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Deverá transcorrer em data de amanhã f 

passagem de mais um aniversário naui.cio d 
$r. Euclides Granzotto, presidente do diretório mu 
n,cipal do Partido Social Democrático úe ISu 
Garibald! pessoa de larga projeção nos meo< 
sociais industriais, comerciais e políticos daqie 
e novel município e em Lages, onde o mesmc
am Ses Um Vast,8slmo circulü de relações í

O feliz nataliciante, há alguns anos atráz fo 
Prefeito de nosso Município, com uma larga fo 
lha de serviços prestados ao mesmo e tarabérr 
■o Legislativo, onde por algum tempo desenvol
veu pioíicua atividade Da Câmara de Vereadores 

Felicitamos o ilustre aniversariante, desejan 
do-lhe os melhores votos de um porvir venturosí 
repleto de alegrias e felicidades.

A g r a d e c i m e n t o
Lugiudo DalFAsta e Aurélia Battistela DalFAsta, 

vem por êste intermédio agradecer profundamen
te a Irmã Regina, pela prestesa e dedicação em
prestada por ocasião do nasoimeDto do seu filhi- 
nho Lugindo DalFAsta Junior, ocorrido à li do 
corrente, nesta cidade.

Honrados com tão louvável despreendimento 
e carinho demonstrado pela Irmã Regina, lan 
çam à mesma os seus mais siaeeros agradeci
mentos e o seu Deus lhe pague.

Lages, 18 de Setembro de 19-TJ

Instala-se em Lages a ln - 
dústiia e Comércio de 

Traíilados Lida.
Mais ui» a indústria acaba 

de ser instalada em nossa 
cidade, e que leva a jazão 
social de Indústria e Comer
cio de Traíilados Ltda. A nó 
vel industria encontra-se ins
talada à Avenida D. Pedro 
II, nn Bairro Coral, com uma 
Fabrica de Móveis Fórmica, 
perfeitamente em sintonia 
com as últimas inovações in
troduzidas nos referidos mó
veis e que acreditamos nós. 
virá de encontro aos nossos 
anseios, que é o de vermos 
cada vez mais avançado o 
nosso setor industrial. Por 
outro lado, a referida firma, 
mantem à Rua Dr Carmosino 
Camargo, ainda no Bairro 
Coral, fone 576, uma serraria 
e benefícTàmento de madei
ras em geral.

A direção da Industria e 
Comercio de Traíilados Ltda., 
está assim composta: Sr. An
tônio Locatelli - Diretor Pre
sidente; Sr Oscar da Silva 
Costa - Diretor Gerente; Sr. 
Fermino Ossani - Diretor 
Industrial; e Sr. Rodolfo Sa- 
batini - Diretor Adjunto.

Divulgando tão importante 
acontecimento para a vida 
industrial do nosso Município 
destas colunas enviamos aos 
senhores diretores desta uó- 
vel firma, os nossos augurios 
de uma produtiva e incessan
te atividade

Eütal de Convocação para Assem bléia Geral
A diretoria do Clube r  de Julho, de confor

midade cora seus estatutos, convoca os senhores 
associados para a Assembléia Geral Lxtraordina 
ha a realizar se dia l - de uutubro as 20 horas,
para tratar do seguinte:

1) Criação do departamento de piscina e se
de campestre

2) Levantamento decapitai para realização 
das obras

Lages, setembro de 190o 
A Diretoria

A V I S O
inkraft S/A - Celulose e Papel, estabeteci- 

aras, era vista dos prejuízos que vem so- 

n seus terrenos, de forma especial nas 

itações de pinheiros, avisa a quem possa 

• que todo e qualquer animal, especial- 

icuns e cavalares, qne forem encon.rauos 

propriedades serão apreendidos. Av,sa 

, reserva.se o direito d e re tê -.o s  em seu 

i qne seja indenizada p e ,os. prejuízos que

Casa Paraiso em ser - 
sacional liquidação 

de aniversário
Transcorrendo neste mês a 

passagem do seu 35° aniver
sário de feliz atividade co 
mercial nu Princesa d a Serra, 
a tradicional firma Casa Pa
raiso está proiúovendo uma 
sensacional liquidação em to
do o seu vasto estoque de 
mercadorias.
A citada liquidação foi inicia
da no dia 15 do corrente, e 
deverá extender-se até o dia 
15 do próximo mês de ou
tubro.

A conceituada Casa Pa
raiso, que nestes 35 anos de 
atividades, vem acompanhan
do o progresso econômico da 
nossa terra, possui em liqui
dação um variadissimo sorti- 
mento de fazendas, armari
nhos, roupas feitas para ho
mens, senhoras e crianças, 
produtos êstes que são torra
dos por preços verdadeira
mente abismantes.

Com esta sensacional liqui
dação, a Casa Paraiso dese
ja dar oportunidade para que 
toda a nossa população pos
sa adquirir os seus vestuá
rios por preços bastantes re
duzidos, produtos êsses de 
larga fama e garantia, e que 
8Òmente essa tradicional fir
ma comercial sabe oferecer 
por ocasião do seu 35‘ ani
versário.

Os

Reverenciada a memória do saudcso Sr. 
Vidal Ramos Junior

Transcorrendo domingo último, a passagem do segun
do aniversário do trágico falecimento do Sr. Vidal Ramos 
Junior, uma grande multidão esteve em visita ao seu tú 
mulo na manhã daquele dia.

Embora uma chuvh. intermitente caisse durante todo 
aquele dia, os seus inúmeros amigos e correligionários fo
ram reverenciar a sua memória do Cemitério Cruz das Al
mas, tendo nessa oportunidade, o Prefeito Dr. Wolny Delia 
Rocca pronunciado as seguintes palavras:

Inesquecível amigo Vidal Ramos Juuior
Já afirmou alguém que u vida de cada homem é um 

livro que escrevemos.
( ada dia é uma hora.
Cada hora é uma afirmação da nossa personalidade, 

atravéz das pessoas e das situações que vêm ao nosso 
encontro.

Há dois anos passados, 15 de Setembro de 1961, a vi
da encerrou o livro que você, Vidal, escreveu.

Por isso, nesta data de lágrimas para todos os lagea 
nos e mais particularraente para os seus correligionários 
do Partido Social Democrático, sinto-me no dever de, como 
seu sucessor na Prefeitura Municipal de Lages, exaltar e 
reverenciar a memória do homem que foi Vidal, pois a sua 
vida e a sua atuação frente à agremiação política que di
rigiu à testa do Executivo Municipal, constituem um exem 
pio digno de ser evocado para ser imitado p-r todos nós 
que amamos e pretendemos a grandeza desta terra.

Permita-me Vidal, relembrar algumas frases que você 
proferiu no momento em que me transferia as rédeas do 
govêrno municipal.

Dizia você, referindo se ao prédio da Prefeitura: «Esta 
casa, em cujo exterior predominam as linhas verticais, co
mo a mostrar a posição que devem manter os que a 'ocu
pam, foi construída pelo meu saudoso pai e eu, a ocupei, 
com algumas interrupções, por iuais„de 14 anos. - Conbe- 
ço-a, portanto, muito bem.

Aqui desfilaram, diante dos meus olhos, os mais dife
rentes dramas.

E, muitas vezes sózinho, cercado por estas paredes de 
pedra, tive que achar a solução para êles, tendo sempre a 
cabeça acima do coração, estando êste muitas vezes san
grando».

Estas suas palavras, Vidal, bem traduzem a Justiça e 
a Bondade que nortearam sempre as suas decisões. Você 
não via, na solução dos problemas administrativos as pes
soas que os problemas envolviam; via os direitos e a ai- 
gumentação justa.

Daí porque a grande estima que todos, desde o mais 
intimo dos seus amigos até o mais humilde dos seus con
cidadãos lhe devotavam' quando, afetuosamente, lhe trata
vam por Vidalsinho. — Êste simples fato diz bem de quan
to lhe estimavam, diz bem da sua simplicidade e da sua 
grandeza, porque atender indistintamente, como você o fa
zia, com prudência e tolerância a todos que lhe procura
vam é tarefa que exige a ciência de possuir bem no cora
ção e o entendimento fraterno no raciociniu.

Dizia mais ainda, você Vidal, na sua oração à qual 
me referí.

Dizia também: «Esta terra é grande, senhores, não só 
pelo valor dos que aqui nasceram ou residem. Esta térra 
é grande não só pela riqueza do seu solo Esta terra é 
grande não só para ser admirada. Esta terra é grande por
que é êste o seu destino».

E aqui estamos, Vidal, nêste momento para confirmar 
suas palavras.

Ésta terra é grande porque o Criador a abençoou e 
traçou o seu destino de grandeza, permitindo que nela nas
cessem filhos com a têmpera de Vidal Ramos Júnior que 
tudo deram de sí para fazê la assim grande.

E terminava sua oração dizeudo: «Volto para o meio 
do povo, de onde saí».

E aqui estão, Vidal, os seus irmãos do povo que re
presento, os seus correligionários do Pártido Social Demo
crático, reverenciando a sua memória, chorando a sua sau
dade e orando para que Deus lhe conceda o descapso com 
que devem ser premiudos os bons, os justos e bravos.

E você, Vidal Ramos Junior, foi um homem bom, jus
to e bravo.

Lar em Lesta
Encontra-se em festa 

desde o dia 11 do cor
rente, o lar do Sr. Lu
gindo DalFAsta, diretor 
da importante firma Ro
do Pinho S/A-Veiculos e 
Vláquinas, e de su a  
exma. esposa d. Aurélia 
Battistella DalFAsta, com 
o nascimento d e mais 
um galante menino, que

recebeu o nome de Lu
gindo DalFAsta Junior.

Ao pequeno Lugindo 
DalFAita Junior e aos 
seus dignos progenitores 
Sr. Lugindo DalFAsta e 
sra. Aurélia Battistella 
DalFAsta, enviamos as 
nossas calorosas felicita
ções.

Dr. Jorge Barroso Filho
Acompanhado de sua exma. 

esposa d. Lourdes Macêdo 
Barroso, do sr. Clovis Ghior- 
zi e esposa d. Ana Emilia 
Barroso Ghiorzi, seguiu do
mingo último p a r a  Porto 
Alegre, tendo já regressado 
à nossa cidade, o Dr. Jorge 
Barroso Filho, provecto advo

gado do fôro local e elemen
to muito conceituado em nos
sos meios sociais e políticos.

Na capital gaúcha, o Dr. 
Jorge Barroso Filho tratou 
de vários assuntos atinentes 
às suas atividades profissio
nais.

toesmos causarem.
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Primeira liara Ciiel ria Comarca ie Lages - Eslaio _ ie Santa Caiarina
O doutor Abelardo da Cos
ta Arantes, Juiz de Direi 
to da Primeira Vara Cível,

desta Camarca de Lages, i 
Estado dé Santa Catarina, 
na fórma da lei, etc.

Mícrc T r a tc r  TC B ATT A
A maravilha da técnica japoneza, agora fabricado no Brasil

PRESTA SERVIÇOS DE:

ARAR, GRADEAR, SULCAR, RO
ÇAR, PULVERIZAR

PUXAR. AGUA. MOVER MOINHO. 
FORNECER LUZ, SERRAR LENHA. 

E IRRIGAR

CUSTANDO APENAS A QUARTA 
PARTE DO PRECO DOS DEMAIS 

TRATORES

Distribuidor Fxclusivo:

ViCCNTC PASCAIE  

Comércio e Representações
Rua CorrelaPinto 122 -  C i.  Postal 28 

Forte 228 -  LAG ES -  SC.

Faço saber a todos quanto o 
presente Edital, com o prazo 
de trinta dias |30) virem, de
le conhecimento tiverem 011 
interessar possa que por este 
meio, cita a Célio Carvalho 

I Monteiro e Rubens Carvalho 
l Lopes, atualmente em luga- 
I res incertos e não sabidos 
e suas residências ignoradas,

! por todo o conteúdo da se
guinte Petição Inicial: Exmo. 
Sr. Doutor Juiz de Direito da 

í la Vara Civel desta Comarca 
Ernandes Telles Campos, 

I brasileiro, casado, do comer- 
I cio, residente e domiciliado 
nesta cidade e comarca de 
Lages, vem expor e reque
rer a V. Ex., contra Célio 
Carvalho Monteiro e Rubens 

l Carvalho Lopes, qualificação 
I ignorada, bem como, domici
lio e residência ignoradas, o 
seguinte: l - o  requerente, por 
intermédio de sua mulher, 
emitiu uma Nota Promissória 
no valor deCrS 4 400,00; qua
tro mil e quatrocentos cru 
zeiro) à favor dos requeri
dos acima nomeados com <> 
vencimento para 30 7/196 > 
2- Que, em virtude de nunca 
ter sido procurado para 6al-

CHEGOU O NOVO ASTRO
Ja esta em nossa loja o nôvo astro da indústria automobilística brasileira —  o Aero-W illys 
2 6 0 0  -  que estabelece uma superclasse em matéria de automóvel. Venha ver seu estilo 
arrojado, em harmonia com as linhas c lá ssicas dos carros modernos. Observe e admi 
sua elegância e o conforto interno que èle oferece. Vocè se convencerá de que o A e r ^  
W illys 2 6 0 0  é o mais luxuoso e perfeito carro de c lasse  até hoje produzido no pais"

2600
—  u m  ca rro

PEÇI UMO DEMONSTRflÇiO EM Concessionário exclusivo:
Agência Planaltma de Veicolus S /A  

Avenida Presidente Vargas, 1898 End. Tei. Pisnaltina Fone a u  
Ciíia Postai. 333 4

Lages — Santa Catarina

dar aquele titulo de créditr 
se viu protestado em dat,’ 
de 17 de dezembro de 
no Cartório do Porte. djPo 
de Protestos desta cidade de 
Lages, e Comarca; 3 que m 
citada Nota Promissória 8e 
acha em poder dos credores 
em lugar incerto e não sa
bido e leva como caracteris 
tica o número 19.37; 3 que 
o requerente vendo-se pre. 
judicado em seus negócios 
em virtude do protesto e 
querendo pagar o titulo e não 
sabendo onde encontrar o8 
credores impetra a presente 
ação de consignação em pa- 
gamento; 4- Isto posto e que
rendo o suplicante fazer a 
consignação judicial, nos ter
mos do art. 973 do Código 
Civil, requer a V. E. de a- 
córdo com n° III do citado 
artigo, que se digne exibida 
essa importância pelo su
plicante em Cartório, sejam 
citados os suplicados na for 
ma da lei, na fórma do art. 
314 do C.P.C.. para virem 
receber, a importância em 
dia e hora designados a men
cionada importância de Cr5
4.400.00 (quatro mil cruzeiro 
digo, quatrocentos cruzeiros) 
dando a respectiva quitação, 
sob pena de ser feito 0 de
pósito. .5 na conformidade dos 
arts. 316 e 317 do C, P. C., 
correrá o prazo para a con
testação e mais trâmites le
gais, sendo que tôdas as des
pesas inclusive honorários 
de advogado, feitas com 0 
depósito quando julgado pro
cedente, correrão por conta 
do suplicado, art. 983 C C. Dá 
a presente o valor de Cri
4.400.00 (quatro mil cruzeiros,
digo quatro mil e quatrocen
tos cruzeiros) P. D. Lages, 
22 de agosto de 1963. lass.) 
P. P. Waldomiro A Nercolini. 
Despacho: A. Designe-se
data e hora citados por E- 
dital. Lages, 22-8-63 (ass.) 
Abelardo da Costa Arantes 
Juiz de Direito da la Vara 
Civel. E para que ninguém 
alegue ignorância, muito es- 
pecialmeuie aqueles que se 
enquadram nos dizeres da 
petição acima transcrita, 
quanto à intenção do Supli
cante Ernandes Teles Cam
pos, para a citação de Célio 
Carvalho Monteiro e Rubens 
Carvalho Lopes, passou-íe 0 
presente edital para publica
ção na forma da lei. Dado e 
passado nesta cidade de La
ges,aos três dias, do mês de 
setembro do ano de mil no
vecentos e sessenta e três, 
Eu, Luiz Carlos Silva Escri
vão do Civel, o datilografei 
subscrevi e também assino.

Abelardo da Costa Arantes 
Juiz de Direito da ia Vara 

Civel

Luiz Carlos Silva 
Escrivão do Civel

QUEM NÃO ANUNCIA 
-  Se Esconde -

Para seus anúncios procure

CORREIO LAGEANO  
Rua Mal. Deodoro, n° 294
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H  Peçressou ^polis, o 
H| jjr. Euclices G ranzctt;
■  acompanhado de sua 

exiua. esposa, regressou
■  gabado último de Floria- 

nópclis, o Sr. Euelides
H  granzotto. presidente do 
H  diretório municipal d e 
Hl^nita Garibaldi do Par-
■  tido Social Democrático 
H  e elemento de larga in- 
H| iluência nos meios soci-
■  ais. políticos, industriais 
H  ecomerciais desta região, 
l i  onde tratou de vários 
l i  assuntos relerentcs às su- 
I  as atividades.
I  Já no domingo, às 11
I horas.  especialmente 
Ir convocada, o sr. Eueli
II des Granzotto, presidiu 
I a uma importante reu 
lí nião da Comissão do 
|[ Hospital Frei Rogério 
I daquele vizinho rnunici-
! pie, do qual é seu dire 
| tor-presidente.

À tarde do mesmo dia, 
l| o Sr. Euelides Granzotto, 

presidiu a uma movi- 
| mentada reunião do di 

retório municipal do PSD 
de Anita Garibaldi.quando 
toram ventilados inúme
ros assuntos de natureza 
politica.

MPM-2RÒ28

A ETIQUETA
R ã M M K

ua f  upa Renner (ou três 
r) vo:ê receberá urr.a caixa

Abra a cai.xa. Se o isqueiro tiver gra-

vada a Etiquâta Ronner em AZUL, a

sua nova F: :za Renner será também ■
presente àz Revendedor Rsnr.er.

Vista-oo ponto por ponto no rigor da 

meda, com RCUFA RENNER- pronta >>u ^ 

sob medid3.

Mais um contemplado 
d-n INTERCAP

Variedade de tecidcs e padrões 

★  Corte atual, ccrrsto, elegante 

Tfc Qualidade garantida pela Etiqueta

. . .  E ganhe três 
vêzes: na elegância, 

no isqueiro-brinde, 
e na ETIQUETA 

AZUL

NO
REVENDEDOR
PENNER
DESTA
CIDADE

fielies H creira  Cesar & Cia
Coreitel Górdova- Fone 440 - Lanes - Santa Catarina

C H A M B O R D  é o cano brasileiro aeiimuv
n rrio sa  nas ú ltim a s  crniwetiçCes au tc i
ELEGANTE -  VELOZ -

rjor SI M C A  nesta p ra ça
COREMA -  Cia. Revcndedora de Motores e 1

Rua Manoel Thiago de Castro. 174 - Lages * '

.vA»VO W « >V. • v/.»>V
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Pata nm transporte seguro t econômico adquira o tamoso r. n. m.
O caminhão quw domina nossas estradas de norte a sul e de toste a oeste Concessionário F.N.M. e JK  nesta região:

RODO PINHO S.AV EÍCU LO S E M A Q U IN A S
LAGES — Av. Presidente Vargas. 1437 - Fone. 537 - End. Tel. Rodopinho - Caixa Postal. 312 — SANTA ( a TARINA

P refe itu ra  M unicipal d e
Estado de Santa Catarina

Lei n° 136
de 2G de agosto de 1963

Dá assistência farmacêutica a todos os servidores do Município e 
seus dependentes.

Eu, Wolny Delia Rocca, Prefeito Municipal de Lages, Faço saber 
a todos os habitantes dêste Município, que a Câmara Municipal votou e 
eu sanciono a seguinte 

LEI:
Art. Io - Todos os servidores do Município e seus dependentes 

(Funcionários do Quadro, Extranumerãrios Mensalistas, Contratados e 
Operários) terão Assistência Farmacêutica Gratuita, quando atendidos 
por médicos da Assistência Municipal.

Art. 2o - Para efeito desta Lei, sáo considerados dependentes os 
parentes que vivem às expensas do servidor, desde que fichados na
quela Assistência.

Art. 3o - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, re
vogadas as disposições em contrário

Prefeitura Municipal de Lages, 
em 26 de agosto de 1963

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Publicada e registrada a presente Lei na Secretaria da Prefeitura 
em 26 de agosto de 1963

Asdrubal Guedes de Souza Pinto 
Resp. p. Secretaria.

Lei n° 137
de 28 de agosto de 1963

Modifica nomenclatura de ruas de nossa cidade
Eu, Wolny Delia Rocca, Prefeito Municipal de Lages,

Faço saber a todos os habitantes dêste Município, que a Câmara 
Municipal decretou e eu sanciono a seguinte

LEI:
Art. Io - Fica denominada Rua Simeão Moritz de Carvalho, a então 

Trave66a Simeâo Moritz.

Art. 2o - A Rua Sofia Moritz, passa a denominar-se Rua Sofia Mo
ritz de Carvalho.

Art 3o - Esta Lei entrará [em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em coutrário.

Prefeitura Municipal de Lages, 
em 28 de agosto de 1963

W )lny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Publicada e registrada a presente Lei na Secretaria da Prefeitura, 
em 28 de agosto de 1963

Asdrubal G. de Souza Pinto 
Resp. p. Secretaria.

Agora em Lages os Famosos Produtos Serramalte
Preços diretamente da Fabrico ao consumidor, somente acrescido do freteC e r v e j a r i a  S e r r a m a lt e  L t d a .

Matriz: Rua Alexandre Bramatti. 773- Getúlio Vargas • Rio Grande de Sul 
Depósito Proprio: Rua Gerônimo Coelho s/n° - Lages - Santa Catarina

C ervejas:
G rcnenb ier

Fabricantes dos renomados produtos:

Rilsen
E le fa n te

M a lz b ie r

R efrigerantes:
Eiruta

G u a ra n á
Agua Tônica

LaranJada
Tcda E im c n a d a

E>istribuem a in d a : Gasrsa
A g u ard en te  e V in ho

Entregas rápidas à domicilio —  Adquiram os famosos produtos q Gr i 
certifiquem-se dos seus prêços compensadores. ^ ama 0 e
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ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA . üa. convocação

São convidados os senhora ocaçao
em Assembléia Geral Ordinárb? a° lon'8ta« u se reunirem 
próximo dia 24 de setembro Hr. ’ „ em convocação, no 
séde social em Lajes, Estado de <?'p rf nt.e* ás 13 horas, na 
falta de número na Assemblei» „ ,  tar,na. em virtude de 
bnl do corrente ano, a fim de disoM̂ nV° Cada para 30 de a 
bre a seguinte ordem do dia: Cutlrem e deliberarem so-

a) Aprovação de balanço onnt* ,
latorio da Diretoria e de ucro e perdas, re
referente ao exercício onr>eCerad° *-'onselho Fiscal, 
bro de 19621 eXerC,C,°  encerrad° em 31 de dezem

b) Eleição do Conselho Fiscal para 1963

c) Interesses gerais

Lages, 22 de agosto de 1963 

Amadeu Antonio Ferreira - Diretor 

Velimir DaSc - Diretor

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

i ermatologia — Testes Alérgicos

Consultas das 15 às 17 horas
C O N S U L T Ó R I O :  R U A  A R I 5 T I L I A N O  

R A M O S ,  234

Lages — Santa Catarina

Caminhões precisam se
A firma L. Schmaedecke Com. e Ind. S/A, estabe 
lecida com escritório à rua Presidente Nereu Pa 
mos, 38, está necessitando de caminhões para o 
transporte de madeiras para São Paulo e Rio de 
Janeiro.

Os int°ressarios devem dirigir-se no enderêço 
acima, onde obterão maiores informações.M adenense do Brasil S/A . Indústria e Exportação de Madeiras

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
São convidados os senhores acionistas a se reunirem 

em Assembléia Geral Extraordinária, no próximo dia 24 de 
setembro do corrente ano, às 15 horas na séde social de 
Lajes, Estado de Santa Catarina, para discutirem e delibe
rarem sobre a seguinte ordem do dia:

a) Proposta da Diretoria solicitando autorização espe
cial para a venda do patrimônio da Empreza.

b) Interesses gerais
Lajes, 22 de agosto de 1963 

Velimir Daic - Diretor 
Amadeu Antonio Ferreira - Diretor

oa pagina

Dr. A Í R T O N  R. RAMOS
Especialista em olhos, ouvidos, nariz e garganta

Consultório: Praça loão Costa, 10 
Io andar

Lages — Santa Catarina

A D V C G A D C
RUA CORONEL C Ó R D O VA  -  319

( E M  F R E N T E  AO C O R R E I O )  
CaiiMHN, C i v i s  - c r i m i n a i s

T :  abaihi«tas  - f iscais e
q u alqu er  trabalho na esfera

atinei istrativa.

De sua importante via 
gem de negócios ao Es
tado de Mato Grosso, re 
gressou à Princesa da 
Serra, o Sr. Milton Gam- 
borgi, abastado industria- 
lista e fazendeiro em 
nosso município, e que 
goza de alta estima nos 
meios sociais desta 
cidade.

Além do Estado de 
Mato Grosso, o Sr. Mil
ton Gamborgi visitou as 
capitais do Paraná. São 
Paulo, Rio de Janeiro, 
Minas Gerais, a zona do 
triângulo mineiro e ou
tras importantes cidades 
daqueles Estados.

Felicitamos o Sr. Mil
ton Gamborgi com votos 
de boas vindas.

Ciriir&ião -  Dentista
Clinica - Cirurgia - Prótese em Geral - Raio X  

Infra-Vermelho - Preparo de Cavidades pela Alta 
Velocidade -  Agora dotado de moderno Aparelho 
BORDEN A l R O TO R  K A V O  BR - 655

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

Lages — Santa Catai ina

Jovem José 8. 
des Santos

Transcorreu no dia 13 
último, a passagem de 
mais um aniversário na- 
talicio do distinto jovem 
José Alorindo dos San
tos, elemento bastante 
benquisto em nos ;bs m -  
ios sociais e estudantis.

Aos muitos cumprimeu 
tos que por certo rece
beu naquela data, envia
mos ao jovem José Alo
rindo dos Santos os nos
sos votos de muitíssimas 
felicidades.

Examine os seus olhos periodicamente
Uma cortezia da Joalheria e Ótica Mondadori

—  DE

aparelho O R T H O

DOMINGOS MONDADORI
Praça João Costa - (Edifício Dr. Acacio)

‘= s .«  LA C E/ -  /anta CatarinaR A T E R , ‘ v— — aue ie Otica M ondadori, J hog> car a capacidade
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Firma Ruy Zappelini nomeada distribui 
dera da C o m .  e Ind-Salseiro Ltda de ítajaí

rk

f  «Cr.
■ ■ ■ ■

S W  L ' : \  • ■ 
B K r Á f

O clichê fixa um dos navios da frota de carga e descaga da importante or
ganização Comercio e Industria «Salseiro» Ltda. de ítajaí, cujo serviço é

feito por intermédio de correias

A renomada firma des
ta praça, Ruy Zappelini, 
acaba de ser nomeada 
distribuidora em Lages, 
da famosa organização 
Comércio e I ndust r i a  
“ Salseiro'’ Ltda, estabe
lecida na localidade de 
Salseiro, em ítajaí.

A Comércio e Indus
tria “Salseiro” Ltda., con

ta cora cinco grandes na 
vios para o transporte 
de sal. A referida firma 
conta em ítajaí, com ins
talações próprias, estan
do ainda em fase de 
conclusão, mais insta a- 
ções, a fim de que tenha 
espaço suficiente para a- 
tender a toda a região.

Desta maneira, os se-

N c i v a  ci €
Contrataram casamen

to no dia il do corrente, 
o jovem Reynaldo No
gueira da Costa, da alta 
sociedade paulistana, ins 
petor da Vemag S/A-Veí 
culos e Máquinas Agrí
colas, filho da Vva. d. 
Maria Nogueira da Cos
ta, com a simpática srta. 
Schirley Donato, dileta fi

lha do sr. Florindo Do 
nato, do alto comércio 
de nossa cidade e - de 
sua exma. esposa d. Ge- 
noveva B. Donato.

Aos distintos noivos, 
bem como aos s e u s  
exmos familiares envia
mos as nossas felicita 
ções.Comunicação

O Serrano Tenis Clube comunica aps seus as
sociados que estão abertas as inscrições para as 
senhoritas que desejarem debutar no baile inau
gural dêste clube, a ser realizado dia 31 de de
zembro próximo. As inscrições serão feitas na re
sidência do Presidente à rua Presidente Nereu 
Ramos n° 326, 2‘ Andar.

A DIRETORIA

nhores consumidores te
rão agora sal diretamente 
do Salseiro ao consumi
dor, sem sofrer as des
pesas com intermediários, 
visto que a firma Ruy 
Zappelini servirá os mes 
mos dentro daquela sua 
habitual cortesia e que 
sempre norteou os seus 
negócios e m qualquer 
gênero de atividade co
mercial. graças ao con
ceito adquirido há longos 
anos de comércio

A Comércio e Indus
tria “Salseiro” Ltda, a 
travez do seu distribui
dor em Lages, oferece 
sal moido em sacas de 
30 e 60 Kg., sal grosso 
em sacos de 30 e 60 Kg, 
e sal à granel, todos êles 
provindos do nordeste 
do país.

De parabéns, estão os 
senhores comerciantes e 
criadores desta região, 
que assim adquirirão a- 
travéz da firma Ruj Zap
pelini, as mais variadas 
qualidades de sal, produ 
tos êste vindo das maio 
res salinas brasileiras, 
por intermédio da Co
mércio e Industria “ Sal 
seiro” Ltda., que goza 
de grande conceito co 
mercial e industrial em 
todo o país.

Aviso ao Público Lageano
O C onsórcio  TAC - CRU ZEIRO DO SUL, sem pre procu ran do servir cada  vez 

m elhor o pú b lico  v ia jante da região serra de Santa C atarina, depois de rein iciar 
os seus voos para JOAÇABA, cap ita l do Oeste C atarinense, volta  agora a servir 
esta região, com  PORTO ALEGRE, cap ita l do visinho Estado do R io G rande do Sul 

Assim  é que, sendo a tu a lm en te  a ú n ica  C om panh ia  de A viação C om ercia l a 
servir nossa cidade, o C onsórcio TAC - CRU ZEIRO DO SUL, qu e sem pre procu rou  

servir a zon a  da Serra, ligan d o-a  a todas as cidades do País, o ferece  agora ao 
p ú b lico  v ia jante , os seguintes vôos, nos dias e horários abaixo:

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

as 10:20, para: Rio do Sul, Fpolis., ítajaí, 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. F
Maiores informaçõBS e vendas de passagens, dirijam-se à agência do 

Consórcio T^C — CRUZEIRO DO SUL, à Rua Presidente 
Nereu Ramos, n° 84 ou pelos telefones nrs. 214 e 237.

CORREIO Í.AGEAN
■ w  i  i .  i s  de  Jtetem brc de

COLUtfA SOROPTIMISTA
Nem tudo está perdido
Dra. W ilm a Carrilho

As chamas devoram extensas áreas do Para 
ná mas felizmente o calor dos sentimentos huma 
nos. com bravura, solidariedade, civismo e amc 
fraterno vem amenizando a calamidade.

O povo brasileiro é bom, imbuido de um es 
pinto cooperativista, haja visto, em nossa Lajes 
demonstração expontânea que, presenciamos, n 
coleta para angariar recursos aos nossos irmã0 
do Paraná, por ocasião do desfile de 7 de Setem
bro, As carteiras abriram-se, sem constrangimento 
e, sem excessão as mãos depositavam, nas ban 
deiras apresentadas, a mensagem patriótica de qu 
nem tudo está pendido.

Em cada fisionomia víamos a satisfação em 
ser útil. nesta hora dolorosa para nossa pátria. As 
crianças em especial nos comoveram.

Muitas declinaram das guloseimas para con- 
tribuir. Manifestação tocante, digno de nota, foi o 
exemplo dos pequenos engraxates que fizeram 
questão de auxiliar.

A exemplo de nossos conterrâneos podemos 
imaginar a generosidade do povo brasileiro e não 
bastando, isto, o auxílio que os americanos, israe 
listas e demais nações vem emprestando ao Esta- 
do Paranaense.

As soroptimistas ao serem instrumento desta 
campanha, realizada em Lajes, agradece a coope
ração recebida não só, em dinheiro, como víveres 
e agasalhos, lembrando que não constitui, apenas, 
mais uma atividade do Clube, mas antes de tudo 
o trabalho do povo lageano, em sua mensagem 
de entendimento e amor.
CAMPANHA em auxilio dos flagelados pelos 

incêndios do PARANÁ  
Contribuições em dinheiro:

Colégio Santa Rosa de Lima - Primário Cr$ 3.249,00 
Ginásio, Normal e Professores 15.77500
\cademia8 das 4 primeiras séries ginasiais 6.700,00
Colégio Imaculada Conceição 4.584,00
Colégio Diocesano, alunos e professores 13.490.00
Filhas de Maria da Catedral 5.000,00
Grupo Escolar Vidal Ramos, (alunos e professores) 3 205,00 
2- ano do Grupo Escolar São Judas 2.800,00
Contribuições avulsas 1.810,00
Total arrecadado com as bandeiras 153 609,00
Contribuições diversas enviadas à Rádio 
Clube de Lages 32.387,00

Total Cr$ 242.609,00

Contribuições em mantimentos e roupas:
Reunidos pelos alunos e professores dos seguintes Es 

tabelecimentos de ensino:
Escola Normal e Ginásio Santa Rosa de Lima; Colégk 

Diocesano; Colégio Imaculada Conceição; Grupo Escolai 
Vidal Ramos:

4 6acos de arroz, 2 sacos de feijão, 3 sacos de açúcar 
2 sacos com café em pacotes; 1/3 de saco de sabão em pe 
daços; 2 sacos com farinha de trigo; 1 saco com manti 
mentos empacotados, 1 saca de sal (30 quilos) e uma caixa 
com saquinhosde salde 1 kg. cada; 7caixas de alimentos di
versos (macarrão, maizena, leite em pó,fubá,conservas etc.’ 
l caixa com remédios, 14 sacos com roupas, e três sacoa 
com calçados.

A tôdas as gentis colaboradoras e colaboradores o 
nosso sincero: MUITO OBRIGADO!

A V I S O
A Emprêsa de Ônibus Nossa Senhora ( 

‘ A ? a Globo Passagens e Turismo «G1 
1 avisam a distinta população desta < 
e loeahdades vizinhas, que dentro de pouco 
annrao uma agência para vendas de passi 

Kua Coronel Córdova (antiga agência da \ 
onde funcionarão também com eficiente si 
fr>rrí̂ o - co,m4nicaÇòes, que será utilizado pa 
Hac açoes uteis entre as várias localidades 
das pela sua vasta rede de linhas.

vn i í^ trossiI? ’ informam que será instalado 
senh ™ mp,et0 serviÇo de informações pasenhores passageiros.

Lages, Setembro de 1963.
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