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Nevio Fernandes

Rua M al. Deodoro, 294

cidades do Vale dÕ Jta illTsr8 ívo 'O ito*Í2ZT d“

Otto Lohmann tratou de importantes assuntos relacio
nados com a firma que tão eficienteraente dirige.

Dr. Celso Rcnnos Branco 
assumirá o Senado

Deverá seguir no dia de amanhã para Brasília, o 
Suplente de Senador Dr. Celso Ramos Branco, que na
quela capital assumirá a sua cadeira na Câmara alta do 
País, em consequência do licenciamento do Senador An
tônio Carlos Konder Reis.

Felicitamos o Suplente de Senador Dr. Celso Ra
mos Branco, augurando-lhe franca atividade no Senado 
Federal.

Dr. Jorge Barroso Fio
Acompanhado de sua exma. esposa d. Lourdes M a

cedo Barroso, regressou ontem de sua viagem a Porto 
Alegre, o Dr. Jorge Barroso Filho, competente advoga
do do fôro local e procurador da Celesc em nosso mu
nicípio.

Na capita! gaúcha, o Dr. Jorge Barroso Filho tra
tou de assuntos relacionados com as suas atividades 
profissionais.

Sr. Sélio Melim
Regressou de sua viagem à caoital gaúcha, o Sr 

«lio Melim, diretor do importante estabelecimento co
mercial Crediário York.

Era Porto Alegre, o Sr. Sélio Melim tratou de re- 
ivantes assuntos ligados à sua firma, bem como pro 
edeu à compra de um variado estoque de mercadorias
e todas as utilidades domésticas.

Felicitamos a Sr. Sélio Melim. augurando lhe os 
ossos votos de feliz regresso da metrópole gaucna.

O Dr. Jorge Barroso Filho, advogado da 
>C em Lajes, solicita aos senhores propne- 
de imóveis residentes em Lajes e ao 
cujos imóveis tenham sido atingi os P 
elétrica Tubarão - Lajes, e que ain * 
procurados pelo mesmo pessoa men » 
íjam ao seu escritório profissiona 
baixo, munidos dos documentos dos 1m  

nóveis, para tratar de assunto de seu
a

to comparecimento Ra
ís de Agosto em curso <.
26 no horário comercial.

Reiniciado 
o transporte 

Andorinha 
em nossa 

cidade
Conforme havíamos no

ticiado em nossa última 
edição, que possivelmen
te no início desta sema
na, recomeçariam a tra
fegar as lotações Ando
rinha.

Efetivamente, aquela 
nossa noticia foi confir
mada, pois já são vistos 
pela cidade nos pontos de 
paradas passageiros de 
lotações Andorinha fazen 
do o transporte urbano.

Essa providência me
rece nossos aplausos aos 
seus concessionários, Co
letivo Santos de Trans
portes Ltda., num gesto 
de sempre melhor servir, 
e nas medidas possíveis 
procuram por todos os 
meios oferecer a nossa 
população o máximo em 
transporte.

Porém, somos de opi 
nião que, nosso trans
porte urbano está farto 
de ônibus, pois as famo 
sas filas desapareceram, 
e as mesmas somente 
existem nas horas de 
pique.

Assim é, que destas 
colunas felicitamos a di
reção do Coletivo Santos 
de Transportes Ltda., 
concessionária em nossa 
cidade das lotações An
dorinha, por mais essa 
iniciativa de recolocar 
no momento em que lhe 
foi possível, as referidas 
lotações em nosso trans
porte urbano.

Cel Miiller e Teti Cel Estréia 
disfinguidos na Ordem do 

Mérito Militar
Por Decreto do Sr. 

Presidente da Repú
blica, de Vi do cor
rente, foram distin- 
guidos, na Ordem do 
Mérito Militar, o Cel 
Floriano Mõller e o 
Ten Cel Olavo Perei
ra Estrela, respecti
vamente Cmt e Sub 
Cmt do T  Batalhão 
Rodoviário - Bata
lhão Rondon.

O Cel Mõller foi promovido, na referida Or
dem, ao Grau de Oficial, enquanto o Ten Cel Es
tréia nela foi admitido no Grau de Cavaleiro.

A entrega das altas distinções será realizada, 
em praça pública, no'próximo dia 25 - DIA DO 
SOLDADO possivelmente em Pôrto Alegre.

Por tão significativo acontecimento, o Cel 
Mõller e o Ten Cel Estréia vêm recebendo calo
rosos cumprimentos de seus inúmeros amigos e 
camaradas.

a Caxias
Como parte das home

nagens a CAXIAS, serão 
realizadas, no próximo 
dia 24, sábado, palestras 
sôbre o insigne Patrono 
do Exército, a cargo do 
1* Ten Méd Dr Anaxágo- 
ras Aires Neto, às 1230 
horas, na Rádio Clube, 
e do 2‘ Ten Rezende 
Guimarães,às 1900 horas, 
na Radio Diário da Ma
nhã.

Recauchutaifora Gaúcha Dois 
Irmãos Ltda. sofre substanciais 
melhorias em suas instalações

Conforme publicamos em uma de nossas últimas 
edições, a Recauchutadora Gaúcha Dois Irmãos 
Ltda., sita no bairro Coral, havia inaugurado em 
suas instalações um moderno maquinário para re- 
cauchutagem, recapagem e concêrto de pneus em 
geral.

Após essas inovações, a citada firma passou 
a ser grandemente procurada pelos senhores mo
toristas, e que de lá tem saido satisfeitíssimos 
pelos serviços executados, todos êles com o má
ximo esmêro e acabamento, o que bem atesta a 
eficiência dos referidos maquinarios e tamhem do 
valoroso quadro de profissionais competentes que 
compõem a mesma, e sob a direção dos seus pro
prietários, que não têm medido esforços no sen
tido de proporcionarem o máximo de cavalhei
rismo a todos os seus clientes.

De'stas colunas, felicitamos a direção da Recau
chutadora Gaúcha Dois Irmãos Ltda., pelas trans
formações introduzidas na referida firma, desejan
do-lhes francas prosperidades em seus negocios.

Apresentação da Bandeira 
aos recrutas do 2* turno de 63

Realizar-se-á, no próximo dia 24 do corrente, 
no aquartelamento do 2* Batalhão Rodoviário, a 
cerimônia de Apresentação da Bandeira aos Re- 

icrutas incorporados, no 2‘ Turno de 1963, naquela 
Unidade de Engenharia de construção de nosso 
Exército.

Na ocasião, o Cmt do Btl cumprindo determi
nação regulamentar, dirigirá, aos seus novos re
crutas uma alocução, dizendo do elevado signifi
cado da cerimônia de Apresentação do Pavilhão 
Nacional.
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CREDIÁRIO YORKAdquira no _____
Refrigeradores, Fogões à gás, Rádios, Eleirolas, o][as
cama. Máquinas de costura, Máquinas de lavar P > 

uma infinidade de outros artigos para o seu larCREDIÁRIO YORK lhe ofeiece o máximo de conforto,atiavéz de snaves prestações mensais, com até 20mêses de pagamento
Rua Presidente Nereu Ramos, 255 — Caixa Postal, 162 Fone, 506

Laâes /anta Catarina
9 ■

Faleceu repentinamen- 
te na última segunda fei
ra em nossa cidade, o 
Sr. Olegário Stefano 
Koerich, residente em 
Blumenau e que em La
ges está ligado por ati
vidades comerciais.

O mesmo era progeni 
nitor do Sr. Ernestino 
Koerich, socio diretor da 
importante firma Gerber 
& Koerich Ltda., e se 
encontrava em nossa ci
dade tratando de assun
tos comerciais.

I I Dl V AL
Distribuidora de Veículos e Acessórios Ltda.

O maior sortimento de peças

e acessórios da cidade com

prêços sem concorrênciaFaça-nos uma visita e certifique dos nossos vantajosos prêços
Avenida Camões, 18 — Bairro Coral

L \ G E S  — o — Santa Catarina

O ^eu corpo foi trans
portado na noite daqun 
le dia para Blumenau, 
onde foi dado à sepultu
ra.

(> s» u falecimento cau 
sou gra une constei nação 
em Blumenau e em La
ges, onde mantinha um 
vasto circulo de relações 
e de amizade

Apresentamos à familia 
enluiada os nossos mais 
sentidos pêsames.

A cad em ia  M ilitar dae 
A gu lh as  N egras

O Comandante do 2‘ Bata 
lhão Rodoviário comunici* 
que m ci contiam abeitas, 
até 30 ' 03 s inscrições
para concurso de admissão à 
Acadt mia Militar das Agulhas 
Negras.

Os interessados deverão 
dirigir-se à Seção de Opera
ções e Instrução diquela 
Unidade, para melhores in 
formações.

Serra Fiia ou Engenh 
completo

Gompra-se novo ou usado, pagamento à vista 
Entrega não precisa ser imediata.

Tratar Hotel Provezani, com Agenor.

Comércio de Automó
veis João Buatim S /A .

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente ficam convidados os senhores 
acionistas desta sociedade para 'comparecerem à 
assembléia geral extraordinária a realizar se no 
dia 21 de setembro do corrente ano, às 14 horas, 
na séde social, afim de deliberarem sôbre o se
guinte

Ordem do dia

1°1 Aumento do capital social
2o) Reforma estatutária
3o) Outros assuntos de inlerêsse social

Lages, SC, 16 de agÔ6to de 1963.

JORGE SALIM CHIDIAC 

Diretor-Presidente

F. N. M.
Isste a oeste

Para um transporte segura e econômico adquira o
0 caminhão que domina nossas estradas de norte a sul eConcessionário F.N.M. e JK  nesta região:

RODO PINHO S.A
VEKULOS E MAQUINAS

LAGES —  Av. Presidente Vargas, 1437 - Fone, 537 - End. Tel. Rodopinho - Caixa Postal, 312 _  SANTA Ca TARINA
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a r.H?®.!®-"3 Eslrsiilíi ou na P ista ,
A  m a r c a  m a is  v i t c r i f s  B 0 R _D e 0 cano bíasileiro definitivamente aprovado

p T p / I ! ^ S í lt im a s  c o m p e t iç õ e s  a u t c m c b i l i s t ic a s  e m  n esse  p a ís

ELEGANTE — VELOZ -  MACIO
>r S lM C A  nesta praça:

m Revendedora de Motores e Automóveis

' »  ■ -  S «n > a  C t e r i u ,

Conforme oficio que 
recebemos, foi eleita e 
empossada no dia 28 de 
julho p.p., a nova direto
ria da Associação Rural 
de Lages, que regerá os 
destinos daquela entida
de no periodo de agosto 
de 1963 à julho de 1965, 
a qual ficou assim com
posta: Presidente - Eng. 
Agrônomo Clovis da

Costa Ribeiro; 1- Vice 
Presidente - Vet. Alberto 
dos Santos; 2- Vice-Pre
sidente - Walter H. L. 
Hoeschl; 1* Secretario - 
Dr. Sadi Rodrigues; 2. 
Secretário - Llisses An
drade; r  Tesoureiro - 
Raul de Castro Arruda; 
2* Tesoureiro - Alberto 
Werner; Orador - Dr. In-

nova diretoria
dalécio Arruda; Conselho 
Fiscal - Ivo Bianchini, 
Cesar Vieira da Costa; 
Suplentes - Mauro Ner 
bass, Ari da Costa Ávi
la, Pompilio Fonseca e 
Werner Hoeschl.

Felicitamos a nova 
diretoria da Associação 
Rural de Lages, desejan
do-lhe uma feliz gestão.

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

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

Rua Presidente Nereu Ramos, 103 — 2 andar — sala, 201 — Telefone 422

L A J E S _____________________________ — o— _________ __________ SANTA CATARINA

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.)

Técnico em Contabilidade - Bacharel em Ciências Contábeis e Atuariais.

Solicitador (inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - Secção de S. C. sob n. 1743).

ASSOCIADO: — O SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE LAJES está devida
mente aparelhado para defender o vosso interesse.

Quando Morrer é Viver
escreve:

Prof. D. Hélio, Barão Del Bivar - Di Fermo.

(Continuação)
Eis agora os nossos tempos!
A Igreja experimenta novo gênero de morte. Outro 

pilatos A condenam!
Tôda civilização periga diante da resposta indiferente a 

esta pergunta:..........

« QUE É A VERDADE? «
Por dentro e por fóra da Igreja se propala um velho 

êrro. O êrro de dizer que não existe a verdade.
Poder-se-ia cizer que o mundo de hoje nega razões à 

verdade e as dá ao êrro.
Há «lôbos» ataviados de profetas!
Há os que se sentem insultados por serem chamados 

distintos e que, no entanto, protestam com cândida doçura 
ao serem chamados de maus cristãos!

Há os que são indiferentes tanto para a verdade co
mo para o êrro!

Há os que adotam o «nunca definir-se»!
Há, também,aquêles para os quais não faz diferença 

que Deus exista ou não, que Cristo seja Deus ou não seja!
Nos nossos dias, poder-se-ia dizer, os espíritos come

çam a viver de palavras capciosas, de frases que vaiam 
idéias vaporosas. Exempla?! Eis aí:»0 CRISTO DA FÉ NÃO 
É O CRISTO DA HISTORIA!»

O nosso século é um tempo novo. Isso é verdade! 
Mas, se êsse novo tempo trouxe um novo espírito, parece, 
também. que êsse espírito quer sepultar Es
pírito de Cristo!

No mundo todo, a Imprensa, tanto a falada como à es
crita, por todos os meios, atira os seus projéteis. Dizem, os 
novos « profetas »: -A Igreja morreu! Ela não tornará mais 
à vida! 0 mundo está convidado para sepultá-La!

Mas, por misteriosas razões, o Gigante permanecerá 
de pé! Enquanto a densa neblina dessa madrugada não per
mitir que o mundo todo A reconheça. Ela ainda progredirá 
eis que será vista a passear na glória de uma nova manhã 
de Páscoa!

(Continua)

Agora em Lages os Famosos Produtos Serramalte
Preços diretamente da Fabrica ao consumidor, somente acrescido do freteC e r v e j a r i a  S e r r a m a l t e  Ltda .
Matriz: Rua Alexandre Bramatti, 773 Getúiio Vargas - Rio Grande de Sul 
Depósito Proprio: Rua Gerônimo Coelho s/n° - Lages - Santa Catarina______________

C e r v e la s : D r c n e n b ie r

Fabricantes dos renomados produtos:

P ils e n
E le f a n t e

U a lzb ie r
F i r u l a

rn  P e f r i í i e r a n t e s :  g u a r a n á
A fin a  T ô n ic a

L a r a n J a d a
X c d a  L im c n a d a

C a s c s a

D is t r ib u e m  a in d a :  A g u a r d e n te  e  V in h c

das~à domicilio — Adquiram os famosos produtos Serramalte e 
Entregas rapi certj^quem.s0 dos seus preços compensadores.

-

m -
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Dr. Aron Kipel
A L T A  CIR U R G IA

Doenças de Senhoras - Vias urinárias - 
Diagnóstico precoce do câncer na mulher

Residência: Parque Jonas Ramos. 193 - Fone, 415

Consultório: Rua Hercilio Luz. 12

H o r á r i o :  das 10 às 12 h o ras  e das 
13 ,30 às 18 ho ras

TAGES -  SANTA CATARINA

A D V C D A D D
R U A  C O R O N E L  C Ó R D O V A  -  319

(E M  F R E N T E  AO C O R R E I O )  
CaiifettM, Civil* - c r im in a is
TrabalhiulHH - fiacaim e

qualquer trabalho na e»íVra
Hilnd i*trativa.

D i. Mario Teixeira Carrilho
(D e s e m b a r a a d c r  A p o s e n t a d o )

Advogado
Rua Hercilio Luz, 372

Fone. 226 ‘  Caixa Postal 19
Lages — Santa Catarina

Dr. AÍRTON R. RAMOS
Especialista em olhos, ouvidos, nariz e garganta

Consultório: Praça João Costa, 10 
Io andar

Lages — Santa Catarina

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

Dr. Wilson Cidral
Clínica e cirurgia dos ouvidos 

Audiometria em câmara insonomada 
Estapedectomia com enxêrto de vei 

prótese de polietileno. ^

Consultório: Des. Westphalen, 15 - 
9o andar, conj. 3- Fone 4-5U4J

Hora Marcada das 08 ,00  às 18,00 hs.

Curitiba — Paraná

D r.T  e lm o  R o d rig u e s  
1 S a rm e n to

Dermatologia — Testes Alérgicos

Consultas das 15 às 17 horas
C O N á U L T Ô ~ ’ O: RU A R I S T I l I A N O  

RAMOS, 234

Lages — Santa Catarina

3a Feira de Amostras de 
Santa Catarina

Nada menos de 84 
indústrias catarinenses 
participarão da 3a Feira 
de Amostras de Santa 
Catarina, a realizar-se 
em Joinville, de 31 de 
agosto a 8 de setem
bro. O certame promete 
ultrapassar o êxito ve
rificado nas duas vêzes 
anteriores, não só pelo 
maior número de parti
cipantes como ainda pe
lo interesse que vem 
despertando a 3a Feira 
de Amostras de Santa 
Catarina em outras uni
dades da Federação.

4a pagina

C ir u r s iã c  -  D e n t is ta
Clinica -  Cirurgia -  Prótese em Geral -  Raio X  

Infra-Vermelho  -  Preparo de Cavidades pe t Alta 
Velocidade -  Agora dotado de moderno Aparelho 
B O R D E N  A l R O T O R  K A V O  BR  - 655

Consultório: Rua Cel. Córdova, n* 315 - (Em frente 
ao Correio) -  Fone, 283

Lages — Santa Catarina

Caminhões precisam -se
A Exportadora de Madeiras Fontanive Ltda., 

estabelecida no bairro Coral, necessita de cami
nhões para o transporte de madeiras. Os interes
sados queiram dirigir se à referida firma onde 
obterão maiores esclarecimentos.

Expedição < inematográ- 
fica ao Amazonas

Partiu para o Amazo
nas uma expedição ale
mã cujo objetivo é reali
zar um filme de aventu
ras nas florestas virgens 
daquela região.
O custo de sua iniciativa 
ascende a milhões de 
marcos. A parte final da 
película será rodada no 
Rio de Janeiro

Aniversário
Deflue no dia de hoje 

a passagem do r  aniver
sário natalicio do meni 
no Cláudio José Tschumi, 
filho do casal Sgt. Ubal- 
do Tschumi e de sua di
gna esposa d. Reginal- 
da Espindola Tschumi, 
pessoas bastante concei
tuadas em nossos meios.

Felicitamos o pequeno 
aniversariante, desejan
do lhe inúmeras felicida
des.Examine os seus olhos periódicamente

Uma cortezia da Joalheria 
e Ótica Mondadori

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 f t O O S  M 0 H & A D 0 R I
Praça João Costa - (Edifício Dr. Acacio)

- I «uitci Catarina
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Após a rodada de domina 
campeonato passou a ser a S L * }  ? assificação do 

r  Guarany beguinte:
2- Internacional e Olinkraft ? pp
3’ Nevada u 1 pp
4* Arco íris 4 pp
5' Pinheiros 5 pp
6‘ Cruzeiro 6 pp

-------------------- ------------------------------------------ --------------- 9 PP

Internacional veoceu em Blom enar

P i l i c a i r a  « f l l i a P M i '
Equipada com os modernos maquinários SIAM

-  Pães quentes a toda hora
BISCOITOS - BOLACHAS - D O C F S  

FRIOS - CONSERVAS ETC
R u a  Correia Pinto, 41 -  LAGES _  Santa Catarina

Fácil vitória do Olinkraft
Em prosseguimento 

ao campeonato lageano 
de futebol, tivemos do
mingo à tarde no Está

dio Municipal Vidal Ra_ 
mos Junior, o cotejo en 
tre as equipes do Pi
nheiros de nossa cidade

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

O MICRO TRATOR

-  I C 03A I I A  -
A maravilha da técnica japoneza, agora 

fabricado no Brasil.
PRESTA SERVIÇOS DE:

ARAR —  PUXAR AGUA
GRADEAR —  MOVER MOINHO
SULCAR —  FORNECER LUZ
ROÇAR —  SERRAR LENHA
PULVERIZAR —  IRR’GAR

CUSTANDO APENAS A QUARTA PARTE DO PRECO 
DOS DEMAIS TRATORES

Distribuidor xclusivo:

VICENTE PASCALE - Comércio e Representações
Rua Correia Pinto 122 -  Cx. Postal 28 -  Fone 228 -  LAGES -  SC.
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CHEGOU O NÔVO ASTRO
Ja está em nossa lo j. o nô,o astro da indústria automobilisfica brasileira -  o A ero -W ill,. 
, fino _  „„e estabelece ama superclasse em matena de aatomo.el. Venha ,or seu estilo
arroiado em harmonia com as linhas classicas dos carros modernos. Obser.e e admire 
arrojado, e ,órl0 interno que éle oferece. Voce se convencera de que o Aero-
sua eleganc . oso e perfeito carro de classe até hoje produzido no pais.
Willys 2 6 0 0  e o mais iuxuos. ^  h

—  um  carro a rigor

PEÇO UMfl DEMONSTRAÇÃO EM
Concessionário exclusivo:

Agência rlanaítma de Veículos S7A 
Aienida Presidente Vargas, 1898 End. Tel. Planaltlna - Fone, 4 4 4  

caixa Postai. 333
Lages — Santa Catarina

e do Olinkraft de ígaras,
Atuando mais coor

denado entre os seus 
diversos setores, o elen
co do Olinkraft levou 
a melhor pelo escore de 
4 a 1, conservando-se 
assim na vice liderança 
da tabela.

Na preliminar, o Pi
nheiros derrotou o Olin
kraft pelo alto marcador 
de 12 a 0.

Convém
Saber...

Cataratas do Iguaçú 
atração espetacular

Distante cerca de 1.400 
quilômetros do Rio de 
•Janeiro, a pequena cida
de de Fóz do Iguaçú, é 
i mai* bela e espetacu
lar atração turitica do

sso país. O rio que for 
ma as famosas cataratas 
segue um curso de 1.300 

sp*>ncado ao lon
go de |4.000 metros de 
muralhas rochosa, de al
tura variavel entre 90 e 
30 metros. As quedas de 
de água que o rio form i 
são mais altas que as 
de Niagara, America do 
Norte, e mais volumosas 
que as de Vitoria, África 
Oriental. Essas quedas 
de água que formam as 
Cataratas do Iguaçú, são 
a fronteira natural en
tre Brasil - Argentina e 
Paraguai, e seu fragor 
é ouvido há mais de 30 
quilômetros de distância. 
Ali, o turista durante o 
dia encontra a verdadei
ra beleza natural, des- 
lumbrando-se com as va
riações da neblina que 
as quedas formam, a 
modificação dos saltos 
1’água, que de instante 
i instante, se transfor
mam e, à noite, encon
tra nos modernos hotéis 
e conforto do progresso 
humano.

Helicópteros no céu

Os modernos helicópte
ros que ^sempre atraem 
o olhar das pessoas 
quando sulcam o céu, 
foram também, ideia fi
xa dos homens antigos. 
Leonardo da Vinci, por 
exemplo, dedicou muitos 
dos seus estudos para 
conseguir vencer os céus. 
Igor Sikersky, em 1939, 
conseguiu fazer voar o 
primeiro helicóptero. Ho
je, alguns helicópteros 
conseguem transportar 
pesos até duas toneladas 
e desenvolver velocida
des até 300 quilômetros 
por hora.
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ApreseRtações de Inaãos 8srtuzzi
•  *:«

Causaram desusados sucessos em nossa ci
dade, as apresentações da renomada dupla fgau- 
cha, Irmãos Bertuzzi, notáveis interpretes de nos
sa musica regional e apreciados artistas do nosso 
Rádio e TV.

Sábado último, os Irmãos Bertuzzi, acompa
nhados do Centro de Tradições Gaúchas Alexan
dre Pato, da cidade de Lagoa Vermelha, exibiram- 
se na vizinha cidade de Curitibanos, onde alcan
çaram sucesso extraordinário.

No domingo, pela noite, os Irmãos Bertuzzi, 
realizaram uma espetacular apresentação na Rá
dio Diário da Manhã, onde arrancaram entusiás
ticos aplausos da platéia que lá se fez presente.

Finalmente, às 22,30 horas, os Irmãos Bertuzzi, 
apresentaram se no Clube Excursionista Princesa 
da Serra, sirapatica sociedade de nossa terra, on 
de perante o seu seleto corpo associativo e sob 
grande entusiasmo dos mesmos, conseguiram co
roar de êxito as suas apresentações em Lages.

Assim, desta maneira, os famosos Cancioneiros 
das Coxilhas e o Centro de Tradições Gaúchas 
Alexandre Pato, de Lagoa Vermelha, conseguiram 
grande sucesso em suas apresentações na Prince
sa da Serra, dando verdadeiras demonstrações 
das musicas dos pampas a maioria delas de suas 
criações, além de outros sucessos musicais.

Os Irmãos Bertuzzi deixaram a nossa cidade 
segunda feira pela manhã.

Iniciada a 1a Semana Bançásia

"irraino Lisboa, Pedro^ Paulo Lisboa e demais 
parentes da sua inesquecível esposa e mãe 
GEORGINA, agradecem aos seus amigos pelas 
demonstrações de amizade e aprêço, que lhes fo
ram tributadas nessa hora tão dolorosa.

Outrossim, convidam para assistirem a missa 
de sétimo dia, que mandam celebrar na Catedral 
Diocesana, sexta feira, dia 23 do corrente, às 7.30 
horas da manhã.

Lages, 21 de Agosto de 1963

Faleceu a Sra. Maria Cunha
Faleceu no dia de on

tem, pela manhã, em 
nossa cidade, a vene- 
randa sra. d. Maria Cu
nha, mãe da sra. d. Maura 
Cunha Ribas, digna es
posa do Sr. Antonio Wal- 
raor Ribas, do alto co 
mércio desta praça.

A extinta que contava 
87 anos de idade, encon- 
irava se em Lages na re
sidência de sua filha, 
quando se deu o desen 
lace.

O seu corpo foi trans
portado ontem às 12 ho
ras para a cidade de 
Nova Trento, neste Es
tado, onde d. Maria Cu
nha ie-idia e na qual go
zava de geral estima, 
devido à uma série de 
atributos que lhe ornava 
o carater.

Destas colunas envia
mos à farailia enlutada 
as nossas mais sentidas 
condolências.

Com um cock-tail, le
vado a efeito na última 
segunda feira, pelas 20,30 
horas, na séde da Asso
ciação Atlética Banco do 
Brasil, sito no 3‘ andar 
do Edifício Ribas, foram 
iniciadas as comemora
ções alusivas à la. Se
mana Bancária.

Compareceram àquêle 
ato, bancários pertencen
tes a todos os estabele
cimentos de crédito de 
nossa cidade, além de 
vários convidados espe
ciais, inclusive êste jor
nal que se fez presente 
por intermédio do seu

Sr- Rogério Busnello
Viajou para a cidade 

de Getúlio Vargas, Esta
do do Rio Grande do 
Sul, o Sr. Rogério Bus
nello esforçado e dinâ
mico chefe de Contabili 
dade do depósito local 
da Cervejaria Serramalte 
Ltda.

Naquela cidade gaúcha, 
o Sr. Rogério Busnello 
tratará de importante?' 
assuntos junto a alta di 
reção daquela conceitua
da organização cervejei- 
ia e que oizem respeito 
ao depósito de vendas 
que aquela firma man 
tém em nossa cidade, á 
t.ua Gerônimo Coelho.

Sabe se que um dos 
assuntos a serem venti
lados pelo ,Sr. Rogério 
Busnello junto à direção 
geral da Serramalte, pren 
de se à vinda de mais 
viaturas para o depósito 
de Lages, isto devido ao 
crescente movimento que 
essa firma tem em nossa 
cidade, cuja procura de 
seus produtos tanto na 
cidade, interior e muni
cípios vizinhos, é das 
mais intei sas, dada à fa
ma que adquiriu no seio 
de seus inúmeros consu
midores.

Divulgando êste acon
tecimento, desejamos ao 
Sr. Rogério Busnello, os 
nossos votos de feliz a 
tividade em Getúlio Var
gas.

redator chefe.
As solenidades foram 

abertas pelo Sr. Sizenan- 
do Godinho, presidente 
da Associação Profissio
nal dos Empregados em 
Estabelecimentos Bancá
rios da Região Serrana, 
que fez uma saudação 
aos presentes, dissertan- 
do a seguir o programa 
comemorativo da la. Se
mana Bancária.

Ato continuo, teve ini
cio o cock-tail dançante, 
da qual participaram to
dos os bancários lagea- 
nos e suas respectivas 
famiJias, cujas danças se 
prolongaram até altas 
horas da noite.

Devemos destacar aqui 
a cordialidade com que 
o Sr. Sizenando Godinho, 
presidente da APEEBR8, 
seus dinâmicos colegas 
de diretoria, e o Sr Jai 
Ao Luiz Ramos Filho,

presidente da AABB, tri
butaram a todos os pre
sentes, fazendo com que 
os mesmos tivessem al
gumas horas de satisfa
ção, dentro de um clima 
de franca harmonia e 
sociabilidade. A magní
fica séde da Associação 
Atlética Banco do Brasil, 
a qual servirá de palco 
de grande parte das co 
memorações bancárias, 
impressionou-nos favora
velmente, pelo seu estilo 
e pelas várias secções 
de que a mesma se com 
põe

Quanto à la. Semana 
Bancária, durante o de
correr desta semana, es
tá sendo cumprido um 
vasto programa social e 
esportivo, culminando 
com um grandioso baile 
no próximo domingo, dia 
25, no Clube lo. de Ju
lho.

Dival revoluciom no comercio 
de peças e acessórios

Aviso ao Público Lageano
O Consorcio 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 atualm ente a única Com panhia 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 hordrios 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.
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.

Sas. 5as. e sabado:

Está portanto, o público viajante da Região Serrana de parabéns, com as 
novas linhas do Consórcio TAC —  CRUZEIRO DO SUL que continua 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.

A conceituada firma 
DIVAL - Distribuidora de 
Veicuios e Acessórios 
Ltda., vem desde há al 
gum tempo revolucionan
do o nosso comérci'» ie 
peças e acessórios.

Trata-se de completo 
estoque de peças e aces
sórios para todos os ti 
pos de veicuios, que es
tão sendo vendidos por 

íprêços relativamente bai
xos, e sem qualquer con
corrência.

Ainda agora, resultan
te do recebimento de um 
grande sortimento de pe
ças e acessórios, tem si
do grande a afluência 
àquêle importante esta

belecimento por parte 
dos motoristas em geral, 
pois além de oferecer 
ura produto com garan
tia das maiores industrias 
no ramo, a D IVAL ofe
rece o referido produto 
com prêços bastante a- 
cessiveis.

Por isso. é que a DI- 
V A L  - Distribuidora de 
Veicuios e Acessórios 
Ltda., „a cada dia que 
passa conquista as sim 
patias dos seus inúmeros 
adquirentes. por propor
cionar aos mesmos es
sas séries de vantagens, 
jamais verificada era nos
sa cidade no ramo de 
peças e acessórios.

tsta alcançando grande suces
so o “ Meu Concurso Estrela”

Está alcançando grande sucesso em todo o 
Brasil, e sobretudo em nossa cidade, o “ Meu Con
curso Estrela” , instituído pela grande industria 
brasileira, Manufatura de Brinquedos Estrela S/A, 
situada na capital bandeirante.

Êste concurso que foi iniciado no dia 25 de 
junho, será encerrado no dia 25 de setembro, e é 
o 5- Concurso instituído pela Manufatura de Brin
quedos Estrela S/A nestes últimos anos, os quais' 
sempre alcançaram os maiores sucessos, não só 
pelo sentido de organização, como também pela 
quantidade de prêmios que são oferecidos aos 
milhares de concorrentes.

O citado concurso foi dividido em duas partes, 
sendo que a fase inicial do mesmo foi iniciada 
dia 25 (ie junho e será encerrada nos próximos 
dias, precisamente no próximo dia 25. Esta fase é 
denominada regional, pois procura promover um 
movimento cada vez maior em cada zona ou re
gião. a  segunda fase. da qual participarão todos 
os participantes de setembro, será a fase nacio
nal, englobando como se diz o próprio nome, to
dos os Estados do país

Desse modo, a Manufatura de Brinquedos Es
trela S/A, atravéz do sugestivo “ Meu Concurso Es
trela” , está atraindo as atenções de milhares de 
concorrentes, bem como de seus revendedores 
espalhados por todo o país, fazendo com que o 
vantajoso prêmio de l milhão de cruzeiros, e ou
tros prêmios como lancha a motor, projetor sonoro, 
gravador de som portátil, charrete com ponei, bi
cicletas Monark, radio transistores Voltix etc., se
jam disputados sob enorme expectativa.
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