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o o " s ° v ° l nÍ Re^ s consegue lm-
L»¥J"ií «■,?f..I?°r1?„°,n.ossa regiãovila. presidente do dire
tório do Partido Social tro aos anseios dé nossa 

população.
Pm síutese é o seguin- 

e o ^trabalho consegui
do pelo Deputado Osni 
Kegis nos últimos dias 
na Câmara Federal:

A comissão de orça 
mento anexo ao Ministé
rio da Saúde aprovou

Ramos e do Deputado 
Osni Regis junto ao 
DNER. de aumento da 
verba da BR 90, Tuba- 
rão-Lages, para duzen
tos milhões de cruzeiros 
inclusive Ponte sôbre o 
Rio Lavatudo; vinte mi
lhões de cruzeiros para 
o acesso norte à cidade 
de Lages; aumentando

Domocrático, vem de 
receber várias comunica
ções do Deputado Osni 
Regis. eficiente represen
tante do pessedismo ca
tarinense junto à Câma- 
rados Deputados, em que 
aquele parlamentar lhes 
dá conta de uma série de 
importantes verbas con
seguida para a nossa 
região 'anexo à vários 
Ministérios.

Estas verbas consegui
das junto às várias pas 
tas do governo federal, 
revela com fidelidade, 
quão dinâmica tem sido 
a ação do Deputado Os
ni Regis no Congresso 
Nacional desde à sua as 
eendência naquela casa 
do povo, onde tem pro
curado batalhar incessan 
temente pelas causas jus

ra a BR 89, Lages Blume- 
nau.

A Câmara dos Deputa
dos aprovou anexo ao 
Ministério da Agricultura, 
a sua emenda de dois 
milhões de cruzeiros pa
ra a Escola de Educação 
Rural de Lages.

a sua emenda conceden para cento e cinquenta 
ez milhões de cru- milhões de cruzeiros pa 

zeiros para o serviço de 
câncer do Hospital Nos 
sa Senhora dos Praze 
res; dois milhões de cru 
zeiros para a Maternida 
de Teresa Ramos; dois 
milhões para o Hospital 
Frei Rogério de Anita 
Garibaldi; e dois milhões 
para o Hospital Nossa 
Senhora dos Prazeres.

A comissão de orça
mento anexo ao Ministé 
rio de Minas e Energia 
aprovou a sua emenda 
em que constam quinhen 
tes milhões de cruzeiros 
para o aproveitamento 
hidroelétrico das Usinas 
Peri, Santa Cruz e Gar
cia; duzentos milhões 
para os estudos e apro 
veitamento do Rio Ca
noas.

A referida comissão 
aceitou a emenda do 
Deputado Joaquim Ra
mos e a sua de cento 
e dez milhões de cru 
zeiros para a Usina do 
Caveiras.

A comissão de orça 
mento aceitou emendas 
do Deputado Joaquim
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vista dos prejuízos que vem so-
em Igaras, em

ftendo em seus terrenos,

®uas plantações de pinheiros, 

interessar que todo e qualquer

s de forma especial nas

avisa a quem possa 

animal, especial-

»e „,e  vácuos e cava.ares, que forem encontrados 

suas propriedades serão apreendido
» . i , que reserva-se o direito de retd-fos em seu

Poder até que seja indenizada pelos preju 

08 mesmos causarem.

Além da emenda apro- 
ada anexo ao Ministé 
o de Educação, a Câ

mara Federal vem de 
aprovar junto ao Minis
tério da Agricultura, a 
emenda de cinco milhões 
de cruzeiros para o Co
légio Agrícola Caetano 
Costa.

A Câmara dos Depu
tados aprovou a sua e- 
menda concedendo dez 
milhões de cruzeiros pa
ra os trabalhos ertperi 
mentais de bovinos da 
Estação Experimental.

Finalmente, a comissão 
de orçamento parte ane
xa à Superintendência 
do Plano de Valorização 
Econômica da Região 
Fronteira Sudoeste do 
país, aprovou a sua e- 
menda concedendo vinte 
milhões de cruzeiros pa
ra a construção da Usi
na de Santa Cruz, e que 
interessa vivamente Cel
so Ramos, Anita Gari
baldi e Abdon Batista.

Msjsrarias as entradas de ci
nemas no Estado Gaúcho
Desde ontem, estão em vigôr os novos Drêcos 

para os ingressos de cinemas no R. G. S em to
das as suas categorias classificadas dentro do sis- 
tema que rege as referidas classificações

Estes aumentos já não causam qualquer es- 
tranhesa, pois o povo sabe perfeitamente que as 
mesmas são inevitáveis em todos os setores de 
nossa vida comercial.

As altas são decorrências de uma série de fa 
oi es que muitas vêzes o menos avisado inter

preta isso como um abuso, mas o certo é que 
chegando de perto na realidade os fatos êle per
cebe que não existe outro caminho, senão haver 
estas altas, pois como já dissemos, elas não cau
sam mais estranhesa, e sim o que o povo quer é 
que nao talte para êle aquilo que necessita para 
o seu uso diário.

Hospital dos Servidores 
Públicos

Prossegue o “ rush” na construção do hospi
tal do “ barnabé" catarinense. A mostra do inte- 
rêsse governamental no cumprimento da genero
sa meta pode ser aquilatada pela presença, no lo
cal, de uma turma de 120 operários.

O Governador Celso Ramos programou para 
novembro de 1.965 antes do término de seu man
dato, o encerramento das obras do importante 
nosocômio, que consubstanciará grandioso bene
ficio à classe dos funcionários públicos, 'trará um 
desafogo para os serviços hospitalares de Floria
nópolis.

Clube Vde Julho realizou 
importants assembléia

Realizou-se ontem à noite uma importante as
sembléia do Clube r  de Julho para tratar da 
construção de sua séde campe6tre.

Os trabalhos decorreram num ambiente de 
harmonia e entrosamento total do programa a 
ser cumprido.

Assim é, que em breve será iniciada a venda 
dos títulos patrimoniais da séde campestre do 
veterano Clube 1* de Julho.

Transportadora Rodolages ho
menageou o Caixeiro-Viajante

Em comemoração ao 
Dia do Caixeiro-Viajante 
que transcorreu na data 
de ontem, a Transporta
dora Rodolages, que tem 
a sua testa a figura di
nâmica e batalhadora do 
Sr. Adão Moreira de Cas- 
tilhos, ofereceu àquela 
laboriosa classe um ga
leto na Churrascaria Can
ta Galo, quando lá com
pareceu além de várias 
autoridades locais, todos 
os viajantes radicados 
em Lages e os que se 
encontram em trânsito 
pela Princesa da Serra.

O ágape que teve ini
cio às 12 horas, trans
correu num clima de am
pla camaradagem e en
tusiasmo, destacando-se 
o Sr. Adão Moreira de 
Castilhos como perfeito 
anfitrião, proporcionando 
aos seus convidados o 
máximo de cavalheiris
mo e fartura, onde todos 
se confraternizaram era

louvor à data máxima 
dêsses soldados do nos
so progresso, que são os 
caixeiros viajantes.

Na oportunidade, fize
ram se ouvir diversos 
oradores, destacando-se 
o Sr. Agilio R. Lima que 
falou em nome da Trans
portadora Rodolages, Sr. 
Altino Valmorbida, em 
nome da Sociedade União 
dos Caixeiros-Viajantes 
do Rio Grande do Sul,Sr. 
Altacir Andrade em no
me dos novos viajantes, 
Dr. Paulo Peregrino 
Ferreira, Juiz de Direito 
da Vara Criminal e ou
tros.

Após êsse galeto, os 
caixeiros - viajantes in
corporados realizaram 
uma passeata pelas ruas 
principais da cidade, sob 
espoucar de foguetes, 
dando continuidade as
sim às suas evasões pe
lo transcurso de sua da
ta magna.
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Ha C i d a d e ,  na  E s t r a d a  o u  na Pista,
S I N C A  C H A M B O R D  é o cano brasileiro definitivamente aprovado

A marca mais vitcricsa nas últimas competições autom obilísticas cm  nesse naís

ELEGANTE — VELOZ -  MACIO
Revendedor SIMCA nesta praça:

CO REM A -  Cia. Revendedora de Motores e Automóveis

Rua Manoel Thiago de Castro. 174 * Lages - Santa Catarina

Prefeitura Municipal de
Estado de Santa Catarina

DECRETO N- 44 
de 4 de setembro de 1963

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

Art. 1' - Fica aberto, por conta do excesso da arrecadação do 
corrente exercício, o crédito especial de trezentos e cinquenta mil cru
zeiros (Cr$ 350.000,00) para fazer face às despesas decorrentes da Lei 
n- 138 de 30 de agosto de 1963.

Art. 2‘ - Êste decreto entrará em vigor na data da 6ua publica
ção, revogadas as disposições em contrário

Prefeitura Municipal de Lages, 
em 4 de setembro de ;963

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Publicado e reg strado o presente Decreto na Secretaria da Pre
feitura, em 4 de setembro de 1963

Asdrubal G. de Souza Pinto 
Rep. p. Secretaria

LEI V  142
de 4 de setembro de 1963

Dá nomenclatura a uma rua da Cidade.
Eu, Wolny Delia Rocca, Prefeito Municipal de Lages,
Faço saber a todos os habitantes dèste Município, que a Câmara 

Municipal decreta e eu sanciono a seguinte
LEI:

Art. I o-Fica denominada rua João XXIII, a rua que partindo do rio 
Carahá, vai até o Seminário Diocesano, no Bairro Ipiranga.

Art. 2o-A placa indicativa conterá o seguinte dizer:
Rua João XXIII Papa da Paz

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

Prefeitura Municipal de Lages, 
em 4 de setembro de 1963.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Publicada e registrada na Secretária a presente Lei, em 4 de se
tembro de 1963.

Asdrubal Guedes de Scuza Pinto 
Resp. p. Secretaria

LEI N- 143
de 5 de setembro de 1963

Autoriza abertura de concorrência pública para concessão da 
exploração do serviço funerário desta cidade.

Eu. Wolny Delia Rocca, Prefeito Municipal de Lages.
Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara 

Municipal decretou e eu sanciono a seguinte
LEI:

Art. 1‘ - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir concorrência 
pública para a concessão da exploração do serviço funerário da cidade

Art. 2' O contrato de concessão será lavrado e assinado ad-re- 
ferendum da aprovação da Câmara Municipal de Lages.

Art. 3‘ Além das exigências normais de um serviço especiali
zado, deverá o concessionário cumprir 06 seguintes requesitos:

&) Cobrar preços baixos, quando os serviços fjrem executados 
a requerimento da Prefeitura,

b) Transporte gratuito do féretro de indigentes, quando os ser
viços forem executados a requerimento da Prefeitura.

Art. 4’ - A duração da concessão será de 5 (cinco) anos, a con 
tar da data da assinatura do contrato definitivo.

Art. 5‘ - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrario

Prefeitura Municipal de Lages, 
em 5 de setembro de 1963

Wolny Delia Rocca
Prefeito Municipal

Publicada e registrada a presente Lei na Secretaria da Prefeitu
ra em 5 de setembro de 1963

Asdrubal G. de Souza Pinto 
Rep. p. Secretaria

M alzb ier
D i r u t a

Refrigerantes
G u a r a n á

Afiua Tônica
Laranjada

X c t l a  E i m c n a d a

Distribuem ainda
Aguardente e Vinhc

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

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

C e r v e j a r i a  S e r r a m a l t e  L tda .
Matriz: Rua Alexandre Bramatti, 773 Getúlio Vargas - Rio Grande de Sul 
Depósito Proprio: Rua Gerônimo Coelho s/n° - Lages - Santa Catarina

Cervejas:
Fabricantes dos renomados produtos:

Eronenbier
Pilsen

Elefante
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D r - A r õ n l j i p ^ r
A L T A  c i r u r g i a

Doenças de Senhoras - v- 
Diagnóstico precóce do cânce“ n“  r '  

Residência: Parque Jonas R„mos. m  . ^

Consultório: Rua Hercilio Luz. ; 2
Horário: das 10 às 19

13,30 às ?fi L h0ras 9 das LAGES _ 18 ^oras
------------------------------------------SANTA CATARINA

CCCCCIC L4SE4NC 3a pagina

Dr. Mano Teixeira Carrilho
( C e s e n i b a r t t a d o r  A p o s e n t a d o

A d v o g a d o
Rua Hercilio Luz, 372

Fone, 226 * Caixa Postal. 19
Lages — Santa Catarina

Civ uraiãc - Dentista
Clinica -  Cirurgia  -  Prótese em Geral -  Raio X  

Infra-Vermelho - Preparo de Cavidades pela Alta 
Velocidade - Agora dotado de moderno Aparelho 
B O R D E N  A >R O TO R  K A V O  BR  - 655

ConsuStório: Rua Cel. Cõrdova, n‘ 315 - (Em frente 
ao Correio) -  Fone, 283

Lages — Santa Catarina

Cantinho da “Mcnna Moça’

D r .  A Í R T O N  R .  R A M O S

Especialista em olhos, ouvidos, nariz e garganta

Consultório: Praça João Costa, 10 
Io andar

Lages - — Santa Catarina

“ Acho meu nariz mui
to comprido. Existe al
guma maneira de fazê-lo 
parecer mais curto?”

Sim. Um penteado que 
seja alto na testa, crea- 
rá uma linha mais longa 
na fronte, que compen
sará o comprimento de 
seu nariz, fazendo-o pa
recer mais curto.

O uso inteligente de 
maquilagem compacto - 
pó e base num só pro
duto - também poderá 
dar essa impressão, des
de que você saiba jo
gar com dois tons: um 
mais claro e um mais 
escuro. Lembre-se que 
os tons claros sempre a- 
centuam e destacam as 
feições e os tons escuros 
as disfarçam e atenuam.

Passe, portanto, ma
quilagem compacto em 
tom claro em todo o 
rosto, e maquilagem em 
tom mais escuro em to
do o nariz. Èste, imedia
tamente, parecerá menor.

Não amorteça o con 
tôrno de sua boca pin
tando a com um baton 
muito pálido. Em seu 
lugar, escolha um baton 
de côres quentes, vivas, 
em matizes de coral-ver
melho ou lilaz, que foca
lizará a atenção sôbre 
seus lábios . . .  e longe 
de seu nariz.

Miss Polly Ponds

Estado de S. Catarina
PORTARIA

De 30 de setembro de 1963
O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atri

buições,
Tomando em consideração o requerimento n- 2.040 

encaminhado ao Executivo pelo «Coletivo Santos de Trans
portes Ltda.», e

Considerando que as altas constantes nos acessórios, 
pneus, molas e peças em geral, têm sido enormes,

Considerando que os Chassis e Carrocerias sofrem 
mensalmente aumentos vultuosos;

Considerando que as alta» em todos os artigos de qual
quer natureza, se fazem sentir quase diàriamente.

Considerando que a documentação apresentada pela 
peticionária junto ao pedido de aumento é bem elucidati
va e com detalhes abundantes;

Considerando que as tarifas, tanto aéreas como maríti
mas ou rodoviárias têm sofrido constantes aumentos em todo 
o território nacional;

Considerando ainda o recente aumento de 42% conce
dido na cidade de Porto Alegre pelo Prefeito José Lou
reiro da Silva;

RESOLVE:
1) -  Indeferir o pedido de aumento de 50% em tôdas 

as passagens, pleiteado pela Concessionária de nossos ser
viços Urbanos, «Coletivo Santos de Transportes Ltda».

2 ) - Conceder à peticionária o seguinte aumento:
a) Para passagens consideradas comuns, 33,3%, 

passando seus preços Cr$ 20 00 (Vinte cruzeiros);
b) - Para passagens de*Estudantes e Operários, 25% 

passando a vigorar o preço de CrS 15,00 (quinze cruzeiros),
3 ) - Os novos preços entrarão em vigor a partir do 

dia sete (7) de outubro p. futuro
Prefeitura Municipal de Lages, 

em 30 de setembro de 1963

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Publicada e registrada a presente Portaria na Secre
taria da Prefeitura em 30 de setembro de 1963

A6drubal G. de Souza Pinto 
Resp. p. Secretaria

Equipada com os modernos maquinários SIAM

— Pães qnentes à toda hora
BISCOITOS - BOLACHAS - DOCES 

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

Examine os seus olhos periodicamente
Uma cortezia da ioalheria 

e Otica Mondadori

1  j y j s

$ 9
*

/  *

—  DE

Itra-modvrno^aP^;,1̂® Joalhl.riil

uue Ü  “ propriedade de ind.- 
5 olhos.

t  , ' i 6 o S

Praça João Costa - (Edifício Dr. Acacio)

- /anta Catarina

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 



Lages SC -2-1 -t>3 CCCCCIC U 8 E 4 N C 4j pagina

I \

Ponto por ponto, a maioria concorda:

-a  única nova-a única moderna-a única linha completa de

f
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CCRCEIC U S E A N C

SUPER FORD F-100 _ r
modernos carros de passe,o: cabina espaçosaZ T ^  T  ° eSt" °  6 desem^ n h o  dos
çao. assento e encosto de espuma de borracha p L  i H 0ramiCO' alaVanCaclecâmb'o n a d ' re- 
entregas urbanas. Capacidade de carga 930 ka M n tn v  de\ manobrar< á9'' no trânsito, ideal para

9 930 kg. Motor V-8, de 167H ,P. Distância entre eixos: 2,80m.

r .,V |P E R  F-350 -  O único caminhão de tonelagem média fabricado no
cam a'? fim  °v m T  v / /  ; " ercado,ias felativamente leves, mas volumosas. Capacidade de 
tipo h p -d »  9‘ M° t0r V"8' 06 167 H P D'S,ância entre eixos; 3'30m - Diferencial reforçado,

•  Motor Ford Power Kíng V-S, bloco
em Y, de 167 H. P. - O melhor motor 
do mundo em eua classe! Resultado da 
experiência Ford que já produziu mais 
dc 30 milhões de motores V-8.

•  Pistões da curso reduzido —  Percor
rem menor distância do que os conven
cionais. Menor atr.ito, menos desgaste, 
maior durabilidade.
O Refrigeração superaperfeiçcada —
Perfeita ventilação da bomba de gasolina. 
O motor trabama sempre na tempera
tura ideal.

•  Filtro de óleo “ Foll Flow”  - De fil
tragem total, mantêm o óleo lubrifican
te isente de resíduos da combustão e 
de outros abrasivos. O óleo circula sem
pre limpo, lubrifica melhor, dura mais.

•  Carburação aperfelçcada — Menor
consumo,em qualquer velocidade. Me
lhor partida, a qualquer temperatura.

•  Superfícies Fcrd De ação rápida 
e positiva, com auxiliar a vácuo Ç d * 
Imdros duplos nas rodas traseiras.

A  Facilidade na «nanutençio — A
amplitude e o desenho do cofre permi
tem fácil acesso a qualquer parte do 
motor, simplificando a manutenção.

•  A mate moderna cabina — Ampla. 
Forte, Sói ida.Proporciona conforte n unca 
visto em caminhões. A  forma eas dimen
sões do banco 4,40 m de comprimento, 
dio maior comodidade a ínc>t|cf ,sf aJ* 
passageiros. Ventilação controlável no
painel.

para visão total da estrada.

w m m
umidade.

rista.

caminhões nacionais

SUPER FORD F-600 — O mais moderno caminhão brasileiro. Construído para dar mais lucros em qualquer 
serviço... em qualquer estrada. Capacidade de carga: 6.500 kg. Motores: V-8, de 167 H.P. ou Diesel, de 128 H.P. Diferencial 
de 2 velocidades com reduzida elétrica, totalizando 10 marchas (8 à frente e 2 à ré). Distância entre eixos: 4,37 ou 3,76 m.

2 M O T O R E S  
A SUA D I S P O S I Ç Ã O

Nos modelos F-600, você po
de escolher o possante V-8 a 
gasolina, de 167 H. P., ou o 
robusto Diesel, 6 cilindros, 
de 128 H.P. Nenhum outro 
caminhão lhe oferece esta 
vantagem decisiva: o motor 
certo para cada necessida
de especifica de transporte.

FORD Ò 7 K Í
P R O O U T O S  D A  F O R O  M O T O R  O O  B f t A X i .  S  A.
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A PEDIDO
Nomenclatura de rua na capital pauíista

Transcrevemos «baixo o Projeto de Lei n* 393-63, da 
Municipalidade de São Paulo, extraído do Diário Oficial do 
Estado de São Paulo, n° 159, de 24 de agosto de l.‘>63, 
onde se constata uma homenagem póstuma ao Bispo Pri- 
máz daquêle Estado, Dom JORUE ALVES DL SOI ZA, da 
Igreja Católica Brasileira.

PKOJETO DE LEI N° 393-63
A Câmara Municipal de São Paulo decreta:
Art. i.o— Passa a denominar-se Rua Dom Jorge Alves 

de Souza a atual Rua Projetada, que é travessa da Rua 
Augusto Toli e tem seu término na Praça Dr. Augusto Cé
sar, no bairro de Santa Terezinha.

Art. 2 o— Na placa da referida rua deverá constar 03 
seguintes dizeres: — “ Dom Jorge Alves de Souza — Bispo 
da Igreja Católica Apostólica Brasileira em São Paulo — 
Falecido em 12 de maio de 1960".

Art. 3.o As despesas decorrentes da execução da 
presente lei correrão por conta de verba p ópria do Orça
mento vigente.

Art. 4.0—Esta lei entrará em vigor na data. de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões, 23 de agosto de 1963. — Lamanna 
Júnior.

“Às Comissões de Justiça, de Educação e Cultura e 
de Finanças e Orçamento".

luizo to Direita da Segunda liara Civel da Comarca de Lages - Santa Catarina
Edital de Interdição

O doutor José Pedro Men
des de Almeida Juiz de Di
reito da Segunda Vara Ci
vel, da Comarca de Lages, 
Estado de Santa Catarina, 
na forma da lei, etc.

tivos. Dado e passado, nesta 
cidade Ce Leges, aos trinta e 
um dias do mes de julho do 
ano de mil novecentos e ses

senta e tres (31/7/1963). - Eu, 
José Moacir Ribeiro, Escrivão 
da 2a. Escrivania, o datilo 
grafei, subscreví e assino.

Dr. José Pedro Mendes de 
Almeida

Juiz de Direito da 2a Vara

Civel

José Miacir Ribeiro 
Escrivão

Micrc Iratcr íC C A IT A
A maravilha da técnica japoneza, agora' fabricado no Brasii

U ü ü JCt O U  o  n o v o  a s t r o

arrojado, em harmonia com as linhas clássicos dos ew roVm Td ” noE Oh* eSt‘'°
soa elesáncia e o con.árlo in.erno que « I .  olerece. Vocá se ^

ma.s laxuos^e perfoi-.o carro de classe aié hoje producido noW illys  2 6 0 0  é o
--- ----  I.WJÇ |j| pais.

PECO UME C::><GHSTRfiÇÂQ EM
____ c a r r o  a

Concessionário exclusivo:

Agência Planaitina de Veicnlos S/A
PioiMt. « * » .  w. P,.,,,;;* f . „ ,

Lages Santa Catarir

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 I xclusivo:

ViCENTE P A jCALE 

Comércio e Representações
Rua CorreiaPinto 122 - Cx. Postal 28 

Fone 228 -  LAGES -  SC.

FAZ SABER aos que o pre 
sente edital virem ou dêle 
tiverem, que por êste Juizo 
e cartório do escrivão que 
éste subscreve e assina, se 
promoveram os termos da in
terdição de Julia Lisboa de 
Córdova. tendo sido interdi 
tada por sentença dêste Jui 
zo, do seguinte teor:- N° 105/63 
- Vistos, etc. Tendo em vis
ta o têrmc de audiência de 
interrogatório e exame de 
sanidade mental de fis. 7, 
procedidos era Julia Lisboa 
de Cordova, portadora de «o- 
ligofreuia permanente»,o q ue 
a impede de reger sua pes 
soa e bens, e tendo em vista 
o parecer favorável do Sr. 
Dr. Promotor Público desta 
2a. Vara - Cível (fls 9), j. 1 
go-a interdita de reger sua 
pessoa e bens nomeio-lhe, 
como curador, seu irmão Ge- 
tulio Marques de Córdova 
que, intimado, prestará o 
compromisso legal. Registre- 
se e inscreva-se na forma do 
art 12 do Codigo Civil e pu- 
blique-se por tres vezes, edi
tal com o intervalo de dez 
(10) dias, conforme prescreve 
o art. 609 do Ce digo de Pro
cesso Civil. Custas ua forma 
da lei. Reg Int. Lages, 6 de 
junho de 1963. José Pedro 
Mendes de Almeida Juiz de 
Direito da 2a. Vara - Civel». 
Pelo que serão nulos e de 
nenhum efeito todos os atos, 
avenças e jconveções que se 
realizarem com a interdita, 
6em autorização judicial e 
assistência de seu curador. E 
para que chegue ao conheci
mento de quem interessar 
possa, se passou o presente 
edital, com o prazo de trinta 
(30) dias, que será publicado 
na forma legal e afixado no 
lugar público de costume, fi
tando copia nos autos respec

QUEM NÃO ANUNCIA 
— Se Esconde —

Para seus anúncios procure 

CORREIO LAGEANO 
Rua Mal. Deodoro, n° 294
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Sensacional GUAIn ocaso dn

Cl)RRCIC  U G E 4 N C 7a pagina

fio ocaso do primeiro 
turno do campeonato ci- 
tadino de futebol, tere
mos no próximo domingo 
no Estádio Municipal Vi- 
dal Ramos Junior, o eu- «o locadodo  

certame. atual

Nota Oficial da Cervejaria 
Serramalte Ltda.

A cervejaria  SERRAMALTE LTDA vinH« *i.n nns anspms rtnc on«n/..vj__  . vindo de encon-tro aos anseios dos apreciadores de se.U „ ‘ * 6 
veu instalar nesta cidade, um Posto de v E “ *’ re8ol‘ 
pela fabrica sem revendedores e com os' mf ’ atendldo 
de fábrica. e com 08 mesmos preços

que as fá-

no dever 
povo em

. N°HoeDhtaH-H’ “  .rumores «os últimos dias qu bncas de bebidas majoraram seus preços mnit™ „ 
ciantes gananciosos, valendo-se da ocorrência rLn f ” 61*' 
também majorar êstes produtos, sem distinção.’ resolveram

A direção dêste posto de vendas, sente-se 
de alertar aos seus consumidores, bem como o nUVm PrT 
geral, que a Cervejaria Serramalte Ltda. até o presente mo 
mento nem sequer cogitou majorar os preços dos seus 
produtos, nesta região e nem autoriza a qualquer comer
ciante, a venda dos referidos produtos com preços supe
riores aos que daremos à seguir sob pena dos mesmos 
nao serem mais atendidos e consequentemente não terem 
mais o nosso conceituado produto!.

Portanto Srs. apreciadores dos nossos 
paguem mais do que abaixo discriminado.

produtos Não

Cervejas em garrafas inteiras 
Cervejas em 1/2 garrafas 
Refrigerantes- não superior à

CrS 100,00 
fr$ 70,00 
CrS 50,00

Esperamos portanto a cooperação do público desta re
gião no sentido de nos comunicar qualquer irregularidade, 
para o nosso melhor a endimento.

Assinado

André Vanni-Chefe de Vendas 
para esta região

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

estabelecida d o  bairro Coral, necessita de cami
nhões para o transporte de madeiras. Os interes
sados queiram dirigir se à referida firma onde 
obterão maiores esclarecimentos.

V E N E E - Í E
1 Trator Caterpillar D4, com lâmina e guincho.
1 Trator Alli Chalmers HD6 com lamina e

guincho.

'  Tratar na Agro Industrial Anita GaribaldPque travariam 
Ltda. ou pelo fone 548, em Lages

Essas valorosas forças 
do pebol lageano, deve
rão por certo travar um 
encontro bastante movi
mentado, em que a gar
ra e a classe estarão"em 
liça, fazendo com que os 
seus aficcionados vibrem 
de começo ao fim do es
petáculo.

Embora situado em po
sição previlegiada na ta
bela, e o (iuarany no 
terceiro posto, o inter
nacional não é conside
rado favorito da partida, 
isto porque em GUA-NAL 
sempre prevalesce a sor 
te daquele que melhor 
sabe aproveitar as chan
ces.

Se vencedor, o Inter
nacional, estará dando 
um grande passo em bus
ca do título máximo do 
atual campeonato, e o 
Guarany estará totalmen
te fóra do cetro de I9b3.

Por outro lado, verifi- 
caudo-se uma derrota do 
Internacional, e a conse
quente vitoria oo grêmio 
bugrino, o campeonato 
tomará novas feições. No 
caso de acontecer um 
empate, c colorado divi
dirá a liderança com o 
Olinkraft e o Guarany fi 
cará distanciado dos mes- 
mo* 3 pontos, o que lhe 
torna muito remota a 
conquista do certame da 
presente temporada.

A renda deverá supe 
rar a casa dos 300 inil 
cruzeiros, batendo asMru 
o record de renda do 
certame lageano do pre 
sente ano.

I I Dl V AL
DistiibnHoia de Veicnlos e Acessórios Ltda.

O maior sortimento de peças

e acessórios da cidade com
\

preços sem concorrência

Faça-nos uma visita e certifique 
dos nossos vantajosos preços
Avenida Camões, 18 — Bairro Coral f

L A G E S o  — Santa Catarina

Raul Guelzer Engelsing Lida.
Representações e Conta Própria
Cofres - Fogões - Balanças - Motores - Ma

quinas e materiais para agricultura e 
indústria em geral

Preços e garantias de Fábricas em 
prestações sem juros e sem acréscimos.

5, 10 ou 30

Praça Vidal Ramos Sênior, 394 - Telefone, 351 - 
Caixa Postal, 323

LAGES -  S. C.

Recauchutadora Gaúcha 
------ ! "2Irmãos" |—

Modernamente aparelhada com
maquinários que são a última

palavra no gênero
Recauchntagem * Recapagem - Vulcanização 

de pneus etc
B a ir ro  Coral Lages - Santa Catarina

Adiado Arco Ins x 
Nevada

Em virtude dn mau1 
tempo que se fez sentir 
domingo último em nos 
sa cidade e na região, 
foi adiado para o próxi
mo sábado, o [ c o t e j o  

as equi
pes do Arco íris e do 
Nevada.

Temos Frete
A firma Agro Industrial Anita Garibaldi Ltda., 

avisa aos senhores motoristas que possue frete de 
madeiras para Itajaí, Porto Alegre, São Paulo, Rio 
de Janeiro e Belo Horizonte.

Os interessados devem dirigir-se à citada fir
ma em nossa cidade, ou pelo fone 548, quando 
obterão melhores informações.

Para um transporte separo e econômico adquira o iaanso f . n . m .
0 caminhão que domina nossas estradas de norte a sul e de leste a oeste 

Concessionário F.N.M. e JK nesta região:

r o d o  PINHO S.A
VEKULOS E MAQUINAI

- _  .  . .  ~  . T-»__ i  o i  n  O  A K IT  A P a  nr

□cri

l a g e s __  A V .
Presidente Vargas, 1437 - Fone, 537 - End. Tel. Rodopinho - Caixa Postal, 312 — SANTA CATARINA
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7 de Setembro, a FEB e 
o Comunismo

Waldeck Sampaio
Se a data 7 de Setembro tem para nós uma significa

ção tôda especial porque representa o marco inicial da 
nossa efetiva independência, a FEB também o tem porque 
sua luta na última guerra foi na defesa da Liberdade e 
contra um regime tão detestável quanto o comunista. - A 
FEB teve a honra de ter sido a primeira tropa sul-ameri
cana a atravessar o Atlântico para combater\na Europa e, 
numa feliz coincidência, entrou em ação exatamente no dia 
7 de setembro, cabendo sua primeira missão à Primeira 
Companhia de Engenharia comandada pelo famoso Capitão 
Floriano Mõller. - Neste último 7 de Setembro, em cujo 
desfile participei, enquanto marchava ao lado de antigos 
companheiros ex-combatentes da FEB, entre os quais o hoje 
Coronel Floriano Mòller, eu revivia emocionado aquêles 
dias mesclados de alegria e tristeza vividos em terra italiana.

PoBtado em frente ao palanque oficial, após desfilar, 
eu via passar aquela mocidade garbosa, cheia de vida e 
de esperanças, e não podia, como não posso e jamai6 po
derei, imaginá-la marchando sob outra bandeira que não a 
da Liberdade, tal como é o nosso Pendão. - Todavia, os 
dias tumultuosos que ora vivemos revelam claramente que 
os democratas brasileiros têm que estar alertas porque o 
perigo vermelho ronda os nossos lares. Para eliminá-lo, é 
muito pouco dizer entre amigos que não é comunista. - É 
necessário dizer püblicamente que é contra o comunismo. 
É imprescindível sustar os seus passos antepondo barreira 
sôbre barreira mo6trando-lhe que o valor da democracia é 
imensurável. O mutismo, tanto quanto o comodismo, poderá 
ser irremediável

Acho que ninguém mais tem dúvidas quanto ao rumo 
que vêm tomando os acontecimentos, graças a omissão ou 
a conivência dos homens que atualmente detêm em suas 
mãos as rédeas do poder neste pais. - O comício da Cine 
lândia, a visita do déspota Josip Broz, mais conhecido por 
Marechal Tito, que, diga-se a bem da verdade, foi uma vi
sita fria e repudiada pelo povo brasileiro, corroboram a 
assertiva de que os democratas brasileiros não podem dor
mir no ponto 6ob pena de perderem a corrida.

As recentes declarações do General Peri Constant Be- 
vilácqua tachando de criminosas as atividades do CGT 
(Comando Geral dos Trabalhadores) e de proxenetas do 
trabalho alheio, os seus dirigentes, alertaram o povo bra
sileiro e estabeleceram um clima de espectaiiva. - E o emi
nente Comandante do 11 Exército disse uma verdade e por 
isso mesmo vem recebendo manifestações de solidariedade 
dos quatro cantos da Nação. - Afinal, o desenvolvimento 
do País e o bem-estar do povo brasileiro não podem ficar 
condicionados à vontade dessa falsa organização sindical 
que aí está e que pode deflagrar as greves que entender 
e quiser e desrespeitar o Poder Judiciário.

Por sua vez, o Ministro da Guerra, General Jair Dan
tas Ribeiro, pediu a extinção «dessas organizações sub
versivas e a punição da cambada de agitadores que pre
tende dominar o País». - • ontudo, S. Exa. o Presidente da 
República, sr. João Goulart, não atendeu ao pedido e na 
ocasião procurou entrar em comunicação com Miguel Ar- 
rais e Leonel Brizola, dois elementos notòriamente esquer
distas. - Pergunto: a que conclusão se poderá chegar face 
a esta atitude do sr. Presidente?

Em Bua defesa, alegam êsses falsos sindicalistas e a- 
gitadores contumazes à serviço de Moscou ou de Cuba, o 
princípio da reciprocidade de direitos, isto é, o CGT tam 
bém poderia exigir a extinção do Exército. - Nada mais in
concebível e ridículo. - O Exército, ao contrário dessas a- 
bomináveis organizações, não vive na ociosidade, trabalha 
e constrói; não deflagra greves, evita-as; não explora o 
trabalho alheio; é uma escola de civismo e de brasilidade. 
É, em última instância, o sustentáculo da democracia neste 
país que Arrais, Brizola e outros oportunistas pretendem 
transformá lo em colônia russa.

Será que êsses liberticidas não sabem que vale a pe
na lutar pela democracia a qualquer preço? - E que a isso 
nós, democratas, estamos dispostos?

Sindicato do Comércio Varegista de Lages

Assembléia Geral Extraordinária

São convidados os senhores associados e demais co
merciantes da praça, a comparecerem à Assembléia Geral 
Extraordinária a realizar-se no dia 6 de outubro de 1963 
(domingo próximo) às 10 horas da manhã, na Sede Social 
6ita à rua Presidente Nereu Ramos, n. 103 - 2o andar, para 
deliberarem sôbre a seguinte,

ORDEM DO DIA

1 - Fixação do horário do comércio para as próximas
festas natalinas;

2 - Tomarem conhecimento das últimas medidas, de
ordem fiscal, adotadas pelo Exmo. Sr. Governador
do Estado de Santa Catarina;

3 - Assuntos diversos, de interesse da classe;

Lajes, 30 de setembro de 1963 

IRINEU PAMPLONA - Presidente

Transcorreu em data 
de primeiro do corrente, 
a passagem de mais um 
aniversário natalicio da 
exma. s r a .  d. Eneida 
Todeschini, dama d a s  
mais relacionadas e m 
nossos meios sociais, e 
esposa do sr. Dario T o 
deschini, diretor da im 
portante firma desta pra
ça, Serrana Ltda. Veí
culos e Máquinas.

Aos muitos cumpri
mentos que por certo re
cebeu naquele dia por 
parte de seu vastíssimo 
circulo de relações |e a- 
mizades, enviamos à sra 
d. Eneida Todeschini os 
nossos votos de muitís
simas felicidades.

Coroada de êxito as demonstra
ções sôbre soja e seu 

aproveitamento
Conforme estava 

vulgada, realizou-se 
gunda feira à noite, 
séde da Associação 
ral de Lages, uma 
monstração de soja

Dr. João Costa 
Netto

Transcorreu na última 
segunda feira, dia 30, a 
passagem de mais uma 
data natalicia do  Dr. 
João Costa Netto, abali
zado médico aqui resi
dente, descendente de 
tradicional familia lagea 
na e elemento dos mais 
conceituados em nossos 
meios sociais e políticos.

Por ocasião do trans
curso do seu aniversá
rio natalicio, o Dr. João 
Costa Netto, foi muito 
cumprimentado pelo seu 
vasto circulo de relações 
e amizades, que vêm no 
mesmo um facultativo 
cônscio de seus deveres 
profissionais e que sabe 
honrar a sua sagrada 
missão.

Destas colunas felici
tamos o Dr. João Costa 
Netto, augurando - l h e  
muitíssimas felicidades 
ao lado dos seus dignos 
familiares e amigos.

d i -
se- 
na 

Ru
de 

e
seu aproveitamento, rea
lizada pelo Sr. Adelino 
Sõudzlér, diretor proprie
tário da nóvel firma In
dústria Panamá de Pro
dutos Quimicos, estabe 
lecida no Bairro Morro 
do Posto.

À  referida demonstração 
compareceram o Eng. A- 
grônomo Fco. Gerardo 
Quezada Sanchez, do 
projeto da cultura da so- 
jo em nosso Município 
e pioneiro dêste produ
to em nossos meios, e 
vários convidados espe
ciais.

As demonstrações sô
bre a soja e seu apro
veitamento em vários 
aspectos, foi totalmente 
coroada de êxito, pois 
foi nos apresentado a 
farinha do referido pro

duto em vários tipos, o 
preparo de vitaminas, o 
sabão e o farelo, todos 
êles com conteúdo inte
gral de soja.

O Sr. Adelino Sõudzlér, 
teve oportunidade de 
brindar os presentes com 
gostosos dôces, pãezi- 
nhos, bolachas, biscoitos 
e outras gulodices, todos 
êles preparados com a 
mistura de farinha da 
soja, e que agradaram 
de modo geral a todos 
os presentes pelo pala
dar excelente que os 
mesmos se ofereciam.

Destas colunas, cum
primentamos o Sr. Adeli
no Sõudzlér, pelo êxito 
de sua demonstração, 
fazendo com que a nos
sa população tenha co
nhecimento de que em 
Lages, já possuimos in
dustria especializada no 
aproveitamento da soja 
e que por certo grandes 
progressos proporciona
rá ao nosso parque in
dustrial.

Sr. Lidio Silva nomeado deposi
tário dos produtos da SflMRIG
ü > r .  Lidio Silva, des

tacado homem de negó 
cios da Princesa da Ser
ra e que gosa de alta 
estima em nossos meios, 
vem de ser nomeado de 
positário da S/A Moinhos 
Rio Grandenses (SAMRIG) 
cuja fábrica está situada 
na cidade de Esteio, e 
escritórios em Porto A 
logre.

Os produtos da SAM- 
RIG, que gosam de lar
ga reputação em todo o 
Brasil, e que serão dis- 
tribuidos em nossa cida
de pela renomada firma 
Lidio Silva, constam de 
óleos de soja, margari

nas, graxas, sabão», ra
ções balanceadas etc.

Graças à isso, a nossa 
cidade pode orgulhar se 
de contar doravante com 
os citados produtos, pois 
que a firma Lidio Silva, 
dado o alto conceito que 
gosa em nossos meios 
comerciais, saberá desin- 
cumbir-se fielmente des
ta honrosa distinção que 
lhe foi confiada pela S/A 
Moinhos Rio Grandenses.

Felicitamos por isso, 
o Sr. Lidio Silva, augu- 
rando-lhe grandes suces
sos em suas atividades 
comerciais.

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

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

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

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

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

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

3a». 5as. e sabado: às 08:00, para: Fpolis., Itajaí, Joinville, Curitiba,
, Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio.
às 10:20, para: Rio do Sul, Fpolis., Itajaí, Join

ville e São Paulo.

r ^ táMP°r’t̂ nÍAÍ.n1rtPT’bio 0 vi^o?íe da ReSião 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 
CS  , R » I iC ^  CRUZEIRO DO SUL, à Rua Presidente 
Nereu Ramos, n 84 ou pelos telefones nrs. 214 e 237.
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