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üGRJMER aumentará seu capital 
para tfois bilhões de cruzeiros

O Banco Agricola-Mercantil S/A, um dos mais im- 
portantes estabelecimentos bancarios do país que tem 
a sua sede em Porto Alegre, e com filiais em várias 
unidades da Federaçao, desde o dia 22, abriu subscri
ção para aumento do seu capital social para dois bi 
Ihões de cruzeiros.

O AG R IM E R  que até aquela data oferecia ações 
preferenciais aos seus acionistas, passou agora a ofere
cê-las ao público em geral.

Assim e. que a agência local daquela conceituada ca
sa bancaria, encontra-se com uma disponibilidade de a- 
ções para oferecimento ao público de nossa cidade.

Caso o indice de ações subscritas atinja o seu li
mite, ou seja de dois bilhões de cruzeiros, o Banco A- 
gricola-Mercantil passara a ser um dos primeiros esta
belecimentos bancários do Brasil com tamanho capital.

Sr. Léo Ampessam

j Fone 397 j Cx. Postal 59

Bancários realizaram galeto de con
fraternização na Churrascaria 

Gruta Lageana

Seguiu no dia de on 
tem para a capital do 
Estado, o Sr. Léo Am
pessam, esforçado e di 
nâmico diretor da Em
presa Lages-Florianópo 
lis, que foi à metrópole 
catariDense tratai de im
portantes assuntos rela
cionados com essa con
ceituada Emprêsa.

Graças aos seus esfor
ços, e compreendendo a 
absoluta necessidade de 
permanente 'ligação  ter 
restre entre a nossa ci
dade e a capital do Es
tado, o Sr. Léo Ampes

sam juntamente com ou
tros membros da direção 
da Emprêsa Lages-Flo- 
rianópolis, instituiram 
dois horários distintos e 
simultâneos de tráfego 
para aquela Emprêsa, 
medida essa que reais 
benéficios trouxe ãs po
pulações de Lages e Fio 
rianópolis.

Felicitamos o Sr. Léo 
Ampessam. desejando-lhe 
grandes venturas em 
suas atividades comer
ciais na capital barriga 
verde

Dentro das festividades alu
sivas à Ia Semana Bancária, 
realizou-se domingo último 
pelas 12 horas, um suculento 
galeto de confraternização 
na Churrascaria Gruta Lagea
na, onde a familia bancária 
da Princesa da Serra, conjun
tamente com os banqueiros 
e inúmeros convidados espe
ciais, se rejubilaram por tão 
festivo acontecimento.

O ágape transcorreu num 
clima maravilhoso, de franca 
alegria e camaradagem, con 
tribuindo muito para isso, a 
fidalguia com que foi dispen
sada aos presentes pelo Sr. 
Pedro Waldemar Benthien, 
proprietário da Churrascaria 
Gruta Lageana, muito bem 
assessorado pelos seus dignos 
funcionários, fazendo com  
que êsse estabelecimento co
mercial se situasse cada vez 
mais na simpatia da familia 
bancária de no68a ierra.

As comemorações da Ia 
Semana Bancária, tiveram o 
seu encerramento com a rea
lização de um grandioso bai
le, na noite daquele dia, no 
Clube 1° de Julho, cujas dan
ças foram cadenciadas pelo 
renomado Conjunto Sincopa 
do, e transcorrendo as mes 
mas num clima de muita ale
gria e diversão.

Após o encerramento das 
comemorações alusivas à Se
mana Bancária, devemos lou
var o espirito de trabalho de

senvolvido pelo Sr. Sizenando 
Godinho, d i g n o  presidente 
da Associação Profissional dos 
Empregados em Estabeleci
mentos Bancários da Região 
Serrana, que auxiliado por 
uma pleiade de valorosos co
legas de diretoria, e ainda 
contando com a inestimável 
colaboração da direção da 
Associação Atlética Banco 
do Brasil, souberam conduzir 
ao sucesso essas significati
vas solenidades de cunho 
bancário.

A T E N Ç À O

INTERESSADOS
O Dr. Jorge Barroso Filho, advogado da SLESC em Lajes, solicita aos senhores proprie- 

rios de imóveis residentes em Lajes e São Joa 

lim, cujos imóveis tenham sido atingidos pela 

lha elétrica Tubarão - Lajes, e que ainda nao 

ram procurados pelo mesmo pessoalnnnte, 1 

: dirijam ao seu escritório profissional no ende- 

ço abaixo, munidos dos documentos dos mes- 

os imóveis, para tratar de assunto de eeu jm -

IIZ

Major Hallo Rinck Ribeiro

Acompanhado de sua exma. familia e viajan
do por via terrestre, regressou ontem de Porto 
Alegre, o Major Hallo Rinck Ribeiro, dinâmico o- 
ficial do nosso Exército e chefe de Relações Pú
blicas do 2- Batalhão Rodoviário.

Naquela capital, o Major Hallo Rinck Ribeiro 
assistiu domingo último as solenidades de conde
coração da Ordem do Mérito Miiitar, com que fo
ram distinguidos o Cel. Floriano' Mõller e o Tte. Cel. 
Olavo Pereira Estréia, respectivamente Comandan
te e Sub Comandante daquela Unidade Militar.

ito compareclmento deverá proceder se ainda

mês de Agosto em curso à rua Emidano

Ramos. 126 no horário comercial.

Encontra se reunida 
desde os primeiros dias 
do corrente mês, a Câ
mara Municipal de La 
ges, quando estão sendo 
ventilados importantes 
resoluções concernentes 
á nossa comuna.

Entre os Vereadores 
que mais tem se desta
cado no atual periodo 
legislativo, encontra-se o 
Vereador José Wilson 
Muniz, do alto comércio 
de nossa cidade, e figu
ra das mais conceitua
das em nossos setores 
sociais, econômicos e 
também esportivos, por
quanto atualmente vem 
ocupando importante fun
ção no S.C. Internacional.

Inúmeros projetos de 
grande significado e in- 
terêsse para a Princesa 
da Serra, vem de ser a- 
presentados ao legislati
vo municipal, fazendo 
com que a sua atuação 
naquela casa do povo, 
seja uma das mais dinâ
micas de quantos a inte
gram.

Destas colunas, augu- 
ramos ao Vereador José 
Wilson Muniz os nossos 
votos para que continue 
sempre a honrar o seu 
mandato em nossa Câ
mara Municipal.

A ltos fu D C iO D ário s  da CELESC em Lages
Vindos de Florianópolis estiveram em nossa cidade> 

tendo daqui seguido para Curitibanos e outras comunas de 
nosso Estado, os Srs. Oscar Pereira, Edward Navarro e 
Arno Lippel. altos funcionários das Centrais Elétricas de 
Santa Catarina S/A (CELESC).

Em função da recente viagem do Governador Celso 
Ramos aos Estados Unidos, quando conseguiu apreciável 
verba para a ampliação da energia eletrica em Santa Ca
tarina. aqueles altos funcionários da CELESC estão visi
tando vários Municipios catarinenses, tomando um contacto 
geral com os mesmos sôbre a ampliação e melhoria desses 
serviços.

Em nossa cidade, os Srs. Oscar Pereira, Edward Na- 
/arro e Arno Lippel, estiveram em contacto permanente 
•om os Srs. Hugo de Castro Bràscher e Remy Goulart, 
re-ipe ctivamente diretores da Companhia Serrana de Eletri- 
cidade e Cia. Catarinense de Força e Luz S/A, tratando de 
'ári< s e urgentes problemas concernentes ao setor ener
gético de nosso Municipio.

Em breve a inauguração da filial do 
Banmerindus

Está previsto para meados do próximo mês 
de Setembro, a inauguração no edificio Antonio 
Souza, à Rua Marechal Deodoro, da filial do Ban
co Mercantil e Industrial de Santa Catarina S/A.

Êste importante estabelecimento bancário tem 
a sua matriz de nosso Estado, estabelecida em 
Florianópolis, sendo que a sua séde geral está si
tuada em Curitiba, capital do Paraná.

Afim de ultimar as providências de sua ins
talação, bem como tomar outras providências, en
contra-se já em nossa cidade, onde aqui dedicará 
as suas atividades junto à novel agência, o Con
tador fNeri Costa Amaral, que anteriormente exer
cia essas funções na cidade de Santos, interior de 
São Paulo, com muita competência e honestidade.

Divulgando êste acontecimento, destas linhas 
felicitamos a alta direção do Banco Mercantil e 
Industrial de Santa Catarina S/A, pela sua insta
lação em nossa cidade, advindo com isso maiores 
frutos ao patrimônio econômico da Princesa da 
Serra, que assim dá mostras do seu crescimento 
no setôr bancário.
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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 ,
S I M C A  C H A M B O R D  é o carro brasileiro definitivam ente aprovado

A  marca mais vitcricsa nas últimas ccmnetiçces automobilísticas om ncssi n«ns

ELEGANTE — VELOZ -  M ACIO
R e v e n d e d o r  S IM C A  n e sta  p ra ça :

C O R E M A  -  Cia. Revendedora de Motores e Automóveis

Btia Manoel Tfaiago de Castro. 174 - Lages - Santa Catarina

1 ,
Prefeitura Municipal de

Estado de Santa Catarina
DECRETO N‘ 40 

de 9 de agosto de 1963

O dr. Wolny Delia Rocca, Prefeito Municipal de Lages, no uso 

de suas atribuições,

Decreta:

Art. l - - Fica aprovado o Loteamento de um terreno situado no 
Bairro Conta Dinheiro, zona B, urbana, desta cidade, pertencente ao se
nhor David1 Burigo e com a área superficial de quarenta e tres mil e 
um metro e inquenta decim etros quadrados (43.001,50 m2)

Art. 2- - Do terreno mencionado no artigo anterior, passa ao do
mínio público a área de onze mil novecentos e setenta e cinco metros 
e vinte decimetros quadrados ( 11.975,20 m2), que se destina arruas e 
praças.

Art. 3' - Êste decreto entrará em vigôr na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, 
em 9 de agosto de 1963

Wolny Delia Rocca.
Prefeito Municipal

Asdrubal Guedes de Souza Pinto 
Resp. p. Secretaria

DECRETO N- 41

de 16 de agosto de 1963

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

Art. D - Fica aberto, por conta do excesso da arrecadação do cor
rente exercício um crédito de Sete milhões, trezentos e quarenta e um 
mil e oitocentos cruzeiros (7.34t.800,00), para suplementar as seguintes 
dotações do Orçamento vigente:

o oo-2 Diretor da Secretaria da Câmara Cr$ 96.000,00 
0 oo-3- Auxiliar de Secretaria da Câmara 96 ooo,0o
0- o4-5- Pensão concedida pela Res. 09/60 42,000,00
o 4o-2- Oficial de Gabinete - F. Grat. 4 000,00
o 7o-5- Auxiliar de Esc. Pad. J- (dois) 126.000,00
1- oo 8 \uxiliar de Esc. Pad. G- (cinco) 50.000,00
l-2o-2- Fiscal da Fazenda Pad. P- (dois) 210.000,00
l-2o 6- Adicional aos vencimentos 16.800,00
3- 3o-l- Vencimentos de professores 4.318.000,00
3 3o-3- Adicional aos vencimentos 15.000,00
4- 41-1- Extranumerários Contratados 526.000,00
8-oo-H Fiscal Aux. - Pad H- (quadro) 144.000,00
8-21-3- Extranumerários Contratados 1.566.000,00
8-91 2- Operários Serv. Matadouro 77.000,00
8-91-3- Operários Serv. Cemitério 55.000.nO
TOTAL

Art. 2' Êste decreto entrará em vigor na 
ção revogadas as disposições em contrário.

7.341.800,00

data da sua publica-

Prefeitura Municipal de Lages, 
em 16 de agosto de 1963

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Publicado o presente decreto na Secretaria da Prefeitura em 16 
de agosto de 1963,

Asdrubal Guedes de Souza Pinto 
Resp. p. Secretaria

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

Cerve ja r i a  Serramal te  Ltda.
Matriz: Rua Alexandre Bramatti, 773- Getúlio Vargas - Rio Grande de Sul 
Depósito Proprio: Rua Gerônimo Coelho s/n° - Lages - Santa Catarina

Cerveias:
Ercnenbier

Fabricantes dos renomados produtos:

Pilsen
Elefante

Malzbier

Defriaerantes:
Firula

Guaraná
Asua Tônica

Laranlada
Xcda Eimcnada

Distribuem ainda:
Aauardente e Vinhc

Entregas rápidas à domicilio —  Adquiram os famosos produtos Serramalte e 
certifiquem-se dos seus prêços compensadores.
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derramamento 
brasileiro.

Eu não o conto como um 
troféu; não me vanglorio com 
êle, porque não posso van 
gloriar-me com as desgraças 
dos meus concidadãos É 
verdade que faço a guerra 
aos Riograndenses dissiden
tes. mas sinto as suas desdi-
— --------- --------s as vítimas
que êles perdem nos comba
tes, como um pai chorar po
de a perda de seus filhos. 
Vá, Sr Reverendo, e em lu
gar de um «Te Deum», em 
ação de graças pela vitória 
que obtiveram os defensores 
da Lei, diga antes uma missa 
de defunto, que eu com o 
meu estado maior e a tropa, 
que couber na igreja, a ire
mos amanhã ouvir, pelas al
mas dos nossos irmão que 
pereceram no combate ! .. .

Caxias foi a simplicidade 
na grandeza. Era o gládio da 
pátria. Identificado como ela 
tornou se invencível, fez cair 
as resistências, mas, apenas 
vitoriasse, desviava a lâmina 
refulgente, deixando campo 
largo à magnanimidade e à 
clemência.

Os guerreiros da história 
6ão exibicionistas ou para- 

com o noicos como Alexandre, Cé

sar ou Napoleão, que, atra
vés do mundo escreveram 
seus nomes com letras de 
fogo e de sangue, plantando 
a semente do ódio e da vin
gança.

Caxias, ao contrário, foi 
um bom a serviço da Lei e 
da Paz. Homens e povos sen- 
tiram-lhe a aura luminosa, o 
ato consciente. Tocou com a 
fonte nas estréias. O amor 
engalanou-lhe a vida. A es
posa, Ana Luiza e a pátria, 
eram as suas duas paixões. 
Anica, carinhosamente como 
a chamava, tornou-se a su
prema inspiradora, a conse
lheira dedicada de mais 40 
anos de compreensão conju
gal. Nunca, existência, afora, 
se conformou com as ausên
cias do 6eu Luiz e os sacri
fícios que a Nação lhe impu
nha. Ninguém mais que ela, 
porém, 6orriu e chorou, en
vaidecida com os seus triun- 
fos. A ela, Caxias dera o 6eu 
amor mas, se lhe arrancas
sem o coração, nele encon
trariam gravado o nome do 
Brasil.

Sr. Presidente!

sangue

pode ser avaliado pelo sim
ples fato de ter alcançado 
sucessos, onde outros Chefes 
Militares nada conseguiram e 
de jamais ter sido derrotado, 
o que constitui fato ímpar na
história dos Grandes Capitães.__ _ __, „„

Sua capacidade intelectual tas e choro sôbre 
se revela nos graus que ob

Recauchutadora Gaúcha “ H  " 2  irm ãos" f = -
floaernamente aparelhada com

maqumários que são a última
Palavra no gênero 

Secanchutagem  - Recapagem  - V u lcanúação  
de pneus etc

airro Coral - Lages _ Santa Catarina

A Grécia antiga, a Grécia 
dos cantos de Homero, cos
tumava celebrar seus heróis, 
ateando-lhes sobre os sepul
cros, a pira funerária, a gran
de fogueira votiva. aonde os 
guerreiros e patriotas, irmãos 
de armas e de idéias, atira
vam tudo que possuíam de 
mais precioso e caro O Bra
sil acende também, a cada 25 
de agosto, mais do que, sô
bre o túmulo de Caxias, sô
bre a ara simbólica da sua 
imortalidade, não a pira fú
nebre e pagã dos gregos, 

.mas a pira cristã dos entu
siasmos santos donde evola 
a flama do patriotismo, a fla- 
ma da fraternidade cívica, a 
flama do sacrifício pelo de
ver. E são estas as labaredas, 
a que devemos arrojar no 
Dia do Soldado, não o que 
temos de mais rico e puro, 
senão o que temo6 de |mais 
abjeto, que são os vicios, 
que são as paixões, que são 
os instintos inferiores, tudo 
enfim, que nos torna menos 
dignos da Pátria, a fim de 
que a memória de Caxias 
tudo consuma e destrua.

E assim purificados, ele
vemos o pensamento a Deus, 
ao Deus das Nações e dos 
heróis, rogando-lhe que assim 
como a constelação do Cen
tauro, que cintila em nossas 
noites meridionais, parece 
proteger as estréias do Cru
zeiro, assim também o Brasil, 
a terra do Cruzeiro do Sul, 
seja sempre defendida pelos 
exemplos estelares e lumino
sos de Caxias, Centauro in
victo e magnânimo dos cam
pos de batalha, que ainda ho
je imaginamos galopar por 
sôbre a cumeada das nossas 
montanhas, como o gênio tu
telar da Pátria, lembrando a 
todos os brasileiros, que a 
mi86ão sublime da espada, è 
patrocinar a paz dos lares, 
sob a égide da justiça e do 
direito!

CHEGOU O NOVO ASTRO

2600
um carro a rigor

Concessionário exclusivo.
Agência Planaltina de Veículos S/A 

Aienida Presidente Vargas, 1898 End. el. P lina ltln i Fone, 4^ 
Caixa Postal. 333

Lages — Santa Catarina

demonstração em
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contribuintes doSó pagarão o Empréstimo Compulsório os 
~ — Imposto de Renda

que não serão atingidos, sujeitos, s 
Disse, por fim, o diretor meses de o 
da Divisão do Imposto bro e dez< 
de Renda, qui o lança- os assalar
mento do Em préstim o,___________
para os que a êle estão

nos çou no dia z  do 
em- te, devendo prol 
>ara até o dia 1* de 
me- do ano de 196õ.

O dr. Octavio Prado 
Filho, diretor do Imposto 
de Renda, esclareceu que 
o Empréstimo Compul
sório será feito apenas 
junto aos que já contri
buem para o Imposto de 
Renda.

O esclarecimento foi 
prestado pelo Diretor 
daquela Divisão, em res
posta a uma indagação, 
relacionada com o paga
mento do empréstimo p/ 
jornalistas. Acrescentou

Dr. AÍRTON R. RAMOS Círur& iâc -  Eentista
Clinica -  Cirurgia  -  Prótese em Geral -  Paio X  

Infra-Vermelho  -  Preparo de Cavidades pela Alta 
Velocidade -  Agora dotado de moderno Aparelho 
B O R D E N  A IR O T O R  K A V O  BR - 658

Consultório: Rua Cel. Córdova, n ‘ 315 -  (Em frente 
ao Correio) -  Fone, 281

Lages — Santa Catarina

Especialista em olhos, ouvidos, nariz e garganta

Consultório: Praça João Costa, 10 
Io andar

=s — Santa Catarina

Dr. Aron Kipel
A L T A  C IR U R G IADr. Wilson Cidral

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

Residência: Parque Jonas Ramos, 193 - Fone, 415

Consultório: Rua Hercilio Luz. 12I
Horário, das 10 às 12 horas e das 

13,30 às 18 horas
LAGES

O Patrão do CTG do 
Barbicacho Colorado con
vida todos os Peões e 
Prendas, bem como os 
socios dos Clubes V de 
Julho e 14 de Junho pa
ra o Fandango da Patria, 
que fará realizar, em 
conjunto com o 2' Bata
lhão Rodoviário, no pró
ximo dia 7 de setembro, 
às 22 horas, no Club 1* 
de Julho. Durante o fan
dango será apresentada 
a famosa Invernada A r
tística do famoso CTG 
Vaqueanos da Fronteira, 
de Alegrete, Rio Grande 
do Sul. As mesas acham 
se á venda na Farmacia 
Popular, a rua Coronel 
Córdova 210. Traje gaú
cho ou uniforme militar 
Será prestada homem- 
gem especial ao glorio
so Exército Brasileiro, 
sendo todos os militares 
considerados Ccnvidados 
de Honra.

Clínica e cirurgia dos ouvidos 
Áudiometria 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 SANTA CATARINA

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

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

(EM FRENTE AO CORREIO) 
t a n s a x ,  « i v i s  - c r i m i n a i s

T i  a b a l l i i - t a N  - f iN c n ix  e

q u a l q u e r  t r a b a l h o  n a  e s fe ra

a < ln »i  i s t r a t i v a .

Dermatologia — Testes Alérgicos

Consultas das 15 às 11 horas
CON -'ULTORIOí RUA ARISTI LI ANO 

RAMOS, 234

Lages — Santa Catarina Dr. Mario Teixeira Carrilho
(Cesem bareaclcr A m  sentade)

A d v o g a d o
Rua Hercilio Luz, 372
ia, 226 * Caixa Postal 19

—  Santa Catarina

QUEM NAO ANUNCIA  
— Se Esconde —

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.

Para seus anúncios procure 

CORREIO LAGEAN O  
Rua M al. Deodoro, n° 294

0 caminhão que domina nossas estradas de norte a sul e de leste a oesteConcessionário F.N.M. e JK  nesta região:
VEKULOS E MAQUINAS

LAGES Av. Presidente Vargas, 1437 - Fone, 537 - End. Tel. Rodopinho - Caixa Postal 310
s a n t a  c a t a r in a
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\io
Relação dos premiados no sortpin ■ .

de 'Seu Talão Vale um Milhão» na cfdadTde fa g e ? 8®'

Prêmios de Cr$ 1.000,00
(ertif: n- 375.8-16

376.846

377.S46
378.846
379.846

- Florisbelo Dias de Aguiar 
í*' 5 rJ>sílano Brãscher

'  Iilbeiro Kramer 
R. Pereira Oliveira

T V
- Glicerio P. da Silva ‘ H tel Provezini 

R. >erafim de Moura n- 17
* S S l -  Matt° s - R- São Joaquim- Dalma Paes de Farias

Av. Presidente Vargas
- João J da Silva - R. 7 de Setembro
' i ,  Luiz • R- Cel. Cordova 984
‘ Í T el Mog8ldl ' R Otacilio Costa
- Anton.o Carvalho - Bairro Copacabana 

Paulo Peregrino Ferreira 
Fórum N eu Ramos

- Nair Kessm - Bairro Coral
- Fiuravante Cenci - R. Cel. Cordova 

Arlmdo Garcia - r  RUj Barbosa 
Flidio Westphal - R. Pres. Nereu Ramos

- Antonio G. de Carvalho 
Bairro Copacabana 
Ismenia B. Batalha 
Praça Leoberto Leal

Os mesmos deverão receber seus prêmios na Inspe 
! toria Regional de Fiscalização. Rua: Coronel Cordova, no 
'orario das 12 às J7 horas diàriamente.

380.846 -
381.846 -

383.846 -
334.846 -
385.846 - 
386 846 -
387.846 -

388.546 -
389.546 - 
390 846 -
391.846 -
392.846 -

393.846 -

Escritório de IntorrricÇões. 
Representações e Imobiliário

Resp. Oscar W . Beller Fiscal da Fazenda Apos. 
Encarrega se de:

T Transações imobiliárias, inclusive locação 
de imóveis.

2‘ Assuntos junto às Repartições Públicas, 
como:
Pagamento de impostos, Reclamações; De
fesas, Inscrições e registros de firmas, 
Despachos, etc.

3’ Seguros e Representações.
NOTA: Incumbe-se, outrossim, Ue assuntos li 

gados às Repartições Públicas da Ca
pital do Estado, onde mantém corres
pondente especial.

Escritório provisório: - Rua Cel. Cordova, 853 
Horário: - Das 9 às 11 horas, exceto aos sábados.

Suada vitória do In* 
ternacional no Inter- 

Estadual de 
domingo

Realizou - se domingo 
último e perante um bom 
público, o encontro amis 
toso inter-estadual, que 
reuniu as equipes do In
ternacional de nossa ci
dade e do Gaúcho, da 
cidade de Passo Fundo, 
Estado do Rio Grande 
do Sul, um dos bons in
tegrantes da segunda di
visão de profissionais do 
futebol dos pampas.

Num jogo de alterna
tivas sensacionais, em 
que os visitantes ven
ciam por 3 a 1, no pri
meiro período, o quadro 
colorado obteve suado 
triunfo pelo escore de 
5 a 4, numa das mais 
bonitas vitórias conquis
tadas pelo elenco escar
late nos últimos tempos.

íróxim a rodada do 
campeonato citadino
O campeonato lageano 

de futebol, terá sequên
cia no próximo domingo, 
com a realização de dois 
encontros. Em nossa ci 
dade, no Estádio Munici
pal Vidal Ramos Junior, 
estarão se degladiando 
as equipes do Pinheiros 
e do Nevada, enquanto 
que na localidade de Iga 
ras, preliarão Olinkraítx 
Guarany, no j o g o  de 
maior importância da ro 
dada, reunindo lider e 
co-vice lider do atual 
certame.

V DF Grande Prova Monark
Patrocínio: Fabrica de Bicicletas Monark S/A - Local: Avenida Du- 

que de Caxias - Distância: 80 Kms. - Tempo. -b-04 lo
[ Classificação Individual
1- Lugar: Antônio Carlos Cúrcia r,Hn cll,be Mon
2' Lugar: Pedro Geraldo 
3' Lugar: Eduardo Puertelano 
4' Lugar: Dejair Silva 
5" Lugar: Antônio Corrêa 
5' Lugar: Antônio Carlos Platz 
7. Lugar: José Jair Carlon 
8' Lugar: Sérgio Plachi 
S‘ Lugar: Orlandir Bognini 

"10 Lugai: Walter Tietzen 
D’ Lugar: José Dias

Lugar: Marino Luiz da Silvat Classificaçqc por equipe
1 Lugar: Ciclo Clube Monark de ■ a°________

Ciclo Clube Monark - São Paulo 
» » » »
»  »  » *

Ciclo Clube Monark • Curitiba - Paraná 
Lages Moto Clube • Lages S.C. 

Ciclo Clube Monark - Curitiba - Paraná 
1 ages Moto Clube - Lages S.C.

» » »  » 
Hermácia Ciclo de Blumenau S.C.

» » S.C.
,  >, »> S.C.

Avulso Lages SC.

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE LAJES
(Carta de reconhecimento expedida í T“  “ °

lod. e Comercio, e «01 — Teletone, 422 - LAJhS
n „  „ iíV4 — 2 andar — saia, ___________________Rua Pres. Nereu Ramos, íoo ------  '

S.C.

■---------- “ “ thinfII PAMPLONA
Presidente. IR»* s a r t OR
Secretário: NELSON g g  ER
Tesoureiro ELIZEU

HORÁRIO

Tesoureiro: e da8 14 às 17 horas.
DA SECRETARIA: Das 9 á - hERNÀNI ROSA

CONSULTOR JVKV o „ H-is 14 às 17 horas.) . .
. MPnde das 9 às 12 e das jag Contábeis e Atuariais

CONSULTOR «  Hfts l4 às 17 horas.)
.Atende das 9 às 12 e das 8 Contàbeis e Atuariais.
xAten Bacharel em <■ . Seccào de S.C. sob n. 1743).

Solicitador'^inscrito na Ordem don w °  VAREJISTA PE l.AJES está devidn-
,ASSOCIADO: -  O SINDICATO DO ......... . _________________

M a u r a  «fl Hossa Pãa» [Ma.
Equipada com os modernos maquinários SIAM

— Pães quentes à toda hora -
BISCOITOS - BOLACHAS - DOCES 

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

# # Dl V AL PP

Distribuidora de Veiculos e Acessórios Ltda.

O maior sortimento de peças

e acessórios da cidade com

prêços sem concorrênciaFaça-ncs ama visita e certifique dos nossos vantajosos prêços
Avenida Camões. 18 — Bairro Coral

L A G E S — o — Santa Catarina

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

O MICRO TRATOR

-  T C  B  A T  T  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 — IRRIGAR

CUSTANDO APENAS A QUARTA PARTE DO PRECO
DOS DEMAIS TRATORES

Distribuidor Txclusivo:

VíCCNTE PÂSCALE - Comércio e Representações
Rua Correia Pinto 122 -  Cx. Postal 28 -  Fone 228 -  LAGES -  SC.

Para as suas refeições
VA AO

O. po-nlo- pitÇzlido- pa la  itu. patada*

Avenida Camões (Ao lado do Cine Avenida)
BAIRRO CORAL

Lages —  Santa Catarina

Posto
— DE -  

PEDRO VANONI
Gasolina, 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 Catarina
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I S  D comemorou o soo 13' aniversário
Num ambienté de fran

ca camaradagem, e con
tando com o compareci- 
mento de autoridades ci
vis, militares e elevado 
número de desportistas, 
realizou se segunda feira, 
à noite, dia 2(3, no Res
taurante Royal, um jan
tar alusivo à passagem 
do 13' aniversário de 
fundação da Liga Serra
na de Desportos, entida
des esta que conta em 
sua presidência com a 
figura b a t a l h a -  
dora do Sr. João Carlos 
Leão Filho, que sempre 
tem dado mostras de 
sua dedicação em todas 
as oportunidades.

Inaltecendo o signifi
cado daquela data, mui
to jubilosa para o des
porto lageano, fizeram 
uso da palavra os se
guintes oradores: Sr. José 
Valentim Gil, membro, da 
JDD; Sr. Helio Campos, 
membro da JDD;Sr. Nilton 
Pinheiro, em nome da 
JDD; Sr. Kômulo Borges,

V i s i t a n t e s
Encontram-se em visita 

a nossa cidade e ao escri
tório da Cáritas Brasileira 
Diocesana os jSrs. Heitor 
Gabriel Hartmann e José 
Nestor Feiten, Orientadores 
de Cáritas Brasileira-Re- 
gional de Porto Alegre. Os 
mesmos realizaram na últi
ma segunda feira uma reu
nião no Seminário Diocesa 
no com as entidades bene
ficiadas de nossa terra, 
quando foram tratados im
portantes assuntos a res
peito da organização e f i
nalidades da Cáritas Bra
sileira Diocesana.

Em nossa próxima e- 
dição daremos amplos de
talhes da visita daqueles 
ilustres visitantes à Prin
cesa da Serra, bem como 
o resultado da citada reu
nião.

em nome do E.C. Neva
da; Dr. José Pedro Men 
des de Almeida, Juiz de 
Direito da 2a Vara da 
Comarca; Sr. Camargo 
Filho, em nome do De- 
portamento Esportivo da 
Radio Clube de Lages; 
Vereador Ariovaldo Ne- 
ry Caon; Sr. Hamilton 
Martins Lisboa, em no
me do Departamento Es
portivo da Radio Difu
sora Santa Catarina; Sr. 
Ariel Torres, em nome 
do Departamento Espor
tivo da Radio Diário da 
Manhã; Sr. Maury Gou 
lart, em nome do Prefei
to Dr. Wolny Delia Roc- 
ca, ao qual estava re 
presentando naquela o- 
casião; Cap. José Fran 
cisco da Cunha, em no
me do G. A. Guarany; 
Vereador Manoel Antu
nes Ramos, presidente 
da Câmara Municipal; 
Vereador José Wilson 
Muniz, em nome do S.C. 
Internacional; Tte. Rai
mundo Cavalcanti; Sr. 
Arnaldo Azevedo, mem

bro da JDD; Sr. Ray- 
mundo Machado, em no
me do S. C. Cruzeiro; Sr. 
Romualdo Estacio de L i
ma, em nome do Delega
do Regional de Polícia; 
Sr. José Alves, em no 
me da S. E. Arco íris; 
Sr. Osvaldo Costa, em 
nome do Departamento 
de Árbitros; Sr. Lucio 
Fleck, em nome da di
reção técnica do G. A. 
Guarany; Sr. Névio Fer
nandes, em nome dos 
ex Presidentes da LSD 
e da imprensa escrita; 
Sgt. Carlos Koeche; Tte. 
Waldemar da Cunha Ma 
dureira, em nome da Es 
cola de Árbitros e final 
mente, o Sr. João Car
los Leão Filho, atual 
primeiro mandatário da 
entidade nataliciante.

Noticiando êste acon
tecimento, destas colu
nas formulamos os nos
sos melhores votos de 
continuas prosperidades 
à LSD, e em especial 
aos seus dirigentes e 
bravos colaboradores.

CORREIO LAGEANO
Sr. Vicente Matos

Retornou de Porto Alegre, 
onde foi realizar um curso 
de especialização oas Maqui
nas Elgin daquela capital, o 
Sr. Vicente Matos, dedicado 
funcionário do Crediário York, 
modelar estabelecimento co 
mercial de no6sa cidade, e 
que na Princesa da Serra é 
o distribuidor daqueles fa
mosos produtos.

A viagem de especializa
ção do Sr. Vicente Matos 
naquela renomada organiza
ção, deve-se ao Crediário 
York, que o enviou àquela 
capital, com o intuito de 
prestar uma melhor assistên
cia em seus mínimos deta 
lhes a todos os adquirentes 
dessas renomadas máquinas.

Com isso, graças aos co
nhecimentos adquiridos na
quele curso, aquele eficiente 
funcionário do Crediário 
York, está inteiramente ca
pacitado a oferecer a todos 
os consumidores das máqui
nas Elgin, toda a assistência 
indispensável, quando haja 
uma anormalidade nas mes
mas.

Felicitamos destas colunas 
o Sr. Vicente Matos, e em 
especial o Crediário York 
por essa iniciativa tomada 
em favor dos adquirentes das 
máquinas Elgin, enviando à 
Porto Alegre o citado funcio
nário na aprimoração daquêle 
importante curso.

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

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

2as. 4as. e 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.

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.

3as. 5as. e sabado:

Lions Clube de Lages 
homenageou o Dia 

do Soldado
Cora um jantar festivo realizado na noite de 

vinte e um do corrente, no Grande Hotel Lages, 0 
Lions Clube de Lages, homenageou o Dia do Sol
dado e principalmente á memória do seu patro
no, Duque de Caxias, quando compareceram ao 
mesmo incorporada tôda a famiíia leonistica de 
nossa terra, e inúmeros convidados especiais.

Nessa oportunidade, como convidado especial 
do Lions Clube de Lages, o Capitão Luiz Carlos 
Correia, do 2’ Batalhão Rodoviário, proferiu uma 
significativa palestra sôbre o Duque de Caxias, 
cujas palavras foram as seguintes.

Desvanecido com o honroso convite com que 
me distinguiu o ilustre Sr. Presidente do Lions 
Clube de Lajes, valho-me, neste ensejo, do pensa
mento de Don Aquino Corrêa, para afirmar vos de 
que nada mais fácil falar a um auditório, quando 
o mesmo entusiasmo, que vibra na voz do orador, 
sacode também os corações frementes da assis
tência, «tal como o vento do lago, sadio e forte, 
agitando as ondas azuis, bailarinas e festivas do 
oceano imenso».

É êste entusiasmo contagiante que me empol
ga nêste instante, em que tenho o privilégio de 
falar à família leonina desta terra, sôbre o «Dia 
do Soldado», tão evocativo dos feitos guerreiros 
de nossos bravos antepassados, onde avulta a fi
gura sem par de LUIZ ALVES DE LIMA E SIL
VA, o Duque de Caxias, Patrono do Exército Bra
sileiro! «E  assim como as vagas alvoraçadas re
bentam na floração cândida dos lírios de espuma, 
assim eu sinto qne nesta hora radiosa todos os 
nossos peitos florescem na primavera mística dos 
mais nobres sentimentos, à evocação mágica des
sa figura, símbolo inconfundível das maiores epo
péias nacionais». É a silhueta equestre e legendá
ria de Caxias, bandeirante da causa pública, an
darilho iluminado, paladino dos ciclos medievais, 
no dizer de Don Aquino, emerso èpicamente em 
nossa história, a cavalgar, lado a lado, as terras 
floridas de Santa Cruz, não para fazer jus ao 
amor terreno e efêmero das Dulcinéias, senão pa. 
ra conquistar o coração imortal da Pátria, que 
reconhecida e grata, o glorificou para sempre, no 
panteão supremo da nacionalidade.

Raras almas foram, neste mundo, tão grandes 
a tão nobres como a desta personificação do ge* 
nio militar e do sentimento de brasilidade

Relembrar os feitos de Caxias é relembrar to
dos os grandes acontecimentos do Brasil-Império, 
desde a guerra de nossa Independência até a 
campanha do Paraguai, que foi o capítulo de ouro 
com que êle arrematou a sua vertiginosa e bri
lhante carreira.

Analisando-se, minuciosamente, a atuação de 
Caxias no cenário nacional, mais o admiramos, 
mais o respeitamos, mais o reconhecemos lídimo 
guia do Soldado, admitindo-se o conceito de que 
soldados são todos os que engrandecem, todos os 
que trabalham, todcs os que fortalecem os laços 
da concórdia e da harmonia guiados pelo elevado 
ideal de bem servir à Pátria.

O traço marcante da vida de Caxias é o e- 
quilíbrio, entendido como tranquilidade interior, 
confiança em si mesmo e ponderada energia.

A coragem, tanto no sentido físico como mo
ral, aquela que magnetiza e fascina, foi uma cons
tante na vida de Caxias. A  coragem física des
pontou ao raiar o sol da Independência, nos cam
pos de Pirajá, quando conduziu suas tropas, ao 
ataque de uma casa forte, ato heróico que lhe va
leu o Hábito do Cruzeiro; e culminou naquele lan
ce emocional, da Ponte de Itororó, ensopada pelo 
sangue de três generais e de centenas de bravos 
que os seguiram, galvanizando as energias do 
fcxercito que vacilava e reencontrou forças, para 
seguir seu bravo Comandante-em-Chefe na última 
e decisiva arrancada para a vitória e para a glória.

A  coragem moral ele bem a demonstrou no 
drama angustiante do «Sete de Abril», em que

ete, responsável pela segurança pessoal

(Continua na 3a pagina)
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