Ação 
Inter-Munici[ ai». Compa 
receram â mesma dele
gações dos diretórios do 
PSD de São Bento do 
Sul, Campo Alegre, Coru 
pá, Jaraguá do Sul, Gua 
ramirim, B a r r a  Velha, 
Massaranduba, Luís A l
ves e mais os deputados 
pessedistas Jota Gonçal 
ves, Abel Avila dos San
tos, Waldemar Salles e

próxima convenção re. 
gional do PSD.

Dep. 0sny segis indicado para 
a reforma bancária

O Deputado catarinen
se Osní Kegis foi indica
do pelo PSD a fim de fa
zer parte da importante 
Comissão Especial encar 
regada de examinar e es 
tudar a reforma bancária.

Como se sabe, êsse 
importante órgão da Câ
mara dos Deputados da
rá suas impressões a 
respeito da proposição 
que dispõe sôbre «a po
lítica e as instituições 
monetárias, bancárias e 
creditícias, cria o Conse 
lho Monetário Nacional e 
dá outras providencias».

Essa comissão, além do

mais, acrescentará nor
mas específicas com re
lação à matéria, propu- 
gnará no sentido de a- 
perfeiçoar o projeto e ad 
vogará outras medidas 
consideradas necessárias 
para o momento atual.

A  escolha do deputado 
Osni Regis é mais uma 
homenagem à ativa ban
cada pessediata catari
nense da atual legislatu
ra. Sabe-se, ainda, que 
aquele parlamentar deve
rá lutar pela inclusão de 
várias emendas por êle 
advogadas como indis
pensáveis.

i Faleceu o Sr. Carlos 
1 Vidal Ramos
Faleceu quarta feira última, dia 8, o Sr. Car

los Vidal Ramos, chefe de tradicional familia de 
nossa terra e que desfrutava de grande estima em 
todas as camadas sociais, devido à uma série de 
atributos que ornavam o seu carater.

O extinto deixa a prantear a sua morte, i 
de sua esposa d. Elvira Castro Ramos, os seg 
tes filhos: Eulina Ramos, Sra. Elvira V. Ra 
casada com o Sr. Altino Schmidt, Sra. Nadi 
Ramos, casada com o Sr. Eurico Castro Arr 
Sra. Laura Ramos, casada com o Sr. Julio Rai
Anit^ap°H Tj?g0 Vídal Ramos, casado com a 
r ií nnm í dS* R ™mos’ Sr- Ca,los Vidal Ramos, c 
dal uíínn Sra‘ MSna Luiza Ramos.Sr. Armandt 
Denítarin À Ca8a<í } . com a Sra. Julia Rosa Rai 
T e S  S i r 0 Y,ldal Ramos' casado com 8 
a Sra M» r ’ e Moa°y r Vidal Ramos, casado 

Bra Lla Ramos, e inúmeros netos e bisnetc

corno nrpspnfoÍra o foi rezada a missa 
recida Psenrir enDa Capela de Nossa Senhora l 
ladado nara a^p6 eí? se8uida seu corpo foi t 
CoxiihaPRira azeada Cadete, na localidade 
coxnna Rica, onde foi dado à sepultura.

R a m o ^ o í no^a fami,ia do finado Carlos V 
* ° S nossos sentidos pêsames.

r>
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