
Mensagem ao Professôrl
Por ocasião do tranco.

ménde comemorativa do Dia°H d£ mais uma efe-
mos efusivamente a todos nnd° .Professôr’ sauda- 
mais nobre das profissões human°as 86 dedicam à

das gerações6para o UfutnrnPara as mentalidades 
nbo vivo da nossa admiração*0^ 11108 °  testemu-

A tí Professor gup vnita , 
a sagrada missão do maajsiénv0^ 5 de tudo para 
espíritos em formação tôriat ’ traasmitindo aos 
passado, voltamos o nosso pensamento"000^ 8 d° 

Enfim, a tí Professor n,m

o“  rewnheclme oUk“ “  ■ W p& J S X S

s e m ? r fn a 7 m k b | e n te ‘de nossTíd la?
sinar e educar para a vida. ’ q

Esta é a mensagem sincera de
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A Diretoria do BANCO M ERCAN TIL E 

IN D U S T R IA L  DE SANTA CATARIN A SOCIE' 

D A D E  ANÔNIM A «B A M E R IN D U S», com séde 

em Florianópolis, tem a grata satisfação de con

vidar a população lageana, para assistirem a inau

guração de sua agência nesta cidade, sita à Rua 

Marechal Deodoro, 222, a realizar-se dia 19 do 

corrente, às 10 horas.

Contando com o comparecimento desde 

já agradece
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Governador Celso 
Ramos no Rio

Participando de uma 
importante reunião de 
Governadores, iniciada 
na data de ontem, en
contra-se no Rio de Ja
neiro, o Governador Cel
so Ramos.

Nessa reunião de real 
relevância que está sen
do realizada entre o 
Presidente da República 
e quasi todos os chefes 
de Executivos estaduais, 
estão sendo ventilados 
vários assuntos de invul
gar interesse para todos 
os Estados.

Dr. Jorge Barroso Filho

Sra. Irene Rafaeli Rosa
Acaba de ser paciente de uma delicada in 

tervenção cirúrgica no coração, no Hospital Be- 
neficiência Portuguêsa. em São Paulo,a exma. sra. 
d. Irene Rafaeli Rosa, digna esposa do Sr. celso 
Francisco da Rosa, do alto comercio deste Muni
cípio, e filha do casal Sr. Artibauo Rafaeli e sua 
exma. esposa d. Eroiides Arruda Rafae í, p 
estas bastante relacionadas em nossos meios.

A sra d Irene Rafaeli Rosa foi operada pelo 
ilustre facultativo Professor Euchdes Jesus Zerbi- 
ni esnpcialista em operações cirúrgicas de cora 

ePpu!mão? com larga fama em nosso pais e
no exterior.

A paciente esteve 2 2 / lasn|1epmdP ^P 7S orasP.a;  
ra tão importante operaçao, q nosocômio por 
ficando ainda internada naquele nosocomio po,

16 dias. . . .

Esta operação d e ^ ^ 'â P s ^ T r e n e 0' ^ 0̂ !

R o s f  e T p e r fe ifo  restabelecimento.
« normanência no Hospital Bene- 

Durante a sua perm n Rafaeli Rosa
ficiência Portuguesa. a sra. a . ^  g carjnho pelas 
foi atendida com tod% J V 1pjrRS e outros funcio- 
irmãs de caridade, e? . ajém do excelente traba- 
nários daquêle n o t o -  g , " E l i d e s  Jesus Zer- 
lho dispensado Pel°   ̂ outros grandes íaculta- 
bini, que coadjuvado po ou prestigio da
tivos tem sabido elevar hem au
cirurgia brasileira. Profe8sôr Euciides

Devemos destacar q maiores autoridades 
Jesus Zerbini, é uno - ‘ cirúrgicas de coração 
mundiais em intervenç é chamado a realizar
e pulmão, e constantemen de ticipar de
operações dessa natureza. ^  por várias vezet? 
conferências internaci ’ êsse assunto,
pronunciou palestras sobie

Ainda no dia de on
tem, o Presidente João 
Goulart despachou com 
cêrca de 14 Governado
res de Estados.

O regresso do Gover
nador Celso Ramos à 
Florianópolis está previs
to para os próximos 
dias.

m
Acompanhado de [sua 

exma. esposa d. Lourdes 
Macedo Barroso, e via
jando em automóvel par
ticular, regressou sexta 
feira última da capital 
paulista, o Dr. Jorge 
Barroso Filho, competen
te e benquisto advogado 
do fôro local.
Em São Paulo,o Dr. Jorge 
Barroso Filho foi tratar 
de importantes assuntos 
ligados às suas ativida
des advocaticias.

Lomemorado o Dia 
do Professor

Com um jantar realizado ontem à noite no 
Restaurante Planalto, foi festivamente comemo
rado em nossa cidade, o Dia do Professor.

Ao ágape, que foi organizado pela Associa
ção dos Professores de Lages, compareceram os 
integrantes desta classe em nossa cidade, além 
de diversas autoridades do ensino em nosso 
Estado.

Cel. Floricno Moller 
agradece ao nosso Jornal
Recebemos do Coronel Floriano Moller, digno 

Comandante do 2o Batalhão Rodoviário, o seguinte 
telegrama:

Correio Lageano - Nesta
Sensibilizado agradeço cumprimentos pelo 

meu aniversário pt Cel. Moller Cmt 2o BRdv.

-  Santa Catarina (li.
End. Telegr.: DESENBANK

C o m u n i c a ç ã o
0 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SANTA CA

TARINA S/A. , leva ao conhecimento das autoridades, 
indústria, comércio, agricultura, aos trabalhadores 
e ao povo em geral , que iniciará suas operações nesta 
praça de Lages, no dia 17 às 12 horas.

Oportunamente em data a ser designada e com a pre
sença do Exm°. Governador do Estado, Senhor Celso Ra
mos, o Banco terá oportunidade de receber as autori
dades, classes produtoras, trabalhadorase o povo pa
ra uma demonstração do seu funcionamento.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 
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Luiz Carlos Silva 
Escrivão da la Vara Civel

O dr. Abelardo da Costa 
Arantes, Juiz de Direito 
da Primeira Vara Civel da 
Comarca de Lages, Estado 
de Santa Catarina, na for
ma da lei, etc.

Faz saber a todos que o 
presente edital de citação, 
com o prazo de trinta dias. 
virem ou dêle conhecimen
to tiverem, que, por parte de 
João Maria Gaspar e sua 
mulher, foi requerida uma 
Ação de Usucapião sôbre 
uma gleba de terras com a 
área superficial de setecen
tos e vinte e seis mil metros 
quadrados, situada no lugar 
denominado «Ponte do Rio 
Canoa6», no município de 
São José do Cerrito, nesta 
comarca de Lages, cuja gle
ba confronta com terras de 
Aristides Morais de João 
Francisco Mota, de Patrocí
nio José Garcia, de Martim 
Pereira e de herdeiros de 
José Maria Melo. - Julgada 
a justificação da posse, por 
êste Juizo foi ordenado a ci
tação dos confrontantes aci
ma mencionados e do Dr. 
Promotor Público da Primei
ra Vara Civel, por mandado, 
e dos interessados incertos, 
por Jedital. publicando-se 
uma vez na Imprensa Oficial 
do Estado e trêz vêzes na 
imprensa local. Assim, para 
que ninguém possa alegar 
ignorância, especialmente os 
interessados incertos, passou- 
se êste edital para publica
ção na forma e para os fins 
da lei. - Dado e passado nes
ta cidade de Lages, Estado 

i de Santa Catarina, aos dez 
dias do mês de outubro 
de mil e novecentos e ses
senta e três, - Eu Luiz Car
los Silva Escrivão do Civel, 
o datilografei, subscreví e 
também assino - Selos a final

Abelardo da Costa Arantes 
Juiz de Direito da la Vara 

Civel

Ja esta em nossa loja o nóvo astro da indústria automobilística brasileira — o Aero-Willys 
2600  — que estabelece uma superclasse em matéria de automóvel. Venha ver seu estilo 
arrojado, em harmonia com as linhas clássicas dos carros modernos. Observe e admire 
sua elegância e o conforto interno que èle oferece. Vocè se convencerá de que o Aero- 
Willys 26C0 é o mais luxuoso e perfeito carro de classe até hoje produzido no pais.

PECO UMfl DEMONSTRAÇÃO EM

r C

2600
--  lim  nQrPA a ___—  um  carro a rigor

Concessionário exclusivo:
Agência P lan a ltin a  de Veicolos S/A  

Avenida Presidente Vargas, 1898 End. Tel. Planaltina - Fone, 4 4 4  
Caixa Postai. 333

— . ' Santa CatarinaLages

Primeira Vara Civel da Comarca de Lages
Edital de Citação

O dr. Abelardo da Costa 
Arantes, Juiz de Direito da 
Primeira Vara Civel da 
Comarca de Lajes, Estado 
de Santa Catarina, na for
ma da lei, etc.

Faz saber a todos que o 
presente edital de citação,

com o prazo de trinta dias, 
virem ou dêle conhecimento 
tiverem, que, por parte de 
João Barbosa dos Santos e 
sua mulher. - Felizardo Mo
reira dos Santos e sua mu
lher e Maria Madalena Cae- 
tana de Jesus, foi requerida 
uma Ação de Usucapião sõ-

Raul t e t a  üngclsing Lida.
Eenresenfaçfces e t c n t í i  P ró p ria
C o fre s  -  Fogões -  B a la n ç a s  -  M o to re s  - M a 

q u in a s  e m a te r ia is  p a ra  a g r ic u l t u r a  e 
in d ú s t r ia  e m  g e ra l

Preços e garantias de Fábricas em 5, 10 ou 30
prestações sem juros c sem acréscimos.

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

L A G E S  -  S. C.

bre três glebas de terras 
confinantes entre sí e com a 
a área superficial total de 
quatro milhões de metros 
quadrados, situadas no lugar 
denominado «Serra do Cerri
to», no município de São Jo
sé do Cerrito, nesta comarca 
de Lajes, confrontando no 
seu todo ao norte com terras 
de Marcos Pires dos Santo6; 
ao sul, com terras de Alceno 
Luersen e Bruno Luersen.pelo 
arrôio dos Pederneiras,e com 
terras de sucessores de Adolfo 
Corso; a oeste, com terras de 
Leopoldo Miguel Casagrande, 
pelo Lageado do Ribeirão; a 
leste, com terras de sucesso
res de Moisés Pereira Bastos, 
sucessores de Pedro Figueira 
dos Santos e sucessores de 
Adolfo Corso. - Julgada a jus
tificação de posses, por êste 
Juizo foi ordenada a citação 
dos confrontantes acima re
feridos e do Dr. Promotor 
Público da Primeira Vara 
Civel, por mandado, e dos ín 
teressados incertos, por edi
tal, publicando-se uma vêz 
na Imprensa Oficial do Esta
do e três vêzes na imprensa 
local. - Assim, para que nin

guém possa alegar ignorân
cia, especialmente os interes
sados incertos, passou-6e o 
presente edital para publica
ção na forma da lei. Dado 
e passado nesta cidade de 
Lajes, Estado de Santa Cata
rina, aos dez dias do mês de 
outubro de mil e novecentos 
e sessenta e três. - Eu, Luiz 
Carlos Silva, Escrivão da la 
Vara Civel, o datilografei, 
subscreví e também assino. 
Selos a final.

Abelardo da Costa Arantes 
Juiz de Direito da la Vara 

Civel

Luiz Carlos Silva 
Escrivão da la Vara Civel

O dr. Abelardo da Costa 
Arantes, Juiz de Direito da 
Primeira Vara Civel da Co
marca de Lajes, Estado de 
Santa Catarina, na forma 
da lei, etc.

Faz saber a todos que o 
presente edital de citação, 
com o prazo de trinta dias, 
virem ou dele conhecimento 
tiverem que, por parte de

Otacilio Silveira de Souza, 
foi requerida uma Ação de 
Usucapião sôbre uma gleba 
de terras com a área super
ficial de cinquenta e três mil 
e quinhentos e vinte e um 
metros quadrados, situada no 
lugar denominado «Fazenda 
doe Tavares», no distrito de 
Corrêa Pinto, nesta comarca 
de Lajes, cuja gleba confron
ta com terras de Manoel A. 
Borges, de Moisés Rodrigues 
Batista e de Simpliciano Sil
veira de Souza. - Julgada a 
justificação da posse, orde
nou ê6te Juízo a citação dos 
confrontantes acima referi- 
dos e do Dr. Promotor Públi
co da Primeira Vara Civel, 
por mandado, e dos interes
sados incertos, por edital, pu
blicando-se uma vez na Im
prensa Oficial do Estado e 
três vêzes na Imprensa lo
cal. - Desta forma, para que 
ninguém possa alegar igno
rância, especialmente os in
teressados incertos, passou- 
se o presente edital para pu
blicação na forma e para os 
fins da lei. - Dado e passado 
nesta cidade de Lajes, Esta
do de Santa Catarina, ;aos 
dez dias do mês de outubro 
de mil e novecentos e ses
senta e três. - Eu, Luiz Car
los Silva, Escrivão do Civel, 
o datilografei, subscreví e 
também assino. - Selos a final. 
Abelardo da Costa Arantes 
Juiz de Direito da la Vara

Luiz Carlos Silva 
Escrivão da la Vara Civel
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faça con8ta°rVdLPaufo«°nPrejU(1^ and0 0 recur8°- desde que

-  R eÍ dV m P™e“ a C C , a  (R ;v  PlT 2e)n‘ ° “ °
faça o recurso desde que
Proferido em nrinfm™8 -pr?-Va de cumprimentos de despacho

-  É de se aenThff lraJ!mstância- (Rec- Vol. n- 2.) 1962)
do o recorrente rn rff^0 d!) ar(fuivament0 do recurso quan 
despacho proferido " f^rmand°-8e com a ação fiscal, cumpre

— Dívida aiui7 Hri« d primeira instância. (Rec. Vol. 3-62) 
nistrativaJ (Rec. V o l*n ^ f }™ 1160 0 recurso na esfera admi-

tferce1ío s dteDmnlpU“ |eleiío notificação preliminar assinada por 
(Rec. Vol 8-62) C0D ieciment0 e consentimento do notificado

v^rnador d í p S ®  ajuizada ’ Despacho do Exmo. Sr. Go- 
do em dnt«°ímtiad0 Pf ra SU8tar 0 Executivo Fiscal, proferi-
ee o ^ ! í l  rD oà criação do CEO. Plenário não conhe- _ 0 recurso. (Rec. Vol. l i  62

" M S in in rê taTd08 ê8te8 autos de Recurso Voluntários do 
íin h? Pm í®  Laj<L8, em que é recorrente Indústria e Comér-
dor dn Plade; ra8p Batl8tella S/A e recorrido o Sr. Governa dor do Estado (Rec. Vol. n. 20 62)

— Não é de revelar a multa regulamentar quando, tendo tôdas 
f.s oportunidades para ressarcimento do tributo, a isto omi 
tiu a firma notificada. (Rec. Vol. n. 09-62)

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

Ind. e Comércio, em 13 de março de 1959)
Rua Pres. Nereu Ramos, 103 — 2• andar — sala, 201 — Telefone, 422 - LAJES- S.C.

Presidente: IR1NEU PAMPLONA 
Secretário: NELSON SARTOR 
Tesoureiro: ELIZEU CONCER

HORÁRIO DA SECRETARIA: Das 9 às 12 horas, e das 14 às 17 horas 
CONSULTOR JURÍDICO: DR. ERNANI ROSA 
(Atende das 9 às 12 e das 14 às 17 horas.)

Técnico em Contabilidade - Bacharel em Ciências Contábeis e Atuariais. 
Solicitador (inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - Secção de S.C. sob n. 1743).

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

M i c r o  T r a í c r  ¥015 A T T  A
A maravilha da técnica japoneza, agora fabricado no Brasil

PRESTA SERVIÇOS DE:

......___ ~  *

ARAR, GRADEAR, SULCAR, RO
ÇAR, PULVERIZAR

PUXAR, AGUA, MOVER MOIKHO, 
FORNECER LUZ, SERRAR LENHA, 

E IRRIGAR

CUSTANDO APENAS A QUARTA 
PARTE DO PRECO DOS DEMAIS 

TRATORES

Distribuidor Exclusivo:

VICENTE PASCALE 
Comércio e Representações

R u a  Corre iaP Into 122 - Cx. Postal 28 
Fono 228 - L A G E S  - SC .

i  Prefeitura Municipal le  Lages
w  E í i lo l  de concorrência pública para renda de um c a m i ã o  

pertencente ao município e julgado impróprio para os serviços 
da Prefeitura

Pelo presente Edital e atendendo determinação do Se
nhor Prefeito Municipal, levo ao conhecimento de quem in

teressar possa que se encontra à venda mediante concor
rência Pública, um caminhão com as características se- 
guintes:-

Marca Ford; Ano de fabricação - 1948: Modêlo F5; 
Côr verde; Chassis médio, adatado; número dojmo- 
tor 8RT39803; pneus simples.

VALÔR M ÍNIM O:- Quatrocentos mil cruzeiros Cr$ 400.000,00.

Os interessados na compra do veículo acima descrito 
deverão trazer suas propostas em envelopes fechados e ru
bricados pelo proponente, entregando-as na Secretaria da 
Prefeitura, no dia cinco (5) de novembro do corrente ano, 
até às dezessete horas (17h).-

Às dezessete (17) horas do dia acima referido as pro
postas serão abertas na presença de todos os concorrentes, 
sob a supervisão do Sr. Prefeito Municipal, cabendo a pre
ferência ao que maior preço oferecer. Não serão conside
radas e nem apreciadas as propostas que incluirem a cláu- 

1 sula de pagamento do prazo.
Uma vêz julgada a concorrência, o vencedor poderá 

entrar na posse do veículo imediatamente, mediante o pa
gamento integral do preço oferecido.

Em hipótese alguma será concedido prazo para o pa
gamento

O Caminhão, objeto dêste edital, se encontra à dispo
sição dos interessados no páteo da Prefeitura, podendo ser 

i examinado a qualquer hora, dentro do expediente (das 12 
às 18 horas durante a semana e das 9 às 12 horas aos sá
bados) até o dia da abertura das propostas.I

À Prefeitura se reserva o direito de julgar inaceitá
veis tôdas as propostas e abrir nova concorrência. 

Secretaria da Prefeitura Municipal de Lages, em 
16 de outubro de 1963

Asdrubal Guedes de Souza Pinto 
Resp. p/ Secretária

Dl V AL W f

Distribuidora de Veiculos e Acessórios Ltda.

O maior sortimento de peças

e acessórios da cidade com

prêços sem concorrência

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

\

L \ G E S  — o — Santa Catarina

F. N. M.
ite a oeste

Para i n  transporte seguro e a c e n a m  angina o
0 caminhão que domina nossas estradas de norte a sul e de 

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

RODO PINHO S.A.
veículos e m a q u in a s

* V«P(TRS 1437 - Fone, 537 - End. Tel. Rodopinho - Caixa Postal, 312 — SANTA Ca TARINA 
, . « «  -  Av. Preeideof® Vargas, _________________________

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
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Agora em Lages os Famosos Produios Serramalie
Preços diretamente da Fabrica ao consumidor, somente acrescido do frete

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

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

I/iges SC-16-10 «3 CCEEEIC EAGEAMC 4a pagina

Na C i d a d e ,  na E s t r a d a  o u  na P i s t a ,
S I M C A  C H A M B O R D  é o cano biasileiio delinitivamcnte apicvado 

A m a rc a  m ais  v itc ricsa  nas ú lt im a s  ccm petiçCes a u to m o b ilís tic a s  e m  nesse nais

ELEGANTE —  VELOZ -  M A C IO
Revendedor SIMCA nesta praça:

COREMA -  Cia. Revendedora de Motores e Automóveis

Bua Manoel Thiago do Castro-174 ■ Lages - Santa Catarina

C a iã te r  A m ã lt c n  C a e t a n o  Notas e sugestões
Procedente de São 

Paulo, chegou sexta fe i
ra última a nossa cida

de. o cantor paulista A- 
rnilton Caetano, artista 
da Radio Cacique de

Oniversaria de Cas;raento
Transcorreu no dia 5 

último, a passagem do 
10° aniversário de feliz 
união matrimonial do Sr. 
Pedro Antunes de Olivei
ra. residente em Macaco 
Branco, distrito de Cerro 
Negro, e de sua exma.

esposa d. Terezinha Car
valho de Oiiveira, Profes
sora da Escola Desdo
brada Estadual daquela 
localidade.

Ao feliz casal, embora 
tardiamente, enviamos as 
nossas felicitações.

P a ra  as suas refeições
VÀ AO

C L  p.o-rdo. p.h.eÇe.údo- p,a1a S&u fiaiadoA

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

Lages —  Santa Catarina

São Caetano da Sul, fi
liado à União dos Artis
tas Sertanejos de São 
Paulo, e atuante em di
versos programas da TV  
Excelsmr.

Amilton Caetano que 
é especialista em twist, 
rock e todos os ritmos, 
exibiu-se domingo último 
em vários programas da 
popular Radio Clube de 
Lages,cujas apresentaçõ
es alcançaram grande 
sucesso.

O cantor Amilton Cae
tano, que deu nos o pra
zer de sua visita, rela
tando-nos grande parte 
de suas atividades como 
artista de rádio e TV, 
seguiu no dia de ontem 
para Rio do Sul, onde se 
apresentará na Radio 
Mirador, e posteriormen
te visitará Blumenau, 
Brusque, Itajaí e outras 
cidades catarinenses.

Agradecemos a visita 
que nos fez o cantor 
Amilton Caetano, dese
jando-lhe franco sucesso 
em sua tournée pelo nos
so Estado.

O cafezinho, bem brasilei-. 
ro, tem também os seus se-1 

grêdos, no que toca à ma
neira do ser ^preparado. Eis 
os dez mandamentos a serem 
seguidos pelos que desejam 
um bom café:

1° Guarde o pó num reci
piente de esmalte ou vidro, 
em lugar fresco e bem tam
pado.

O vasilhame de barro ou 
lata tira as qualidades do 
café.

2 ) Renove o estoque de 
pó, de dez em dez dias, o 
mais tardar.

3') Escalde, prèviamente, o 
bule, o coador e as xícaras.

4 ) Quando o coador é Jno
vo, deve' ser fervido numa 
infusão de café. /Umedeça o 
coador antes de usá-lo.

5 ) Para cadá xícara de 
café use 10 g de pó (uma 
colher das de sopa de pó).

6 ) Derrame a lágua logo 
que rebentar a-primeira fer
vura, sôbre o pó de café.

7 ) Não faça café com á

gua prèviamente fervida.
8 ) Não mexa o pó no coa

dor, enquanto derrama a á- 
guá.

9 ) Sirva o café imedia
tamente.

10) Não requente o café, 
a fim de que o mesmo con
serve 6eu sabor característi
co.

Os utensílios básicos para 
você fornear com êxito são 
poucos, porém todos extre
mamente necessários, São 
êles: xícaras de medir, colhe
res de medir, tigelas de di
versos tamanhos para mistu
rar ou bater massa, peneira, 
ralador, batedor de ovos, for
mas, pincel chato para en
graxar fôrmas, colheres de 
madeira. Os utensílios adi
cionais são poucos também: 
pirômetro, papel encerrado 
ou à |prova de umidade, gra
de de arame fino para es
friar bolos, peneira de sêda 
para açúcar, garfo, .faca, es
pátula de metal, espátula de 
borracha para raspar massa.

VENDE SE

Caldeiras vapor usadas, recondicionadas, di" 
versos tipos. Próprios para industria. Prêço espe
cial. Financia-se. Capacidade até 500 HP. Tratar 
em Porto Alegre,, Rua Casimiro de Abreu, 173 ou 
nesta redação.

C ervejas:
E ro n en b ier

F a b r ic a n te s  dos re n o m a d o s  p ro d u to s :

Rilsen
E le fa n te

M a lz b ie r
E iru ta

R efrigerantes:
C u a ra n á

Agua Tôn ica V

L aran Jad a
Toda L im o n a d a V

Casosa
E is trib u e m  a in d a :

A g u a rd e n te  e V in h o
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____ la g e s  s u - ie -m - r n

Produtos de Pinho S/A.
de Convocação

a ci o □ tas^ (feft ^  e da d e°a 'p* & d °  S ° S senhores 
sembléia Geral Extran^-r *  cotnParecerem à As-
dia 26 de outubro de !96§ às‘ i r  hrealizat-se no 
soca i, a f ie  de

C rtlem  dc Cia

ta da ^dfretorfà,^para& a'u°mento Va<?d°  t í & Propos 
b) outros asíinfnc hn e 11 do caPltal social;) outros assuntos de interesse da sociedade.

Lages, 9 de outubro de 1963

_________Gabriel OItraraari - Dir. Gerente

CCCCCIC  U 6 E 4 N O 5a pagina

Del Bivar - Dl FermoDo livro «Esquina da História» - de autoria de Dom Hélio. Barão Del Bivar - Dl Fei

Luto e dor no paço de Sâo Cristóvão

Dr. Aron ICipel
a l t a  c i r u r g i a

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

Residência: Parque Jonas Ramos, 193 - Fone 415

Consultório: Rua Hercilio Luz, 12
H o rá r io ,  das 10 às 12 horas e das 

13,30 às 18 horas
LAGES_____ ~ SANTA CATARINA

Di. Mario Teixeira Carrilho
(D esem bargador Aposentado)

Advogado
Rua Hercilio Luz, 372

Fone, 226 * Caixa Postal 19
Lages —  Santa Catarina

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

Consultório: Praça João Costa, 10 
Io andar

Lages — Santa Catarina

(Cont. numero anterior)
Três horas da tarde. Os 

corredores e as salas do Pa
ço estão apinhadas de gente. 
As grandes figuras da nobre
za, da política, das armas, do 
mundo econômico e das le
tras. Esperam o Rei.

De luto fechado, olhos so
fridos, cabelos em desalinho, 
D. João VI aparece no sa
lão mortuário, acompanhado 
de seus filhos, o príncipe D. 
Pedro e o infante D. Miguél. 
Com êle, também, os incom
paráveis amigos e dedicados 
servidores que eram o Sr 
Conde de Paraty e o Senhor 
Visconde de Magé.

Na Câmara ardente, em 
pé, de vestes negras e lan- 
tejouladas estão, a camarei- 
ra-mor Senhora Viscondêssa 
do Real-Agrado, e a Dona da 
câmara D. Margarida Sophia 
de Castello Branco. Velam o 
corpo real com profundo res
peito.

Essas damas, até então, 
haviam sido as mais dedica
das servidoras da morta, as 
mais leais, as mais com
preensivas.

D. João VI está diante do 
cadáver da mãe. O repos- 
teiro - mór, Senhor Marquês 
de Anjeja, retira o pano ne
gro que recobre a defunta. 
Aquêle homem gôrdo, apo- 
plevado, que era D. João VI, 
então, ferido no âmago do 
coração, abraça em pranto, 
desvairado, o cadáver da 
desditosa mãe. Beija-o. Beija- 
o sem findar, soluçando, de
sesperado. Também o Prín
cipe D. Pedro e o infante 
D. Miguél debruçam-se so
bre o caixão, despedindo - se 
da avó com ósculo demora 
do. Cena tocante!

O Senhor Marquêz de A- 
guiar, D. Fernando JJosé de 
Portugal e Castro, ministro 
das très pastas, suplica ao 
Rei que se recolha aos seus 
aposentos, que se poupe a 
tamanha dôr.

D. João VI, ainda cboran 
do, deixa a câmara mortuá
ria, com o Príncipe, o Infan
te e seus nobres amigos.

Nos seus aposentos, uma

dór cruciante rasgava-lhe o 
peito de filho estremoso. Foi, 
quiça, a única dôr sincera,

a única e verdadeira chaga 
que abriu a morte da que 
fôra « A Louca »!

Sindicato dos Empregados no Comercio Ho
teleiro e Similares de Lages {Rua Hotari, 170

Edital N' 1
Faço saber aos que o presente’ virem ou dele tiverem 

conhecimento que, no dia 27 de novembro de 1963, serão 
realizadas néste Sindicato as eleições para a sua Diretoria 
Membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes, fican
do aberto o praso de cinco (5) dias, que correrá a partir 
desta publicação, para o registro das chapas na Secretaria, 
de acordo com o disposto no art. I o da Portaria Ministerial 
n° 146, de 18 de outubro de 1957.

Os requerimentos para o registro das chapas deverão 
ser apresentados na Secretaria, em tres vias, assinadas pe
lo cabeça da chapa e acompanhadas da relação assinada 
por todos os candidatos pessoalmente, não sendo permitida 
para tal fim a outorga de procuração, devendo constar da 
mesma todos os dados indicados no paragrafo I o do art 5o 
da Portaria n° 146, de 18-10-957.

Abelardo Antonio Cavalheiro 
Presidente

Lages, 14 de outubro de 1963.

Caminhões precisam-se
A Exportadora de Madeiras FoDtanive 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.

Nota da Diretoria da Fazenda 
Municipal

Êste orgão do executivo municipal faz ciên
cia a todos os contribuintes do imposto predial, 
que estará cobrando durante o mês de outubro, 
sem multa, o segundo semestre do referido tribu
to concernente ao exercício em curso

Outrossim, atendendo as prescrições legais, 
cobrará multa de 10% no primeiro mês após a 
vigência dêste e 20% nos meses subsequentes.

Lages, Ou 
Cláudio Ram<

Lages, Outubro de 1963 
ios Floriani

Examine os seus olhos periodicamente

Uma cortezia da Joalheria 
e Otica Mondadori

—  D E  —

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

w* ™---- -—  anarelho ORTHO-

w s  i a D E J  -  / a n t a  C a t a r i n a
dade dos olhos.
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Iniciado o Curso de A - 
perfeiçoamenlo para 

Professores de Escolas
Rurais

Cora real brilhantismo, foi solenenjente inaugu
rado domingo à noite, no salão nobre da Escola 
Normal Vidal Ramos, o Curso de Aperfeiçoamento 
para Professores de Escolas Rurais, curso êsse que 
visa aprimorar os nossos professores rurais, num 
convênio entre o PLAMEG e a Secretaria de Edu
cação e Cultura.

O ato inaugural, contou com a honrosa pre
sença do Professor Elpidio Barbosa, Secretario de 
Educação e Cultura, do representante do PLAMEG, 
professoras orientadoras do CAPRU, autoridades 
locais, inspetores escolares e cursistas, além de 
uma seleta platéia.

O titular de Educação e Cultura, Professor 
Elpidio Barbosa, discursou nessa oportunidade, 
destacando a importância do Curso que ora era 
instalado.

O Curso de Aperfeiçoamento para Professores. 
de Escolas Rurais, vem se desenvolvendo num 
clima de amplo entusiasmo por parte dos cursis
tas provenientes de Lages, São José do Cerrito, 
Campo Belo do Sul, Anita Garibaldi. Bom Retiro, 
São Joaquim, Urubici e Alfredo Wagner, e está 
sendo ministrado pelas Professoras Orientadoras 
Janaira A vila. Ürsula Mülbert e Gema Rausis Lima.

As aulas regulamentares estão sendo levadas 
a efeito no Grupo Escolar Vidal Ramos, devendo 
serem encerradas no próximo dia 23, oportunida
de em que haverá uma sessão de encerramento 
no salão nobre da Escola Normal Vidal Ramos, 
com a presença ainda do Secretário de Educação 
e Cultura.

Missa de T dia
Foram rezadas, na Capela de São José do 2- 

Batalhão Rodoviário, as missas de 7* dias, em 
memória dos militares falecido^, nas datas abaixo.-

- dia 4 Out 63: para o ex-soldado Prudente
Vieira Uuimarães

- dia 5 Out 63: para os ex-Sargento Aristides
Conti, Cabo
Norberto Vanderlinde e Solda 
do Joaquim Anastácio Primo.

Sr. Constantino Bertuzzi
Viajando em automó

vel e acompanhado de 
sua exma. familia, se
guiu sexta feira última 
para Porto Alegre, o Sr. 
Constantino Bertuzzi, do 
alto comércio desta pra
ça e elemento bastante 
conceituado em nossos 
meios.

Na capital gaúcha, o 
Sr. Constantino Bertuzzi 
e sua exma. familia, fo 
ram passar o aniversá
rio de sua filha, a sra. 
d. Dalva Bertuzzi Toschi, 
digna esposa do Sr. Jas- 
sir Toschi, que lá resi
dem, e que transcorreu 
no último domingo.

Comandante do 
IIa Exército a- 
gradace ao Ver.

José Wilson 
Muniz

O Vereador José W il
son Muniz, recebeu do 
Comando do IIo Exército 
o seguinte oficio:

O Gen. Pery Bevilacqua, 
Comandante do IIo Exér 
cito, penhorado agrade
ce as expressões de so
lidariedade contidas na 
mensagem que V. Excia. 
teve a gentileza de en
viar, a propósito da No
ta de Instrução n° 7 - E 
3 que baixou para as 
organizações militares do 
seu comando.

São Paulo, 
setembro de 1963

Em Lages o Delega
do Regional do 

Imposto de Renda
Encontra-se em Lages, 

o Delegado Regional do 
■Imposto de Renda em 
' Santa Catarina, Dr. Hé
lio Milton Pereira, que a 
convite de várias enti 
dades de classes locais, 
pronunciará uma impor
tante conferência hoje à 
noite na séde da Asso
ciação Comercial de La
ges.

—  Aviso ao Público Lageano =
O Consorcio TAC - CRUZEIRO DO SUL, sempre procurando servir, cada ves 

melhor o publico viajante da rec/iao 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 e que. sendo atualmente a única Companhia de Aviação Comercial a 
servir nossa cidade, o Consorcio TAC - CRUZEIRO DO SUL, que sempre procurou 

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

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

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

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

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

Está portanto, o público viajante da Região Serrana de parabéns, cora as 
novas linhas do Consórcio TAC — CRUZEIRO DO SUL que continua a ser a pio

neira da Aviação Comercial em nossa Região.
Maiores informações e vendas de passagens, dirijam-se à agência do 

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

CORREIO LAGEANO
i a í  f í .  t f )  de Cutubrc cie

Estivadores de Laguna com 
o Governador Cslso Ramos
Em visita de cortezia e agradecimentos ao 

Governador Celso Ramos, acompanhados do Dr. 
Roberto Mattar, titular da Pasta do Trabalho, es
tiveram. no dia 4, no Palacio da Agronômica, os 
Srs. Generaldo José da Rosa e Antonio João 
Machado, respectivamente presidente e secretario 
do Sindicato dos Estivadores de Laguna.

Exor&rste-ss o Ministro da 
Educação e Cultura

Em carta que enviou ao Presidente João 
Goulart, o Sr. Paulo de Tarso solicitou_ exonera
ção das funções de Ministro da Educação e Cul
tura, cargo que vinha ocupando desde há alguns 
mêses.

Ignora se os motivos que levaram o Sr. Paulo 
de Tarso a demitir se daquela importante pasta 
ministerial.

importante projeto apresentado na 
Assembléia Legislativa pelo Deputado 

ladir Cherubiei
O Deputado Ladir Cherub:ni apresentou há 

dias na Assembléia Legislativa, um importante pro
jeto de real significado para o nosso Município, e

PROJETO DE LEI N* 63
Abre crédito especial:

Art. I o — Fica aberto 
um crédito especial de 
CrS 25.000.000,00 (vinte e 
cinco milhões de cruzei
ros), destinados a cobrir 
despesas com a constru
ção de um prédio de al
venaria para a instalação 
das exatorias Jestadual 
da cidade de Lages.

Art. 2o — O crédito que 
trata a presente lei será 
aberto por conta do ex
cesso de arrecadação, 
saldo do exercício findo 

ou outros recursos disponíveis.
Art. 3o — Esta Lei entrará em vigor na data 

de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

BS, em 10 de outubro de 1963 

Deputado Ladir Cherubini

cujo teor é o seguinte:

J U S T I F I C A T I V A
Senhor Presidente, Senhores Deputados

Sendo Lages uma das principais comunas do 
Estado, não se justifica que, ainda não tenha a 
Exatoria, seu prédio próprio. A atual Exatoria en
contra-se instalada em salas que não tem as mi' 
nimas condições de conforto e segurança. Os ser
viços de fiscalização funcionam precàriamente em 
um sobrado acanhadíssimo, sendo impossível tal 
serviço atender condignamente os interessados e 
mesmo, manter em ordem o serviço da Fazenda 
do Estado, por absoluta falta de espaço.

Sendo o munícipio de Lages um grande arre- 
cador de im >ôstos, nada mais justo que o Estado 
reaplicar algo em benefício do progresso e embe
lezamento da cidade.

Esta é uma velha aspiração do povo lageano, 
razão porque espero contar com a colaboração 
unânime dos senhores deputados.
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