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Cura de úlcera pelo método
de congelamento

Dois técnicos estrangeiros foram contratados 
pela escola medica de pós-graduação da Pontifí 
ca Universidade Católica do Rio de Janeiro para 
a instalaçao do aparelhamento necessário ao mais 
moderno processo de tratamento da úlcera gástri
ca: o do congelamento. 6

O processo foi idealizado nos Estados Unidos 
e as curas ali obtidas têm se mantido por dois 
anos, desde que foi introduzido o método, em oi
tenta por cento dos casos. No mecanismo a ser 
montado no Rio haverá um aperfeiçoamento, para 
barateamento do processo. Segundo os últimos da
dos, recentemente fornecidos pelos meios científi 
cos, a úlcera duodenal ocorre nos homens em oi
tenta e quatro por cento dos casos.

O tratamento consiste no congelamento da 
mucosa gástrica, por sessenta minutos,a uma tem
peratura de 18 graus centesirpais abaixo de zero 
0 congelamento se processa da seguinte forma: 
o paciente engole um balão plástico de forma as
semelhada à do estômago: o balão possui dois 
tubos, entrada e saída e se infla ao atingir o es 
tômago; o álcool, naquela temperatura, mantido no 
aparelho refrigerador, é bombeado para dentro e 
para fora do balão. A mucosa é eliminada com o 
congelamento e, duas horas após o tratamento, o 
paciente já pode comer, com a úlcera ^cicatrizada.

Deputado Evilásio 
Nery Caon

Acompanhado de sua exma. familia, encontra- 
em nossa cidade, desde há alguns dias, o De- 
tado Evilásio Nery Caon, representante traba 
ista na Assembléia Legislativa estadual.

Durante a sua permanência em nossa cidade, 
Deputado Evilásio Nery Caon, vem mantendo 
iportantes contactos com seus amigos e correii- 
onários à cerca de assuntos particulares e e 
itureza administrativa.

Bancos não abrirão mais 
na parte da manhã

ürmando uma noticia que havíamos dR sui
<■<* que o Sindicato dos Bancos do Rm Gr do bul
abolido o expediente matutino ex er tambem 

sas bancarias daquele Estado, em Lages, tamb
adotada idêntica medida. fejra
W  é que já a partir da proxuna 
' °s estabelecimentos bancarios acompa-
terao mais expediente matutino , ’ cole-

desta maneira a medida tomada pelos s.us 
0 vizinho Estado do Rio Grande do i>ui. ______

BDE completou 
um ano de ser
viços ao Estado

Completou dia 21, um 
ano de sua instalação, o 
Banco de Desenvolvi
mento do Estado, uma 
das promessas do então 
candidato Celso Ramos 
em sua plataforma.

Nêste seu primeiro ano 
de atividades, o novo 
estabelecimento de cre
dito já tem a seu favor 
um vulto de realizações 
em prol do maior pro
gresso e desenvolvimen
to de Santa Catarina, 
que o credenciam, pos
sibilitando, como vem 
fazendo, o crédito oficial 
e desburocratizado ao a- 
gricultor, à média e pe
quena indstúria, etc.

Tendo como diretor 
presidente o Prof. Alci
des de Abreu,o BDE,vem 
cumprindo a sua tarefa 
de ajuda ao Estado.den- 
tro da programação 
administrativa do plano 
de Metas do Governo 
Celso Ramos.

Fone 397 | Cx. Postal 59

Dep. Aureo Vidal Ramos
Encontra-se em nosSa 

cidade, desde há vários 
dias, o Deputado Aureo 
Vidal Ramos, eficiente 
representante de no^sa 
terra na Assembléia Le
gislativa do Estado.

Em Lages, o Deputado 
Aureo Vidal Ramos vem

mantendo sucessivos con
tactos com seus amigos 
e correligionários.

Apresentamos ao De
putado Aureo Vidal Ra
mos os nosso6 votos de 
feliz estada em seu tor
rão natal.

Satisfação no mundo intei
ro pela suspensão das 

provas nucleares

rofessora llera

Realizou-se quinta fei
ra última, em Moscou, a 
c o n f e r ê n c i a  dos três 
grandes, que reuniu os 
chanceleres e as delega
ções dos Estados Unidos, 
União Soviética e Ingla
terra.

O resultado da confe
rência das três grandes 
potências, foi a rubrica-

ção do acordo para a 
proibição de provas nu
cleares na atmo8féra, no 
espaço exterior e debai
xo d’água. O referido 
convênio é o início de 
uma série de medidas 
para o estabelecimento 
de melhores relações en
tre o leste e oeste, e 
trouxe grande satisfação 
em todo o mundo.

Lages presente no 3 ' Encontro La 
tino Americano h  Movimento

Familiar Cristão
Regressou terça feira 

última de sua viagem à 
vários Estados da Fede
ração, a Professora Ve
ra Rebêllo, filha da Vva. 
d. Emiha Truppel Rebêllo j 
Diretora do Grupo Esco-- 
lar Maria Quitéria, sito 
nas proximidades do 2o 
Batalhão Rodoviário.

A Professora Vera 
Rebêllo, realizou um Cur
so de aperfeiçoamento 
de vários mêses em Be
lo Horizonte, tendo ain
da visitado várias capi
tais e importantes cida
des brasileiras, em via
gem de estudos.

® C  I N  E * ®  Ã H Êapresenta amanha gG M em Technicoior
a grandiosa produção da M.

(IS..... ...
lobert e n t ^ í ô b o í  dV*m »M

Tendo por local a Pia Universidade Católica 
do Brasil, realizou-se no p e r i o d o de 
12 a 19 do corrente, no Rio de Janeiro, o 3* En
contro Latino Americano do Movimento Familiar 
Cristão, cujo conclave compareceram representan
tes de todos os paises do hemisfério sul-america
no e observadores de inúmeras nações européias 
e de outros continentes.

O objetivo do 3’ Encontro Latino Americano 
do Movimento Familiar Cristão, que alcançou su
cesso sem precedente e que decorreu num clima 
de franca harmonia entre todos os congressistas, 
foi uma tomada de contas da situação da familia 
face aos problemas da atualidade, particularmen
te no tocante à situação religiosa e social.

Entre os vários temas abordados no citado 
Encontro, destacou-se «O Pai de familia formador 
de um mundo. melhor», cujo tema recebeu os 
mais amplos aplausos por parte de seus partici
pantes.

Especialmente representando o Movimento Fa
miliar Cristão da Diocese de Lages, estiveram 
presentes no 3- Encontro Latino Americano do 
M. F. C., o Sr. Cândido Bampi, do alto comércio 
e industria de nosso município, e sua exma. es
posa d. Amélia Bampi, os quais regressaram há 
poucos dias da ex-Capital da República.

O Sr. Cândido Bampi e sua exma. esposa d. 
Amélia Bampi, tiveram destacada participação na
quele importante conclave de carater internacio
nal, representando assim condignamente o Movi
mento Familiar Cristão de nossa Diocese e o muni
cípio de Lages, motivo porque os cumprimenta
mos efusivamente.
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Após uma permanên

cia de cêrca de dois anos 
e meio, em terras euro
péias, acaba de regres
sar ao Brasil, o ilustre 
lageano. Clérigo Min. «lai- 
ro Tarcísio G. da Silva, 
filho de tradicional fami- 
lia de nossa terra, e que 
ora se encontra entre 
nós em visita a seus 
pais Prof. João Bento da 
Silva e sua digna esposa 
d. Maria Gertrudes Go
mes da Silva e demais 
familiares.

O mesmo esteve em 
visita à nossa redação, 
quando relatou nos al
guns pormenores refe
rentes à sua viagem ao 
Velho Mundo, tendo nos
sa reportagem apanhado 
os seguintes dados. «Um 
dos fatores mais impres 
sionantes vividos p o r  
mim na longa viagem e 
estada na Europa pelo 
espaço de 2 anos e meio, 
sem dúvida, a tomada de 
contacto com povos de 
outros continentes, má
ximo da Europa.

Notei, sobremodo a di
versidade de mentalida 
des, de cultura vasta, de 
civilização; o modus vi 
vendi quer Religião - d o  
sentido de maior intensi 
dade e profundidade, 
procurando o católico 
ser autêntico; viver a 
*ua religião sem carta 
zes ou títulos, mas vivo 
e real pois, o catolicismo 
não é propaganda é ir
radiação - quer econô
mico; ora político, ora 
social. - Interessante ver

zes, com mais precisão e 
realismo.

Um mundo de novida
des construtivas vem de 
emprestar ao patrimônio 
individual, rica bagagem 
cultural e bem concreta 
o que os livros nos ne
gam.

Em se falando da Eu
ropa, estimo dar prefe 
rência à Suiça, onde cur 
sei a Universidade de 
Fribourg Há um nome 
para êsse país pigmeu, 
207 vêzes menor que o 
Brasil (segundo uma pe
riódica de 1960) - prodí
gio de cultura, economia 
e de beleza. E verdade 
sofrer a sua democracia 
de um colapso, «em proi
bindo á mulher de vo 
tar» - confira Raimund 
Cartyeur.

«lá não falo aqui do 
milagre econômico da 
Alemanha Ocidental! Dum 
Berlim que após guerra 
tinha face de um mons
tro destruído e hoje é 
uma joia de arquitetura 
moderna.

Em três mêses que es
tive na Alemanha, nun
ca vi mendigos, nem ope
rários descalços, ou sem 
alguma condução pró
pria. Mas a juventude a 
qui como em toda a Eu 
ropa sofre duma trans
formação muito rápida, 
dura liberalismo crasso e 
perigoso.

Que dizer da Italia, o 
coração do mundo cató
lico. de Roma?

Todo o tempo que aí 
viví cursando a Univer-

como os mesmos proble- sidade, durante um ano 
mas são vistos por vê- e meio, diría só isto: é

, um povo bom e genero
so como o brasileiro. Só 
na Italia, algo supera to
do mundo; é a arte. Em 
cada braço de rua, es
tradas nos empurram ao 
passado, afinando o gos
to estético de cada sêr.

Será possível falar de 
Paris sem lembrar da 
ciência que de lá voou 
ao Brasil? De fato sentia 
pequeno ao entrar na 
Universidade de Sour- 
bonne ao lado de estu
dantes de todo o mundo 
para o curso de férias. - 
A frase do grande Car
los VI, quero crer, as 
outras cidades são cida
des, mas Paris é o mun
do, se fazia realidade 
para mim.

Paris ainda é o maior 
centro de estudos sociais 
do mundo, não ficando 
muito atráz na filosofia 
e teologia.

Haveria muito a con 
tar, mas hoje creio sufi
ciente. Meu obrigado ao 
bi-semanário Correio La
geano, que sua missão 
seja o que seu nome in
dica - Um Correio levan
do a religião, a cultura 
e a vida social e tudo 
que há de bom ao povo 
de Lages»

T O B A T T a
___ i «  n f in io r in ia  n m  —  "Tenha um mundo de eficiência em suas i

O MICRO TRATOR

L TC  B A T t 4 .
A maravilha da técnica japoneza, agora 

fabricado no Brasil.
PRESTA SERVIÇOS DE:

ARAR ”  MnwiS AGUA
g r a d e a r  — JJjyER moinho
SULCAR —  ™ " NECER LUZ
ROÇAR —  SERRAR LENHa
PULVERIZAR —  IRRIGAR *

CUSTANDO APENAS A QUARTA PARTE DO PRErr» 
C U iiA "  DOS DEMAÍS TRATORES

Distribuidor Fxclusivo:

VICENTE PASCALE - Comércio e Representações
Rua Correia Pinto 122 - Cx. Postal 28 - Fone 228 - LAGES - s<

P A R A F U S O S
^AÇO • FERRO S A E U. S. S. - MADEIRA

QUEM NÃO ANUNCIA 
— Se Esconde —

Para seus anúncios procure 
CORREIO LAGEANO  

Rua Mal. Deodoro, n0 294

PORCAS

ARRUELAS

ROLAMENTOS

l i x a s

GRAXEIRAS

CONEXÕES

CONTRA.PINOS

GALVANIZADAS

Marca Registrado

SCHÜLER S. A. — Com. e Ind
TEIEG.
FOn OG | IN DIO  
WESTERN 1

CAIXA POSTAI N “ 830 
TELEFONES S-18P7 - ?-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  -

Examine os seus olhos periodicamente
Uma cortezia da Joalheria 

e Ótica Mondadori

□E

O clichê fixa o ultra-moderno aparelho ORTHO- 
RATER, recém adquirido pela conceituada Joalheria 
e Otica Mondadori, e que tem a propriedade de indi
car a capacidade dos olhos.

D O M I N G O S  M O N D A D O R I
Praça João Costa . (Edifício Dr. Acacio)

" Fanta Catarina

na»
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O  clichê fixa o momento do desembarque na tradicional firma C R E D IÁ R IO  YO R K , de uma 

série de REFRIGERADORES G. E.t cujos pro.iutos de fama internacional, são 

distribuídos com exclusividade por aquela renomada organização comercial.

C R E D I Á R I O  Y O R K  T E M  I O D O  P A R A  S E U  L A R
Qr r  __ Caixa Postal, 162 —  Fone, 506 —  Lages —  Santa Cat;

Presidente Nerou Rao"103,
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Mel hera mente de Vulte
Conquanto já fôsse espera-1firma Irmãos Rocha & Cia, 

do, a inauguração da Panifica- desta praça, levada a efeito 
dor a «O Nosso Pão Ltda», de|na manhã de 13 do corrente, 
propriedade da conceituada i no prédio n- 41 da rua Cor-

Ê i Dl V AL
O maior sortimento de peças

e acessórios da cidade com

prêços sem concorrência

Faça-nos uma visita e certifique 

dos nossos vantajosos prêços
Avenida Camões, 18 — Bairro Coral

L \ G E S <>— -anta Catarina

reia Pinto, constituiu, sem 
dúvida, a nota marcante da 
semana passada sobre o 
auspicioso acontecimento que 
veio dotar a nossa cidade de 
importante e oportuno melho
ramento, a última palavra 
em modernismo e técnica a- 
vançada na arte panificado
ra, o que veio nivelar a nos
sa progressista Princesa da 
Serra às mais cultas e popu 
losas capitais brasileiras na 
intrincada arte de fabrico do 
pão.

No desêjo de melhor ser 
vir a sua enorme freguezia, 
correspondendo a preferên

• „ ,10 iiip tem dispensada
0 **0088° público consumidor, 

™rt«nte e conceituada 
; ; T S  .  Rocha & Cia, 
valeDdo-ee de ama da. sua. 
marcante, característica, que
é o de beta 9ervir para « ■
lhor conquistar as simpatias 
da coletividade, nao mediu 
sacrifícios dc toda a ordem 
ni realização de tão impor
tante quão necessário*emp 
endimento, realizando via
gens continuas e noturnas a 
Porto Alegre na ansia de 
contratarem técnicos espe 
cializados para a realização 
de seus intentos como o que

Paniticaflora «0  Nosso Pão» Lid a .
Equipada com os modernos maquinários SIAM

— Pães quentes à toda hora
BISCOITOS - BOLACHAS - DOCES 

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

ml y ' i r  ■

m

C H E G O U  O  N Ô V O  A S T R O
Ja está em nossa loja o nóvo astro da indústria autom obilística brasile ira —  0 Aer W ll 
2600 -  que estabelece uma superclasse em m atéria de automóvel. Venha ver s T  ' . m 
arrojado, em harmonia com as linhas clássicas dos carros modernos Observe T  
sua elegância e o conforto interno que èle oferece. Vocè se convencerá d* n 

W illys 2600 é o mais luxuoso e perfeito carro  de classe até hoje produzido*™Vai»"

2600
A1111 carro a

PEC3 UMfl DEMONSTRAÇÃO EM Concessionário exclusivo:

C
Agencia Plrnaltina de VeicBlos S/A 

Atenida Presid eoteiVargas, 1898 E n d . T e l. P lM iltln a
Ca ia Postai, 3 3 3  '  F o " e- 4 4 4

Lages Santa Catarina

óra se verifica, poj 
além de ser uma ei %  
imposição do surto nXI?eote 
sista que por aqui 8ePI0gfí» 
é também, uma das „ 8 
aspirações do nossa 
e que agora se pos if iN  
maneira concreta. Va 4e

Apos ingentes esf- 
conseguiu a firma > 1, 
Rocha & Cia contratar®40' 
na capital gaúcha o u ’ 1111 
especializado que havi 
efetivar os seus obiertiv *  
foi assim que JcJJVo,«, 
arrancar da culta metr
sulina, onde exercia sua» e 
vidades na arte, em i, a 11 
especializadas no raml^88 
panificaçào como a ConfJ6 
ria «Rocco Sestari» \j 
Limitada», as maiores 1 m 0 
afamadas confeitarias e ^  
darias do sul do pajz 
lhando atualmente, nesta n 
tima, de onde sahiu para 
vir a nossa população C(1„ 
tratado pelos Irmão Rnph 

Wilson Pereira t  
S o u z a ,  g a ú c h
nascimento, trabalha ha tri» 
la anos no intrincado ram» 
de panificaçào. especializar, 
do se na fabricação de 56 jj 
pos de massas, especializa
das, sendo, também perito na 
fabricação de uma bela co
leção zoologica, cuja perfei
ção o d i s t i n g u e  
como um mago conhecedor 
do ramo, é este, pois o téc
nico c<«m que nos brincai 
firma Irmãos Rocha, trazendo 
até nós um dos mais autori
zados valores na técnica pa- 
nifica iora com largo concei
to em Porto Alegre, onde to 
especializou. Assim, acesso- 
rado, também, pelo técnico 
üa arte sr. Otto Lenz Dick, 
está a Panificadora «0 Nosso 
Pão Ltda, aparelhada a satis
fazer os mais exigentes pe
didos de doces, pães e ma.- 
sas artísticas e especialidade! 
como o que de melhor exis
tir

Foram bem elevadas m 
despezas resultantes desta 
moderna instalação, bem co-1 
mo a manutenção de seu 
>essoal especializado, mór- 
mente nesta época de des
controle nos preços, para es
te objetivo não mediu sr 
crificios os populares Irmã 
Rocha, dotando-nos de um» 
moderni88sima panificadora, 
obdecendo todos os requisi
tos de higiene e técnica a* 
vançada. Após mêses de co" 
tinuo labor na instalação da» 
suas dependencias e dâ mon
tagem do super forno Vulc 
de que se orgulha de possuir 
e de bem montada seção d* 
varejo, assistida por . 
competente, a inauguração 
da Panificadora «0 Nos* 
Pão Limitada» é um estabe
lecimento que orgulha a nos
sa cidade e dignifica os seu 
empreendedores.

A o  ato inaugural, onde es* 
teve presente, autoridades 
grande numero de ami? 
esteve presente o sr. A‘v , 
Cardoso Rocha, tronco 
familia Rocha e fundador «g
conceituada e pop-----  r
Natal, que com a 'WJ 
tante inauguração qu®° - 
verifica, atinge ao (1UID'1 JL- 
to de venda de pão effljfic, 
sa cidade, por ahi se ver  ̂
o interêsse e a dedicaç»^ 
firma Irmão* Rocha  ̂
em bem servir a noes;,;s[m- 
lação, em cujo meio “ ^  
ta de largo conceito e
ma.

Dignos, portanto, d 
apreço, por mais est ^
de melhoramento Que nfíu 
nos orgulha, vai aC,ul' iniDb*< 
modesta crônica _»s “  (0t
vivas congratulações ^
ceituada firma Irma^ ^  
& Cia e de parabéns 
sa população. „ 9tr 

Thiago Vieira do
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m . Ambiosio Nondadori
Esteve durante alguns 

dias em nossa cidade, o 
i*r- Ambrosio Mondadori, 
iorte agricultor e comer 
ciante enj Carazinho, Es
tado do Kio Grande do 
fSul- e Que por algum 
tempo exerceu atividades
Comproiflic Orr>

Transcorre em data de 
amanhã, a passagem de 
mais um aniversário na- 
talicio do Sr. Ernestino 
Koerich, sócio diretor da 
importante firma desta 
praça, Gerber & Koerich 
Ltda., e elemento bastan
te conceituado em nos 
sos meios.

Na mesma data, tam I 
bem aniversaria o meni-

Koe™ h 
Jilho do 8r. Er 
Koerich e de 
a- esposa d. Ma A D V C e A L C

R U A  C O R O N E L  C Ó R D O V A  - 319 
(E M  FR E N TE  AO C O R R E IO )

Causai*, C iv is  - c r im ina is  

T raba lh is ta s  - f iscais e 

q u a lq u e r  t raba lho  na esfera  

a«lm i ii i atra ti va.

rinh° Sr‘ ErtlestínO
S ;  seu filho Den 
Koerich, enviamos 
nossas efusivas felj 
Çoes com votos de 
meras felicidades.

Msiores exigências para 
empréstimos aos Estados Para as suas refeições

0 ministro da Fazenda 
ampliou, em portaria ao 
procurador da Fazenda, 
as exigências, a serem 
feitos aos Estados, para 
ajuda da União Deter 
minou, inclusive, que as 
medidas de correção do 
desequilíbrio monetário 
sejam comprovadas por 
documentos. O procura
dor deverá exigir os lüá 
rios Oficiais era que ela*' 
foram publicadas.

0 Diário Oficial do Es 
tado deverá

aic u um ao exercí
cio; medidas de reorga
nização do aparelho fis
cal para a melhoria de 
arrecadação; medidas de 
contenção das despesas; 
decreto suspendendo no’ 
meações e criação de 
novos cargos; decreto 
dispensando pessoal ex 
cedente, sem estabilida 
de.

O Estado pleiteante de
ve estabelecer um orça
mento em aue o déficit

0. p.o.nto. p.ieÇzúdo- p.ala ôeu p.a.Cada\

Avenida Camões (Ao lado do Cine Avenida)
B A IR R O  CORAi_

Lages —  Santa Catarina

Dr. Mario Teixeira Carrilho
(Desembargadcr Aposentado)

Acivogado
Rua Hercilio Luz, 372

sernpr- a- 
companhar o pedido de 
assistência financeira 
com os exemplares era 
que sairam as leis com 
plementares com autori 
zacão de novas despesas; 
demonstração e evolução 
da receita, nos últimos 
três anos; déficit prova

Oficial em que o Poder 
Executivo tenha sido au 
torizado a emitir títulos 
ou oferecer outras for 
mas de garantia. Caixa Postal, 19

Santa CatarinaLacesSINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE LAJES
(Carta de reconhecimento expedid 1 pelo Ministério! do Trabalho 

Ind. e Comércio, em 13 de março de 1959)

Rua Presidente Nereu Ramos, 103 — 2' andar — sala, —01 Telefone 422
j p c  _ o — SANTA CATA "IN A Dr. Wilson Cidral

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

HORÁRIO DA SECRETARIA: Das 9 às 12 horas, e das 14 às 17 horas. 

CONSULTOR JURÍDICO: DR. ERNANI ROSA 

(Atende das 9 às 12 e das 14 às 17 horas.) 

récnico em Contabilidade - Bacharel em Ciências Contábeis e Atuariais.

•dor (inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - Secçâo do S. C. sob o. 1743). 

: iAnn -  «  — CATO DO C O M S ^ V A ^ A E J J L M E S  esiá devida-

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
mente aparelhado para

0 Inverno Chegou.
Àn frin e adquira hoje mesmo na tradicional C A S A  R E H N E UEnfrente os rigores do íno>

Sobretudos, iaponas, malhas, pull-overs, mantas
** tacâc de inverno, e per prêçcs bastante razoáveis.

lisife S T S í S  V t w m *  CXSX EENNECecertifl,nujv «•« _ •.jí.i.iaifi ocfnnno Ho mvornn

r e n n e r
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Na C i d a d e ,  na E s t r a d a  ou na P i s t a ,
A  .........c  e ' “

ELEGANTE — VELOZ -  MACIO
R e v e n d e d o r  S IM C A  n esta  praça :

COREMA -  Cia. Revendedora de Motores e Automóveis

Bua Manoel Thiago da Castro. 174 - Lages - Santa

Atividades ia  Secretaria da Fazenda -  Catas do artigo
A Secretaria da Fazen

da está concluindo a ela 
boração dos cálculos pa
ra a definição do mon
tante devido às Prefeitu 
ras Municipais, de acor
do com o Artigo 20 da 
Constituição, para o ano

de 1063. Esses cálculos, 
baseados uos dados da 
arrecadação tributária 
dos municípios no decor 
rer do ano de 1962,entram 
em vigor durante o se
gundo semestre de 1963.

Continua, assim, evi-

para 19(3

ESCOLA SE  
“REI SOS
Vem de ser fundado em nossa 
Samba "Rei dos Mares", cuja 
ficou asim composta: 

Presidente 
V. Presidente 
Primeiro Secretário 
Segundo Secretário 
Primeiro Tesoureiro 
Segundo Tesoureiro 
Orador

cidade, a Escola de 
primeira diretoria

Amauri Tubbs 
Renato Schaefer 
Gilson R. Moraes 
Rubens Zappelini 

Adilton Dal Oglio 
Milton Rodrigues.

Alvari Rocha

Conselho Fiscal 
Ivo Dalfarra 

Régis Macêdo 
Afrânio Ramos

denciado o firme propo- 
sito governamental de 
dar apôio integral às 
aspirações das Prefeitu
ras Municipais, pagando 
em dia os seus débitos 
constitucionais para com 
tôdas as comunas cata
rinenses. -

D. Hélio Avancini D’UI- 
tra de Azevedo Del Bivar 

Di Fermo

Encontra-se em nosst 
cidade desde há alguns 
dias, D. Hélio Avancini 
D’Ultra de Azevêdo Delj 
Bivar Di Fermo, que 
aqui deverá funcionar 
como Auxiliar de Gabi
nete e Vice Reitor do Se
minário Diocesano da 
ICAB.

Ao mesmo tempo de
verá preparar-se para 
receber a ordenação sa
cerdotal das mãos de D. 
Anbdio J. Vargas, Bispo 
Diocesano da I.C.A.B.

C C A N C E  V EN D A  I x f

Lojas Modelai
^ S T A  DE PREÇOS BAIXOS

OBSERVE
TOME NOTA
I N A C R E D I T Á V E L

Camisa Manga Comprida 
Meias para Senhora 
Coringa de 2 a 12 anos 
Sandalia de dedo 
Anaguas de Gersey 
Calças de Gersey 
Coringa Senhoras 
Calça Passeio Santista 
Calça de Homem 
Soutien Acolçoado 
Conjuntos de 1 a 3 anos 
Casacões a partir de

- - - - - - -  E mais 1001 ofertas da temporada

480
280
480
480
250
150
990
880
380
280
320

3900

Aproveitem nossa sensacional oferta
Exija também seu Cupon brinde de 

Aniversário para uma foto 18 x 24

Preços tudo como antes

Agora em Lages os Famosos Produtos Serramalte
Preços diretamente da Fabrica ao consumidor, somente acrescido do frete

C erv e ja r ia  Serram alte  L tda .
Matriz: Rua Alexandre Bramatti, 773 -„Getúlio Vargas - Rio Grande de Sul 
Depósito Proprio: Rua Gerônimo Coelho s/n° - Lages - Santa Catarina

Cerveias:
Fabricantes dos renomados produtos:

Rrcnenbier
Pilien

Elefante
M a lzb ie r

Refrigerantes:
Diruta

Guaraná
Agua Tônica

Earaniada
Tctia Lim cnada

Distribuem ainda: Gasçsa
Aguardente e Vinhc

Entregas rápidas à domicilio —  Adquiram os famosos DrodTit̂ Q q---------- T------
certifiquem-se dos seus prêços compensadores - errar"alte 0
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io disputar amanhã à cinal V id li o dio Mun'- 
______________ ______________ H 1 v 1(1al Ramos Junior

Guarany ainda lider
Após o resultado de domingo último, em Que 

ruzeiro e Arco íris empataram em 1 gol a cias 

ticação atual do campeonato lageano é a se.

as equipes do S. C. In
ternacional e o do E C 
Nevada 'da cidade de 
São Joaquim, referente 
a mais uma podada do 
campeonato citadino.

O Internacional que 
vem de um empate ines 
perado contra o Olinkraft 
procurará reabilitar-se 
amplamente daquele re
sultado negativo, que 
lhe roubou um ponto 
precioso na tábua de 
classificações.

Por outro lado, o Ne-

Estetoscópio

Em 1816, o médico 
francês Revê Laennec, 
foi visitar uma jovem  se- 
nhora que sofria do co
ração. Muito cerimonioso, 
não querendo encostar 
sua cabeça diretamente 
no seio da moça, fez um 
tubo de papel e desco
briu que assim tornava 
muito mais nítidas as ba
tidas do coração. Com o 
decorrer de alguns me
ses, a idéia do tubo de 
papel levou-o a uma fa
mosa invenção: o este
toscópio.

Bombardeio «Sui 
I Generis»

Um bombardeio, talvez 
único no mundo, aconte 
ceu na baía de Port au 
Prince. Estando ancora 
da alí a canhoeira «De- 
fense», um dos copeiros 
de bordo, cansado de fi
car na cosinha, levou seu 
trabalho para a coberta 
e estava limpando os ta
lheres. perto da ponte de 
comando, quando viu a- 
proxiraar-se um pequeno 
bote com o comandante. 
Assustando-se, e queren
do encobrir sua falta, o 
marinheiro despejou as 
facas, colheres, garfos, 
etc, dentro da boca de 
um canhão, pensando em 
retirá-los logo depois, ln- 
felizmente, seu intento 
não foi conseguido. Ape
nas chegou a bordo do 
navio, o capitão mandou 
disparar uma salva de 
canhão, acontecendo que 
o canhão carregado com 
os talheres estivesse vol 
lado para o Grand Hotel 
de Port au P/ince. Pode- 
se imaginar o espanto 
dos hóspedes, quando, em 
meio ao jantar viram 
cair em suas mesas uma

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

São, de (ato, numerosos aparelhos 

Independentes instalados com alta 

técnica, obedecendo o critério da 

escolha individual das emissoras.

Nossos rádios sao aparem os 
do oito patàncio com se leti
v id a d e perfeita e  que levam  
o garantia d e ------------------------------1

* — «V U V /V l-í V/ » V"*
r°) e London (Londres), 

do embarque da 
^rcadoria.

Avenida Farrapos, 45 - Telefone 4501 - End. Teleg. "WELPE" - Pôrto Alegre

domina nossas estradas de norte a sul e de lsste a oeste
F.N.M. e JK nesta região:Concessionário

Enti. Tel. Rodopinho - Caixa Postal, 312 s a n t a  c a t a r i n a

Presidente Vargas
LAGES
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A PEDIDO

TAREFA IMPOSSÍVEL
WALDECK SAMPAIO

mos na nossa invulnerabili-Os democratas brasileiros, 
notadamente os que nunca lu
taram de arma na mão con
tra os inimigos da Liberda
de, andam meio assustados 
com o desenrolar dos últimos 
acontecimentos. - E não é 
para menos. - Com efeito, os 
agentes ou simples simpati
zantes do credo vermelho 
vêm se manifestando com 
mais frequência e de manei
ra ostensiva e insultuosa, fa
zendo exatamente o jôgo 
cantado por seus patrões, os 
russos.

Atualmente, os comunistas 
brasileiros estão mais confi
antes e essa confiança é tra
duzida pela atitude ousada 
que vêm tomindo através de 
certa imprensa. - Aqui mes
mo em Lajes os poucos que 
existem estão botando as 
unhas de fora, estão tirando 
as máscaras e assim vão se 
tornando conhecidos. — Ao 
contrário do modo como se 
portavam tempos atrás, as 
comunistas brasileiros de ho
je se revelam mais afoitos e, 
ao que parece, certos de uma 
vitória que, segundo sua ma
neira de encarar os fatos, 
lhes sorrirá dentro de um es
paço de tempo relatívamente 
curto. - Baseados em quê, 
não se sabe. - Masi é sabido | 
que jamais êles tiveram, co
mo agora, campo tão favorá
vel às suas pregações, às 
suas mentiras e traições, aos 
seus ataques violentos contra 
pessoas e instituições.

Procuram entravar o pro
gresso da nação deflagrando 
greves sucessivas e injusti
ficáveis e, com isso, criam 
um ambiente de insegurança 
e deixam apreensiva a famí
lia brasileira. - Mas é exata
mente esta a ordem de Mos
cou, é exatamente êste o fi
gurino vermelho. -E  assim’

Acompanhado do Sr 
Alfredo Buatim, esteve 
em visita a nossa reda
ção, o Sr. Roberto E. 
Leyendecker, diretor pre 
sidente da Livraria e Grá
fica do Vale S/A, sita 
em Blumenau, e Gover
nador do Lions, Distrito 
de Santa Catarina, cuja

êles vêm agindo. - Omissão 
do nosso Uovèrno? - Coni
vência? -  O tempo dará a 
resposta. - Entretanto, talvez 
tudo isso decorra da falta de 
uma reação mais vigorosa du 
parte daqueles que não re
zam pela cartilha | moscovita.

Lembro-me perfeitamente 
dos dias calmos que antece
deram à Intentona de novem
bro de 35 no Rio. - Pouquís
sima coisa - houve que pu
desse denunciar o que esta
ria por acontecer. - A  sur- 
prêsa foi quase geral e o que 
aconteceu, então, ainda está 
bem vivo na nossa memória: 
assassinatos frios e covardes 
de pessoas que dormiam, 
traições e mentiras, êstes os 
atos praticados naquela oca 
sião pelos agentes brasileiros 
de Moscou. Não lograram, 
porém, maior êxito e graças 
as atitudes firmes e decidi
das do General Eurico Dutra 
e do Brigadeiro Eduardo Go
mes, foram os comunistas de
vidamente encanados decor
ridas apenas dez horas do 
início da intentona. - Naquela 
época, fôsse outro o nosso 
regime, que não o democrá 
tico, e êles teriam sido leva
dos à parede e fuzilados su
mariamente. - Assim proce
deu Fidel Castro com todos 
aquêles que lhe foram con
trários e não se submeteram 
ao regime comunista por éle 
implantado em Cuba. - Mas 
Fidel Castro, que no dizer de 
um atual deputado federal 
brasileiro é um exemplo a 
seguir, enganou o povo cuba 
no com mentiras e artima
nhas, qualidades próprias dos 
comunistas, e só assim con
seguiu o seu intento - 0 ca
so da Hungria é outro triste 
exemplo de como procedem 
os comunistas.

Não basta, pois, acrnditar-

entidade sob sua direção, 
vem prestando assinala 
dos serviços ao nosso 
Estado

A viagem do Sr. Rober 
to E. Leyendecker à Prin- 
ceza i a Serra, prendeu- 
se à negócios relaciona
dos com a importante fir
ma que dirige.

dade relativamente ao comu
nismo, por ser o Brasil um 
país essencialmente católico, 
aliás a maior nação católica 
do Mundo. - Não basta saber
mos que a maioria dos co
munistas brasileiros é cons
tituída de oportunistas ávidos 
de poder qualquer que seja 
a origem ou espécie. - Não 
basta sabermos que outra 
parte dêles vive de rendas 
não oriundas do seu traba
lho. - Não basta sabermos, 
por fim, que o comunista bra
sileiro é apenas um arremê- 
do. - Precisamos saber, isto 
sim. que os vermelhos, qual
quer que seja a sua espécie, 
constituem sempre um perigo 
à sobrevivência da democra
cia e só respeitam uma lin
guagem: a linguagem da for
ça - Neste particular, o caso 
de Cuba é típico: bastou que 
Presidente Kennedy tomasse 
uma atitude para valer e. 
pronto, acabou-se a valentia 
vermelha.

Finalmente, devemos fazer 
sentir a êsses vermelhos a 
êsses indivíduos destituídos 
dos mais comezinhos senti 
mentos cristãos, que não lhes 
vamos entregar êste país sem 
luta, mas luta mesmo. - É 
preciso que êles saibam que 
uma segunda edição de F i
del Castro, no Brasil, é tare
fa impossível.

Faleceu o Padre

-0 padre Antônio Pin
to, vigário de Urucânia, 
morreu dia L'3 no Hospi
tal Nossa Senhora das 
Dores, em Ponte Nova. 
Trata-se do sacerdote 
que em 1949 e 1950 re
cebeu milhares de cató
licos em sua igreja,atraí 
dos por sua fama de 
milagroso; cegos passa
vam a ver, paralíticos 
andavam.

S r. Roberto £. Leyendecker

CORREIO LAGEANO
Cervejaria Serramalte 

Lida. insiala complet0 
depósito em Lages

A poderosa firma Cervejaria Serramalte Ltda.,C(llt 
maU'iz na cidade de Getulio \ argas.no hstado d# 
Rfo Grande de Sul, que dia a dia vem se projeta  ̂
do no fabrico de cerveja», refi igerantes e chopM 
em quasi todo o Brasil, vem de dotar a nossa t". 
ra de completo depósito de bebidas.

0  deposito proprio que a berramalte instalo» 
*m nossa cidade, recebe os seus produtos dire- 
tamente da fábrica, pelos mesmos prêços de fa. 
bricação, acrescido sòmente do frete, e sem qual
quer outro aumento, não passando por conseguiu 
tn por intermediários.

Além de dispor de uma variedade de cerve
jas tipo Kronembier, Pilsen, Elefante, Malzbier, 
Biruta, guaranás, agua tônicas, laranjadas, soda 
hmonadas.gasosas, distribuição de vinho e aguar- 
dente, o depósito da Cervejaria Serramalte Ltda. 
que é um dos mais completos da cidade, mantém 
uma câmara fria para gostosos chops.

O depósito da Cervejaria Serramalte Ltda. 
de nossa cidade, está confiada à direção de ven
das ao Sr. André Vanni, e o setor de contabili* 
dade ao Sr. Rogério Busnello, elementos êstes 
que tem pôsto à prova todo o seu dinamismo em 
beneficio da prosperidade dos negócios daquela 
firma era nossa terra.

Aqueles dedicados diretores do depósito local 
da Serramalte, vem desenvolvendo uma intensa 
atividade em nossa cidade, atravéz dos bares, 
cafés e churrascarias colocando os citados pro
dutos em todos cs sentidos, fazendo com que os 
mesmos continuem a gozar a preferência que sem
pre receberam por parte de nossa população.

Ainda na tarde de ontem, o depósito da Cer 
vejaria Serramalte Ltda , instalou no Clube dos 
Oficiais do 2- Batalhão Rodoviário, um aparelho 
para servir chopp, iniciativa esta que foi recebi
da com grande alegria por parte .dos frequenta
dores daquele Clube de nossa briosa Unidade Mi
litar.

Assim doravante, a par dessas iniciativas de 
vulto, a uossa população poderá ser atendida à 
domciliio por parte do depósito da Serramalte, que 
dispõe de inúmeras viaturas para entregas de 
bebidas.

Por outro lado, os interessados na aquisição 
das várias qualidades de bebidas disLibuidas por 
aquele depósito, poderão dirigir-se pessoalmente 
às suas dependências sita à Rua Gerônimo Coe
lho, as quais em breve sofrerão uma completa 
remodelação, com a instalação de telefene e ou
tras melhorias, para melhor servir a nossa culta 
população.

miAviso ao Público Lageano zzz:
O Consórcio TAC - CRUZEIRO DO SUL, sempre procurando servir, cada ve* 

melhor o público viajante da região serra de Santa Catarina, depois de reiniciar 
os seus voos para JOAÇABA, capital do Oeste Catarinense, volta agora a servir 
esta região, com PORTO ALEGRE, capital do visinho Estado do Rio Grande do Sul.

Assim é que, sendo atualmente a única Companhia de Aviação Comercial a 
servir nossa cidade, o Consórcio TAC - CRUZEIRO DO SUL, que sempre procurou 

servir a zona da Serra, ligando-a a todas as cidades do País, oferece agora ao 
público viajante, os seguintes vôos, nos dias e horários abaixo:

2as. 4as. e 6as. feiras; - às 07:00, para: Fpolis., Itajaí, Joinville, Curitiba
Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio’, 

às 13:30, para: Porto Alegre 
às 14:50, para: Joaçaba.

3as. 5as. e sabado: às 08 00, para: Fpolis., Itajaí, Joinville, Curitiba
Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio’ 

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

Está portanto, e 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.

Dr. Jorge Barroso Filho
Acompanhado de sua 

exma. esposa. |regressou 
em | dias desta semana 
da capital paulista, o Dr. 
Jorge Barroso Filho, pro
curador da CELESC em 
nosso municipio e com

petente advogado do fo
ro da Comarca.

Em São Paulc, o Dr- 
Jorge Barroso Filho tra
tou de importantes assup 
tos ligados às suas ativí 
dades profissionais.

Comunicação à Praça
n »„  Art,h'VLaríJa e Grafica do Vale S A., de Blun 
pis» o ^ r,buid °ra das maquinas de escritório P] 
de como dos produtos da M°vl

Ç Piei S.A., comunica que o sr.

LASZLO GARAI,
seubv i^ Qn? hec.Íd0 P °r Jorge Garai, não é o*
brancas dp6’ Ddo P°dendo efetuar vendas nem
uianças de especie alguma.

Lajes, 25 de julho de 1963.

I
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