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Governador Celso Ramos saúda 
a população da zona Serrana

Ao ensejo do terceiro aniversário do seu govêrno, o Governador 
Celso Hamos enviou por intermédio do Sr- Valdo Costa A vila, pre 
sidente do diretório municipal do Partido Social Democrático, a se

guinte mensagem ao povo da zona serrana do Estado:

M E N S A G E M
Pelo melhor intermédio do ilustre e devotado Presidente do Diretório 

Municipal do Partido Social Democrático em Lages, é profundameDte grato 
ao meu espírito, no dia em que, de consciência tranquila, ao ensejo do ter 
ceiro ano de meu Goxêrno, dirigir-me a zona serrana do Estado, para rea

firmar ao povo valoroso e 
amigo que alí reside e tra
balha, os mais enraizados 
propósitos de permanecer, 
até o fim do honroso manda
to que Santa Catarina me con
fiou, no caminho que tenho 
trilhado, de vigilante defesa 
dos interêsses coletivos, vin
culados ao desenvolvimento 
da nossa terra.

Nessa admirável região, 
em prolongada convivência 
com sua gente leal e deste
mida, colhí ensinamentos, 
exemplos e experiência de 
trabalho, que têm inspirado 

minha atuação governamental, para dar lhe, com rédeas firmes, o rumo 
das soluções mais urgentes e necessárias ao soerguimento material e rno- 
lal do Estado.

Devo-lhe. assim, em tudo que hei podido realizar, uma inestimável 
rarcela do entusiasmo, do estímulo e da orientação criadora, com que ela 
ti e armou para assumir e não faltar ao» compromissos com o progresso
latarinense. . . ,

Florianópolis. 31 de janeiro de 1964

CELSO RAMOS — Governador

Regressou de Florianópolis o Sr Valdo Cosia Jlvila
egressou de sua via- 
i a Florianópolis, o 
Valdo Costa Ávila, 

ddente do diretório

muDicipal do Partido So
cial Democrático e iuflu 
ente piócer político em 
nosso Município.

Cel. Floriano Mõller
caba de 'regressar a 
sa ciuade, depois de 
ios dias de ausência 
Coronel F l o r i a n o
ler, bravo Comandan- 
io Batalhão Rondon.
1 Coronel Floriano 
ler, que viajara para 
to Alegre, se encon- 
1 u naquela capital 
1 a comitiva do Gal. 
h Manuel Careaga, 
t; das FFAA do Para- 
i, e que ora esteve em 
8a cidade em visita

âs obras do TPS.
Juntamente com a co

mitiva de oficiais para
guaios. o Coronel Flo
riano Moller, visitou as 
praias do litoral gaúcho 
a zona litoranea do sul 
de nosso Estado. Floria 
nopolis, as Praias de 
Camboriú e Cabeçudy. 
Itaiaí e Blumenau tendo 
dali retornado a Lages. 
J s visitantes s eguiram 
na?a Joinville e Curitiba 
prn demanda ao seu pais.

Na capital do Estado, 
o Sr. Valdo Costa Ávila 
tratou de importantes as
suntos ligados ao nosso 
Município, junto ao Go
vernador Celso Ramos e 
à várias Secretarias de 
Estado.

Todos os assuntos le
vados em pauta pelo Sr. 
Valdo Costa Ávila sofre
ram as melhores consi
derações por parte dos 
órgãos competentes de 
nosso Estado, e que vi
rão beneficiar sobrema 
neira à nossa comuna.

Em uma edição mais 
prçxima, daremos maio
res detalhes à cêrca dos 
vários assuntos tratados 
pelo Sr. Vaino Costa Á- 
vila na Capital barriga 
verde.

Eleita a nova mesa 
da Câmara Municipal

Especialmente convocada pelo seu presidente, 
Vereador Manoel Antunes Ramos, reuniu-se na 
tarde de ontem, a Câmara Municipal de Vereado
res, iniciando assim as suas sessões relativas ao 
primeiro periodo legislativo do corrente ano.

Nessa ocasião, com o comparecimentò de 
seus pares, foi processada a eleição da mesa da 
Câmara para o presente ano, a qual por escruti 
nio secreto, teve eleito os seguintes membros:

Presidente: Manoel Antuoes Ramos (reeleito)
Vice Presidente: Ruy Zapelini (reeleito)

1‘ Secretário: Felipe Afonso Simão

Secretário: Ary Cândido Furtado (reeleito)

A eleição da mesa da Câmara Municipal trans 
correu num clima de franca harmonia, notando s“ 
entre todos os Vereadores um grande entusiasmo 
visando o bom andamento das próximas sessões, 
que se proloDgarão durante o cr rrente mês.

Nessa oportunidade, foi apnvaJo por maioria 
dos senhores Vereadores, um n< vo horário para 
as suas reuniões, que será às 19.3o horas.

Para lider da maioria, o Partido majoritário 
naquela casa, escolheu o Vereador Evãldo P. 
Henckmaier, que na legislatura passada funcio
nou como priroe>ro secretário da mesa.

Destas colunas enviamos à nova mesa da 
Câmara Municipal, bem como a todos os seus in
tegrantes um periodo legislativo de muito traba
lho e abnegação era pról dos grandes interêsses 
de nossa terra.

n  n

d . d .

A V I S O
CONVERSÃO DE AÇÕES PREFERENCIAIS. 

DE «AO  PORTADOR” EM «NOMINATIVAS”

A Diretoria do BANCO NACIONAL DO PA
RANÁ E SANTA CATARINA S. A., avisa aos Se
nhores Acionistas possuidores de AÇÕES PREFE
RENCIAIS «ao portador», que a Assembléia Geral 
Extraordinária realizada no_ dia 10 de outubro de 
1963, aprovou a CONVERSÃO das referidas ações, 
de «ao portador» em «nominativas».

Assim, convida os atuais portadores de Ações 
da referida Classe a apresentarem à Agência do 
NOSSOBANCO mais próxima do seu domicilio, as 
respectivas CAUTELAS, a fim de serem substituí
das por «nominativas».

O prazo máximo para a conversão das ações 
será até no ato do recebimento do seu 3* dividen
do, relativo ao 2o semestre de 1963, cujo pagamen
to terá início, em tôdas as Agências do Banco, á 
partir de 1U de janeiro de 1964.

As Cautelas de Ações Preferenciais que não 
forem apresentadas até 15 de março de 1964, pa
ra substituição, ficarão sujeitas, quando do rece
bimento dos dividendos a elas atribuídos, ao des
conto do Imposto de Renda e adicionais como «ao 
portador», sem opção para identificar se.

A entrega das Cautelas, para a necessária su
bstituição, poderá ser feita a partir desta data.

Londrina, 28 de dezembro de 1963 

A DIRETORIA
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Juízo de Direito

Edital de Citação
d a  C om arca de S ão  Joaquim

- com o prazo de trinta dias
O doutor Rafael Ribeiro 
Pinto, Juiz de Direito da 
Comarca de São Joaquim, 
Estado de Santa Catarina, 
na forma da lei, etc.

Faz saber, a todos quantos 
o presente edital de citação, 
com o prazo de 30 dias vi
rem ou dêle conhecimento 
tiverem, que por parte de 
Teodoro Pereira da Cruz, 
brasileiro, viuvo, proprietá 
rio, domiciliado e residente 
no distrito de Urupema, nes
te município e comarca, por 
intermédio do seu procurador 
advogado dr. José Alencar 
do Amaral Velho, foi reque
rido ação de usucapião de 
uma gleba de terras de cam
pos e matos, com a área su
perficial de I58.000m2. (cento 
e cincoenta e oito mil me
tros quadrados), situada na 
fazenda «Divisa», distrito de 
Urupema, confrontando: ao 
Dorte, com terras de Antonio 
Martins de Azevedo, ao sul, 
com terras de Nestor Farias 
Muniz e a estrada geral de 
Santa Izabel à Urupema, ao 
leste com terras de Fulvio 
Pereira de Melo e ao oeste 
com terras de Antonio Bor 
ges de Melo. E, para que 
chegue a ) conhecimento de 
todos, mandou expedir o pre
sente, que será publicado 
uma vez no «Diário da Jus
tiça», tres vezes no jornal 
«Correio Lageano» e afixado 
no lugar de costume. Dado e 
passado nesta cidade de São 
Joaquim, aos desessete dias 
do mês de Janeiro do ano 
de mil novecentos e sessenta 
e quatro (1964). Eu, Sebastião 
de Souza Vieira, escrivão, 
datilografei e subscreví.

O Juiz de Direito:

Rafael Ribeiro Pinto

dentes neste município de 
São Joaquim, por intermédio 
de seu procurador dr. Sady 
Rodrigues, foi requerido a- 
çâo de usucapião de um ter
reno que mede duzentos e 
quarenta mil metros quadra
dos (240.000m2.), em comu
nhão com terras do reque- 
rejote, cuja confrontação ge
ral é a seguinte: com terras 
d e José Palma, Conrado 
Dom do Amaral, Antonio Fer
nandes ou quem Je direito, 
Elias Ricardo Demeciano e 
com terras dos requerentes, 
situada na fazenda Varginha. 
no r  distrito deste municí
pio. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos, man
dou espedir o presente, que 
eerá publicado uma vez no 
Diário da Justiça», três ve 
zes no jornal “ Correio La
geano’’ e afixado no lugar 
de costume. Dado e passado 
nesta cidade de São Joaquim, 
aos desesséte (17) dias do 
mês de Janeiro do ano de 
mil novecentos e 6essenta e 
quatro (1964). Eu, Sebastião 
de Souza Vieira, escrivão 
do civel que datilografei e 
subscreví.

O Juiz de Direito:

Rafael Ribeiro Pinto

ras de Aristides Hugen, numa 
extensão de 28úm. e por 
fim, com terras de Aristides 
Hugen, numa extensão de 210 
m.. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos, man
dou expedir o presente, que 
será publicado uma vez no 
“Diário da Justiça’’, tres vezes; 
no “Jornal Correio Lageano” i 
e afixado no lugar de costu
me. Dado e passado nesta ci
dade de São Jaoquim, aos 
dezesséte (17) dias do mês de 
Janeiro do ano de mil nove
centos e sessenta e quatro 
(1964). Eu, Sebastião de Souza 
Vieira, escrivão, datilografei 
e subscreví.

bastião de Souza Vieira, es 
crivâo, datilografei e subs 
crevi.

O Juiz Je Direito;

Rafael Ribeiro Pinto.

O Juiz de Direito: 

Rafael Ribeiro Pinto.

O doutor Rafael Ribeiro 
Pinto, Juiz de Direito da 
Comarca de São Joaquim,
Estado de Santa Catarina,j dr. Henrique Helion 
na forma da lei, etc.

O dr. Rafael Ribeiro Pinto, 
Juiz de Direito da Comar 
ca de São Joaquim, Esta
do de Santa Catarina, na 
forma da lei, etc.

Faz saber, a todos quantos 
o presente edital de citação 
com o prazo de 30 dias, virem, 
ou dêle conhecimento tive
rem que por parte de Antô
nio Inocencio Cardoso, Libo 
rio Tomé Machado, Maria 
Inacia de Souza e Tereza 
Inácia de Souza, brasileiros, 
proprietários, domiciliados e 
residentes neste município e 
comarca por intermédio do 
seu procurador e advogado 
dr. Henrique Helion Velho 

1de Cordova. foi requeudo 
(ação de usucapião de uma 

Faz saber, a todos quantos gleba de terras de campos e 
o presente edital de citação,! matos, com a área superfi 
com o prazo de trinta dias, I ciai de um milhão quatro- 
virem ou dele conhecimento! centos e quarenta mil me

O doutor Rafael Ribeiro 
Pinto, Juiz de Direito da 
Comarca de São Joaquim, 
Estado de Santa Catarina, 
na forma da lei etc.

Faz saber, a todos quantos 
o presente edital de citação, 
com o prazo de 30 dias, vi 
rem ou dele conhecimento 
tiverem, que por parte de 
Vidalvino de Souza Cordova 
e sua mulher, brasileiros, ele 
criador, ela de ocupação do
mestica, domiciliados e resi-

0 dr. Rafael Ribeiro Pinto 
Juiz de Direito da Comarca 
de São Joaquim, Estado de 
Santa Catarina, na forma da 
lei, etc.

Faz saber, a todos quantos 
o presente edital de citação, 
com o prazo de trinta dias, 
viren ou dele conhecimento 
tiverem, que por parte de 
Orandina Inacia de Figueire
do, brasileira, casada, do lar, 
domiciliada e residente na lo
calidade de Arvoredo, neste 
Município e comarca, por 
intermédio de seu procurador 
e advogado dr. José Geraldo 
Batista, foi requerido ação 
de usucapião de uma gleba 
de térras com a área super
ficial de vinte e nove mil e 
duzentos metros quadrados 
(29.200m2.), situada na fazen
da “Arvoredo’’, no 1' distrito 
deste município, em forma de 
triângulo, confrontando por 
um lado, com terras de Alta- 
ir Cândido de Figueiredo, 
Uma extensão de 397m linea
res, por outro lado com ter-

tiverem, que por parte de 
Joaquim Jesus Padilha, bra
sileiro, casado com separa
ção de bens, domiciliado e 
residente neste município de 
São Joaquim, por intermédio 
do seu procurador advogado 
dr. Ruben Furtado, foi reque
rido ação de usucapião de 
uma gleba de terras de cam
pos e matos, com área su
perficial de setenta e -cinco 
mil metros quadrados (75.000 
m2), situada no lugar “ Pesse- 
gueirinho”, na fazenda “Boa- 
va”, neste I o distrito de São 
Joaquim, confrontando: por 
um lado com terras de Ma
noel Amancio Padilha, por 
outro, com terras de João 
Tomaz de Oliveira, por ou
tro, com terras de sucesso
res de Francisco Tomaz Bor
ges, e, por outro com o rio 
Invernadinha. E, para que 
chegue ao conhecimento de 
todos, mandou expedir o pre
sente, que será publicado 
uma vez no * Diário da Jus- 
tiça’’, trêz vezes no jornal 
“Correio Lageano’’ e afixado 
no lugar de costume. Dado e 
passado nesta cidade de São 
Joaquim, aos desessete (17) 
dias do mês de janeiro do 
ano de mil novecentos e ses
senta e quatro (1964). Eu, Se-

tros quadrados (1.440 00J m2.),

situada na fazenda “ Boava” 
no 1° distrito deste muniojpjj 
confrontando: com terras de 
Laudeiino Coral, Manoel Chi- 
cuta, Liborio Tome Machado 
Jarbas Amarante Ferreira’ 
com a estrada geral São 
Joaquim-Boava e com terras 
de Antonio Inocencio Cardo
so, sendo que Antonio Ino- 
cenqio Ca r d o s o  requer  
300.000 m2.; Liborio Tomé 
Macliado requer 420.000 m2.; 
Tereza Teodora de Souza re
quer 36o.0O0 m2. e Maria Ina
cia de Souza requer 360 000 
m2. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos, man
dou expedir o presente, que 
será publicado uma vez no 
“ Diário da Justiça, tres vezes 
no jornal “Correio Lageano’, 
e afixado no lugar de ;costu 
me. Dado e passado nesta 
cidade de São Joaquim, aos 
desessete dias do mês de 
Janeiro do ano de mil' no
vecentos e sessenta e qua- ! 
tro (1964). Eu, Sebastião de 
-ouza Vieira, escrivão, dati- j 
lografei e subscreví.

O Juiz de Direito:

Rafael Ribeiro Pinto.

Rau! Goelzer Engeising Life
Representações e c e n ta  P ró p ria
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

L A G E S  -  S. C.

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

Consultório: Praça loão Costa, 10 
Io andar

Lages — Santa Catarina

Faia um transporte seguro c econimico adquira u famoso F. n. m .
0 caminhão que domina nossas estradas do norte a sul e de leste a oeste

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

RODO PINHO S.A.
VEKULOS E MAQUINAI

LAGES — Av. Presidente Vargas, 1437 - Fone, 537 - Enu. Tel. Rodopinho - Caixa Postal 31 •> SANT

ilCCPíf

c a t a r i n a
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Minislm  de fducacão e Cu lta
Associação Catarinense de Cultua

Faculdade de Ciências Econômicas 
© Contábeis d© Lagss,

e d i t a l

Concurso de Habilitação
De ordem superior, torno publico, para conhecimento 

dos interessados, que no período de I o a 15 de 
de 196». estarão abertas as inscrições ao concurso deT a -  
bilitaçao à matricula inicial nas primeiras séries dos cur
sos de Ciências Econômicas e Contábeis.

O Concurso de habilitação será realizado na 2a quin
zena do mes de março, para preenchimento das vacas em 
ambos os cursos, que será de 50 alunos em cada uma cons  ̂
tando de provas escritas e orais das seguintes matérias:-

a) Português

b) Matemática

c) Geografia

d) História

Os candidatos deverão apresentar o requerimento de 
inscrição, no qual haja expressa menção das datas e dos 
estabelecimentos de ensino cursados, instruindo-os com os 
seguintes documentos originais:

1° Prova de conclusão de curso secundário completo 
1' e 2' Ciclos, acompanhada das fichas Mod. 18 e 
19 da Diretoria do Ensino Secundário, em 2 vias 
com firmas reconhecidas;

2o Carteira de identidade
3° Atestado de idoneidade Moral (fir. reconhecidas)
4° Atestado de sanidade física e mental (fir. reconh.)
5° Atestado de vacina expedido por autoridade sanitá

ria (fir reconhecida)
6° Certidão de Registro Civil
7o Prova de quitação com o serviço Militar
8° 3 fotografias ( 3x4  de frente)
9° Prova de pagamento de taxa de inscrição

Nota: - A secretaria da Escola Técnica de Comércio 
de Lages, dará todos os informes necessários, j

Julio Cesar Malinverni - Secretário

P0£i:i8

- «Tenho o corpo mui
to curto, o que dá a im
pressão de que miuha 
cintura é mais grossa. 
Como poderia fazer para 
parecer mais esbelta?

- Com a roupa apro 
priada, você pode criar

a ilusão ótica de que sua 
cintura é mais fina. Para 
tanto:

EVITE:

Os cintos muito largos 
que encurtam ainda mais 
o corpo.

As saias franzidas na 
cintura, ou muito volu
mosas, que fazem a fi
gura mais pesada.

Blusas claras e saias 
escuras, ou qualquer ou
tra combinação de côres 
violentas.

USE

Blusões de córte sim 
pies e evasée, que caiam 
até quase a altura dos 
quadris.

Saias e ve>tidos corta
dos numa “delicada linha 
princesa, que fazem o 
corpo parecer raajs lon
go e a cintura mais fina.

Cintos estreitos, d<> 
mesmo material do ves
tido, saias de pregas cos 
turacyis desde a cintura 
até os quadris, blusas e 
sweaters da mesma côr 
da saia.

■ATENÇÃO

Para os seus serviços 
de impressos em geral 
procurem A PÉROLA 

DE LAGES.

Bar e Confeitaria Sayonara
Rua Marechal Deodero, 13 (flllcs)

L A G E S — o Santa Catarina

SIMCA:
PRESENÇA DESTACADA
NAS PISTAS

ARARAQUARA /  LAGES /  PORTO ALEGRE

PETRÓPOLIS /  PIRACICABA 

RIO DE JANEIRO /  SÂO PAULO 

SALVADOR /  PELOTAS

Ouer ver um Simca em ação? Compareça a qualquer competição auto
mobilística O Simca vai a tôdas, tendo somado emseu, cartel inumaras 
vitórias consaeradoras. Em diferentes tipos de pistas ou circuitos, em
D ovTs de veloadade ou resistência, no asfalto, na terra e até na ama 
provas de veiocioaae Hastacada pela sua regularidade e excelente 
- a  presença do Simca e Estacada p e ia ^  Q Sjmca nâo
desempenho mecânico. Mas, o qu |morarPMuitos dos seus aper-
disputa só para vencer e sim par P 0ntados pe|os milhares
feiçoamentos são frutos dos seve J®|ocidade. sob as mais árduas 
de quilômetros partem *»• 0 Simca é o carro
condições de funcionamento. 
grande brasileiro mais rigorosamente provado I

CHAMBORD • JANGADA 
> . RALLYE

. PRÉSIDENCE
N.ALVORADA.

Revendedor SIMCA nesta Praça:

C  o  r  E  M  A  —  Cia. Revendedora de Mateus e Automóveis
R„„ Man0el T h iago  de Castro 174 -  L A G E S  -  Santa Catarina
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PARA A SUA COMPRA DE MOVEIS
— = | V I S I T E M  | = = —

M O V E I S  C O S T A
RUA ARISTILIANO RAMOS, 180 - Lages-Santa Catarina

D n a . M aria  / ilve ira  — L ire tc ra  d a  Esccla C e v a i

Netas e JuffestCes
* A  iluminação é um 

fator muito importante 
na direção da mesa. 0-

bservo a alegria espon
tânea de seus convida
dos quando eles notam 
a brancura da toalha, o

SAUDADE
Em memória de minha inesquecível esposa

14/1/1964

A saudade punge o crente, 
gente morre de saudade, 
quando esposa amor ardente, 
com fervor, sinceridade!. . .

Todo o viúvo comovido 
nunca dorme descansado, 
tem a morta no sentido, 
sente o peito amargurado!. . .

Chora mesmo inconsolado, 
suspirando contristado, 
nesta vida a meditar!. . .

Pois saudade nêste mundo 
sempre fôra um mal profundo, 
a tristeza a maltratar!. . .

Rufino de Figueiredo

agradecimento e 
Convite-Missa

A familia enlutada de Huldrich Schelemper, 
cumpre o doloroso dever de agradecer ao povo do 
bairro Coral e principalmente àqueles que muito 
ajudaram no funeral daquele ente querido no úl
timo domingo no Cemitério Cruz das Almas.

Agradecem ainda a pessoa do Dr. Aron Kipel 
pela assistência que deu à familia enlutada. Ao 
mesmo tempo, convidam a todos para a missa de 
7o dia, que será rezada em intenção de sua alma, 
na Matriz de Nossa Senhora do Rosário, dia 8 
(sábado), às 6,30 horas da manhã.

Lages, 3 de Fevereiro de 1964

brilho dos talheres, tudo 
debaixo de uma suavej 
luz de velas. As velas | 
devem ficar acima doj 
nível dos olhos. Coloque 
os castiçais de ambos 
os lados da toalha cen- 
iral, e combine a c|ôr 
das velas com as flores 
ou com a côr da sala 
dé jantar.

* O pudim Royal pres 
ta-se a um sem-número 
de variações, tôdas elas 
deliciosas. Por exemplo 
esta magnífica Torta de 
Côco e Ameixas, que é 
extremameute econômi
ca, pois a quantidade dá 
para 10 porções. Prepa
re 1 pacote de Pudim 
Royal, sabor Côco, de 
acordo com as instru
ções do pacote. Despeje 
em uma fôrma Pyrex. 
Bata 2 claras em neve. 
Junte-lhes 1/2 xíc. de a 
meixas pretas passadas 
na máquina, ligeiramen
te cosidas, com 4 colh. 
(sopa) de açúcar e já 
frias. Cubra pudim com 
êsse merengue e leve 
ao fôrno brando por 15 
minutos.!

* As bananas amadu
recem ràpidameute quan
do são guardadas em 
compartimentos quentes. 
O amadurecimèrfto da 
banana retarda se quan
do é guardada num lu
gar frio, mais jamais de
ve ser colocada em ge 
ladeira ou refrigerador.

QUEM NÃO ANUtfCIA 
— Se Esconde—

Para seus anúncios procure 

CORREIO LAGEANO 

Rua Mal. Deodoro,  n° 294

P a ra  as suas refeições
VA AO

I I
[

o, fio-nto. fxo\a ieu {LitadaH
i

Avenida Camões (Ao lado do (in e  Avenida)
B A I R R O  C O F A u

Lages — *Santa C atarina

Posto
— DE -

PEDRO VANONI
G aso lin a , O leos, Lubri

ficação  e L av açco
Mantém anexo uma oficina mecânica 
para melhor atender os seus amaveis 

clientes
Rua Correia Pinto  -  Esquina Emiliano Ramos -  Fone. 319 

Lages - Santa Catarina

Dr. Mario Teixeira Carrilho
(E e s e m b a ra a d c r A p o se n ta d o )

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

Fone. 226 m Caixa Postal 19
Lages —  Santa Catarina

Dr. Aron Kipel
A L T A  C IR U R G IA

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

Residência: Parque Jonas Ramos. 193 - Fone 415

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

13,30 às 18 horasLAGES SANTA CATARINA

Para as suas viagens ao sul, centro, norte e outras regiões do país, 
viagem pelos modernos e confortáveis ônibus da

Emprêsa de Ônibus Nossa Senhora da Penha $/A
COMODIDADE E PRESTÊSA A SERVIÇO 

DOS SENHORES PASSACEIROS
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 
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Internacional lidera o Torneio João Carlos Leão Filho
Teve prosseguimento 

domingo último na loca
lidade de Igaras, o Tor

neio João Carlos Leãojpes da S.E R. Olinkraft 
rilho com a realizaçãoje do S.C. Internacional, 
o prelio entre as equi-l Realizando uma atua

ção das mais convincen
tes, o quadro colorado 
logrou vencer o seu opo
nente pelo escore de 1 
a 0, tento assinalado por 
intermédio de Puskas aos 
15’ da etapa inicial.

penalidade máxima con
t r a  o Internacional, a 
qual. f o i  desperdiçada 
por Leoquidio, propor
cionando ótima defesa 
de Cassina. Nas laterais 
estiveram os Srs. Juarez 
Garbelotto e /\ldo Ma
chado com bons desem
penhos.

A arrecadação somou 
a importância de Cr$
72.700,00.

M S c r ©  T r a t c r  T C B A I T A
maravilha da técnica japoneza agora fabricado no Brasií Na arbitragem dêste 

cotejo esteve o Sr. Aris- 
teu Canuto com  uma 
boa atuação. Assinalou 
cora muita precisão uma

PRESTA SERVIÇOS DE:

ARAR, GRADEAR, SULCAR, RO 
ÇAR, PULVERIZAR

PUXAR, AGUA MOVER MOINHO, 
FORNECER LUZ, SERRAR LENHA 

E IRRIGAR

CUSTANDO APENA3 A QUARTA 
PARTE DO PRECO DOS DEMAIS 

TRATORES
Após a realização do prélio de domingo em 

Igaras, a classificação do Torneio João Carlos 
Leão Filho, passou, a ser a seguinte:

1* Internacional o pp

2* Guarany e Olinkraft 2 pp

A próxima rodada será constituída do tradi
cional clássico Gua-Nal.

Distribuidor Exclusivo:

VICENTE PASCALE

Comércio e Representações
— Rua Correia Pinto 122 - Cx. Postal 28 

Fone 228 - LAGES - SC.

f?rc9 íris 
vetceu a 
ViiHranse

Era prélio amistoso in- 
ter-m uniciD al realizado 
domingo úlimo, no Está
dio Municipal Vidal Ra 
mos Junior, a S. E. Ar
co íris derrotou com  
grandes méritos a A. A. 
Videirense pelo escore 
de 2 a 0, placard cons
truído na segunda fase.

Frise-se que n o pri
meiro tempo, o Arco íris 
perdeu um pênalti, chu
tado nas mãos do arquei
ro visitante.

Na arbitragem dêste 
cotejo esteve o Sr. Ulis
ses Xavier, auxiliado nas 
laterais por Osvaldo Cos
ta e Joel Freitas.

Guaiany venceu 
amistoso da sa

batinaCHEGOU O NOVO ASTRO
possa loja o nóvo astro da industria auiomoDinsuca rarasneira —  o «ero-vvmys 

ie estabelece uma superclasse em matéria de automóvel. Venha ver seu estile 
n harmonia com as linhas clássicas dos carros modernos. Observe e admire 

o conforto interno que èle oferece. Vocè se convencerá de que o Aero- 
ío  é o mais luxuoso e perfeito carro de classe até hoje produzido no pais

Efetivou-se sábado úl
timo, no Estádio Muni
cipal Vidal Ramos Ju
nior, o cotejo amistoso 
inter-estadua! entre os 
quadros do Guarany lo
cal e do Rodoviário da 
visinha cidade de Vaca
ria.2600

um  carro a rigor
Realizando uma atua

ção das mais ^sóbrias, o 
elenco bugrino conseguiu 
um sensacional triunfo 
pelo escore de 4 a 2. 
reabilitando se assim dos 
seus últimos insucessos.

Concessionário exclusivo:
Agência Planaltina de Veicolos S/A

Avenida Presidente Vargas, 1898 End. Tel. Planaltina - Fone, 444 
Caiu Postal, 333

Lages — Santa Catarina

demonstração em

rv *  u
, i  r  v 1 M l5 i l  11

> - A l Í J T O l * f* 1
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DIA DOS GRÁFICOS j
S -------------------------------------------- — ------- o
o ®
a Na próxima sexta feira, dia 7, os grá- o 
% ficos, valorosos profissionais de imprensa, o 
o comemorarão o seu dia máximo. Poucos |
0 conhecem o valor desta classe abnegada o 
% e laboriosa, que labuta silenciosaraente e o 
$ de cujo trabalho árduo, somente alguns o
1 observam. «
t Ura jornal quando sai à rua não faz <► 
«  por si só; é construído como se ergue o 
o qualquer obra. £
% O jornal, na sua feitura, principalmen- o 
S te o do interior, exige grandes sacrifícios, l  
% e a sua confecção é a parte mais delica- o 
% da, pois acarreta uma série de dificulda- o
t  des, que somente o trabalho maneiroso e o
® dedicado dos gráficos sabe contorná-las. %
0 No entanto, na imprensa moderna, o %«  o o ♦
% fissionais já sofrem menos do que os seus 
% colegas da imprensa do interior, que li- 
% dam com máquinas menos avançadas em 
% sua técnica, dado ao prêço altamente proi
bi bitivo de sua aquisição.

Assim é, que o profissional da impren
sa do interior, tem o seu trabalho mais 
exigido e menos reconhecido, apesar de 
produzi-lo com maior dose de sacrifício.

Ao assinalarmos a passagem de mais £ 
um transcurso do Dia dos Gráficos, essa % 

% gente boa, amiga, sincera, trabalhadora, i  
% esforçada, dedicada e portadora de ou- %
1 tros adjetivos que seriam dificeis de enu- % 
% merá los, enviamos as nossas mais since- % 
g ras congratulações e a esperança de ver- %
% mos mais venturosos e mais prestigiados. % 
«

% processo de feitura de jornais já está bem 
£ mais desenvolvido, e por isso os seus pro-

Arrais se considera candidato à Presidência
0 Sr. Miguel Arrais, Governador do Estado de 

Pernambuco, está comunicando aos mais destaca
dos lideres sindicais da extrema esquerda, aos 
deputados da Frente Parlamentar Nacionalista, co 
mo já fez às principais autoridades de seu Estado, 
que considera a sua candidatura à Presidência 
da República, um fato consumado.

Ademar também pretende «virar para 
a esquerda»

Sabe-se que os círculos ligados ao governa
dor de S. Paulo. Sr. Ademar de Barros, estão su 
gerindo ao presidente do Partido Social Progres
sista tomada de uma posição reformista, na linha 
de esquerda, para fortalecimento dessa base elei
toral nacional. Advogam os defensores da «virada 
para esquerda» que a tradição eleitoral do gover
nador bandeirante tem sido em bases «populistas» 
e que somente o retorno a essa tônica poderá 
dar-lbe condições de aspirar a presidência da Re
pública.

Deputado Aureo Vidal Ramos
Encontra-se em nossa cidade, o Deputado Au

reo Vidal Ramos, representante pessedista de nos
so Município na Assembléia Legislativa do Estado.

Em nossos meios, o Deputado Aureo Vidal 
Ramos vem mantendo importantes contactos com 
seus correligionários e amigos à c^rca de relevan
tes assuntos administrativos.

Almejamos ao Deputado Aureo ‘Vidal Ramos, 
os nossos votos de uma feliz estada na Princesa 
da Serra.

Vereador Cláudio Ramos Floriani
Regressou de sua viagem à capital do Estado, 

o Vereador Cláudio Ramos Floriani, diretor da fa
zenda Municipal.

0  Vereador Cláudio Ramos Floriani que segui 
ra para Florianópolis em companhia do Prefeito 
Dr. Wolny Delia Rocca, e que ainda se encontra 
naquela capital, tratou de importantes assuntos fi
nanceiros relacionados com o nosso Município.

Casa Renner sofre radicais ri
A tradicional Casa Ren

ner, de propriedade da 
firma Hólios Moreira Cé
sar & Cia., está passan
do no momento por ra
dicais transformações in
ternas e externas.

Ao modernizar total
mente as suas instala
ções, a sua direção, vi
sou unicamente o inte- 
rêsse de bem servir a sua 
distinta clientela, propor
cionando lhes maior es 
paço para a realização 
de suas compras.

as suas instalações in 
ternas foram totalmente 
alargadas, dando motivo 
a que as várias sessões 
fossem melhor distribuí
das, assim como as suas 
vitrines foram totalmen
te modernizadas, adqui
rindo maiores detalhes 
em sua construção.

A sua fachada está sen
do remodelada à altura, 
recebendo as suas pare
des enorme quantidade 
de pastilhas, dando assim 
um aspecto multicolorido 
ao local.

De parabéns pois está 
a alta direção da firma 
Hélios Moreira César & 
Cia. e todos os seus fun
cionários pelas altera
ções que ora se proces
sam em suas instalações, 
e |também de parabéns 
estão os seus distintos 
fregueses e amigos, que 
assim poderão dispor de 
seu moderno estabeleci
mento para sem atrope
los e dentro do maior 
conforto possível reali
zarem as suas compras 
indispensáveis ao seu 
vestuário cotidiano.

CORREIO LAGEANQ
■ w  i  f -  ,% rie fe v e re irc  cle

Comemoraram no últi
mo sábado, dia 1*, vinte 
e cinco anos de uma fe
liz união conjugal, o dis
tinto casal Sr. José Aral- 
di, do alto comércio e 
indústria de nossa praça, 
e sua exma. esposa d. 
Elsa Stefenon Araldí, per 
teucentes também a alta 
sociedade lageana, onde 
gosam de vasta estima e 
consideração.

Às 17 horas daquêle 
dia, foi celebrada na Ca
tedral Diocesana uma 
santa missa, quando com
pareceram todos os fami
liares dos jubilares e 
g r a n d e  quantidade de 
pessoas de seu enorme

circuio de relações e ami
zades.

A seguir, na Rua Faus
ta Rath, o feliz casal Sr. 
José Araldi e Sra. Elza 
Stefenon Araldi, recep
cionaram todos os paren
tes e amigos com um su
culento churrasco, cujo 
ágape transcorreu num 
clima de ampla alegria e 
confraternização.

Divulgando êste acon
tecimento, destas colunas 
enviamos ao casal jubi- 
lar, os nossos melhores 
votos de mil venturas ao 
lado de seus dignos h 
miliares e de todos aquê- 
les que lhe são caros.

Calor causa casos de desi
dratação na Guanabara
A elevada temperatura 

registrada domingo na 
Guanabara, com £9' à 
sombra, levou 444 casos 
novos de desidratação 
a o s  hospitais daquela 
capital.

Cia. Catarinense de Forca e \m

Edital de Convocação

Ficam convidados por este edital de convoca
ção, os senhores acionistas da Cia Catarinense 
de Fôrça e Luz, em Lages, à rua Correia Pinto, 
60, às 14 horas do dia 8 de fevereiro de 1964, a- 
fim de deliberarem sôbre a seguinte ordem do 
dia:

1) - Discussão e aprovação do Balanço Geral
e Contas de Lucros e Perdas encerrados 
era 31-12-63.

2) - Eleição do Conselho Fiscal para o exer
cido de 1964

3) - Assuntos de interesse da Sociedade.

Lages, 4 de fevereiro de 1964 

Ass. Sérgio Ramos - Dir. Presidente 

Remy Goulart -~Dir. Gerente 

Emilia Ramos - Dir. Secretário

Aviso ao Público Lageano
O Consórcio TAC - CRUZEIRO DO SI1I. , . ,

melhor o público viajante da região serra de Santa *0 procurar\a °  servj r , cada ve* 
os seus voôs para JOAÇABA, capital do Oeste í a r n 1” 0 ' ^ P<5Í3 de remlCiar 
esta região, com PORTO ALEGRE, capital do v i s i n h T r T T  J °  °/ *< T T

Assim é que, sendo atualmente a única C o m í a n V Í ° d°  ,  ̂
servir nossa cidade, o Consórcio TAC - CRUZEIROP n n  cittt0 Aviaçao Comercial 

servir a zona da Serra, ligando-a a to d S ^ s  cTdad °  da p’ mpr* PÍ° ClT
Público viajante, os s.auinteo e ú a .“

2as. 4as. e fias. feiras: - as 07:00, para: Fpolis., Itajaí, Joioville, Curitiba,
às iq-qn naranangua> Santos, São Paulo e Rio as lo.JO, para: Porto Alegre

ne-nn’ Para: Joa(?aba.
OS 10, para: Fpolis, Itajaí, Joinville, Curitiba,

às in-90 ™ ranap á ,  Santos, São Paulo e Rio. 
as 10.20, para: Rk> do Sul, Fpolis.. Itajaí, Join

ville e São Paulo.
Está portanto, o público viajante da pon-- „

novas linhas do Consórcio TAC __ CRTíZPTDrwTÀ80,-Serrana de parabéns, com »8
neira da Aviação Comercial UL J?ue continua a ser a pio- 

Maiores informações e vendas de passagens^?3- Região‘
Consórcio TAC — CRUZEIRO D O ^sm  d,lnJam-se à agência do

Nereu Ramos, n° 84 ou pelos telpfnrT’ à Rua Presidente
p 108 telefones nrs. 214 e 237

3as. 5as. e sabado:
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