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OS ÍIW ESSOS lio

Sr. Silvio Renato Zanuini
Acompanhado do Sr. 

Séiio Meüm. diretor do 
reDomado estabelecimen
to comercial, Crediário

^ork, esteve em visita‘a 
nossa redação, o Sr. Sil
vio Renato Zaguini. do 
Departamento de Vendas

Despedida do Sr. Cel 
Comandanie do 2 BTL

Rodoviário
Realizar-se-á no pró

ximo dia 14, sábado, às 
-0,00 horas, no Clube de 
Oficiais, um jantar dan
çante que a familia ro- 
do-ferroviária do 2‘ Ba 
talhão Rodoviário - Btl 
Rondon. oferecerá ao Sr. 
Cel Floriano Mõller, como 
homenagem de despedi
da, ao ensejo de sua de 
signação para alias fun
ções n a Diretoria d!e 
Vias ae Transporte do 
Exército.

da Bendix Home A p - 
pliances do Brasil S/A- 
Indústria e Comercio.

Em nossa cidade, o 
Sr. Silvio Renato Zagui
ni vem mantendo impor 

jtantes contactos de na 
tureza comei ciai com o 
Sr. Séiio Melim, a cêrca 
do lançamento de dois 
importantes modelos das 
famosas Máquinas de La
var Roupa Bendix junto 
àquela tradicional orga
nização comercial lagea- 
na. considerada sob to

ldos os pontos de vista, 
jcomo a campeã das cam 
panhas comerciais.

Agradecemos a honro
sa visita que nos fez o 
Sr. Silvio Renato Za
guini juntamente com o 
Sr. Séiio Melim, e augu- 
ramos que aquele futuro 
lançamento comercial ad
quira am^lo sucesso em 
nossos meios.

Os ingressos de futebol no vizinho Estado do 
Rio Grande do Sul, acabam de sofrer substanciai 
aumento em suas várias categorias.

.rvssim 6, que para o sensacional jogo inter
nacional de hoje à noite, na capital gaúcha, en
tre o Internacional e o 'Penarol de Montevidéu, 
foram fixados os seguintes prêços: Cadeira CiS 
2.ooo,oo; Arquibancada - CrS 600,oo; 1/2 Arqui
bancada infantil - Cr$ 3oo,oo; Cadeira numerada 
dentro da pista - 1 5oo,oo.

O jogo de logo mais em Porto Alegre, será o 
segundo da série, uma vez que no último sábado 
na capital uruguaia, o esquadrão rubro dobrou^o 
Penarul por 3 a z, depois de estar perdendo por 
2 a U, no primeiro periodo.

Aumento d» vagas nas 
Faculdades

O Presidente João Goulart, vem de assinar 
decreto duplicando o número de vagas às primei 
ras séries de- todas as escolas de nivel superior 
do país.

O citado decreto presidencial vera recebendo 
inúmeras restrições prós e contras.

gasolina
Fontes ligadas ao Conselho Nacional do Petró

leo disseram, desconhecer — acrescentando que 
duvidam que “ venha a ser verdadeira” a noti
cia de que a Petrobrás iria cobrar uma taxa d e 
15% sobre o prêço do litro de gasolina.

Essa taxa — segundo foi noticiado — iria paia 
um fundo de expansão da empresa, para enca 
Par as refinarias particulares” Entraria e m g  
a partir de abril, atravéz de decreto do pre^den- 
le da República, cuja minuta ]a e.stf  na íL idente 
Aviada pelo marechal Osvino Alves, P . 
da Petrobrás. ao ONP. A s _ fontes d® «* org * |; 
ûtretanto, disseram que nao s0II& tjr um

[cedida dessa ordem, por ainda n<' . l e 
vantamento sôbre o vulto das in ge
Vldas pelas encampações, nem eí[ , mente 
el*s serão feit :s em bloco ou paulatinamen .

nda decreta
<  SasK  a.» » í " 'S fpNiÇões püblicas daquele “ “ balizado o grau- 
Jw  feira, dia 13, quando «ert rea 

comício pró reformas na Cenira. u
. vem causando

„ A realização dêsse c0® políticos da Na- 
JjnUee comentários nos meios po

Em visita a seus pro- 
genitores, Sr. Emilio F 
Battistella, conceituado 
homem de negócios em 
nosso Municipio e sua 
exma. esposa d. Filome- 
na Battistella, esteve ;du 
rante alguns dias em 
nossa cidade, o jovem 
Hildo Battistella, atual
mente estudando no Ins
tituto de Aeronáutica de 
São José dos Campos, 
no Estado de São Paulo.

O jovem Hildo Battis
tella, integrou há pouco 
tempo uma comitiva de 
45 ulunos daquele Insti
tuto, numa viagem de 
estudos à vários paises 
europeus.

A citada comitiva 
que deixou o Brasil no 
dia 10 de Dezembro do 
ano passado, e que re
tornou no dia 2 do cor
rente, visitou Portugal, 
Espanha, Bélgica, Holan 
da, França, Alemanha 
Oriental, Alemanha Oci
dental, parte da Itália e 
outros piises.

êtoviraente de retorno do Coo 
aresso para o Rio

Está tomando vulto entre vários ^parlamenta
res, a idéia da transferência do Congresso para 
o Estado da Guanabara.

Segundo alguns deputados, sente-se dia a dia 
o esvaziamento de Brasília.

Decreto da SUPRA vai ainda ser modificado

Anunciou o superintendente da SUPRA, sr. 
João Pinheiro Neto, que sofrerá modificações o 
decreto que desapropria áreas adjacentes a estra 
das e açudes federais.

As alterações - disse - serão referentes ao 
número de hectares das áreas desapropriaveis. 
Segundo a nova redação da minuta que será le
vada ao presidente João Goulart, não somente as 
áreas inferiores a 100 ha. estarão excluídas da rie- 
sapropritções, como também em alguns casos, as 
propriedades inferiores a ^)0 ha.

TV - Fone: Já S9 pode ver com 
quem se fala

O telefone do futuro - você pode ver a pessoa 
com quem está falando - será apresentado agora 
pela primeira vez ao público londrino.

Uma firma britânica está completando sua 
experiência com um sistema melhoiudo de trans
missão de televisão, mediante fios telefônicos.

O sistema aperfeiçoado, denominado «modu
lação de impulso por código», permite a transmis 
são de uma imagem não tão perfeita como a da 
televisão comercial, mais com todos os elementos 
para ser nitidamente identificada.

A qualidade da imagem recebida com a di
minuição do tamanho da tela receptora para uma 
dimensão inferior à n trmul da televisão.

A G R A D E C I M E N T O
O Sr Álvaro Cardoso Rocha e sua familia, 

vêm por'intermédio dêste jornal, tornar público 
os seus agradecimentos a todas as pessoas que 
comparecendo aos funerais, enviando cartões e 
flores, confortaram por ocasião do passamento 
de sua inesquecível esposa e mãe Hercilia ho 
cha de Aguiar, ocorrido no dia 3 p.p.
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|| Dara suas cargas e enCcm endas
II Transportadora R O D O L A  «  E I

Com filiais nas principais cidades do pais
S e g u ra n ç a  e P o n tu a lid a d e

• Avenida Marechal Floriano 388-fone 388 - Caixa Postal 12 - Lases-S.C.

ju iz o  de Direito da Com ar
ca de J ã c  Jcaciiiím

Edita! de Citação ccm o prazo de 30 dias
O dr. Rafael Ribeiro Pinto, 
Juiz de Direito desta Co 
marca de São J oaquim 
Estado de Santa Catarina, 
na forma Ja lei, etc.
FAZ SABER, a todos quan 

tos o presente edjtal de 
citação, com o prazo de 
trinta dias virem ou dele 
conhecimento tiverem, que 
por parte de Odete Santos, 
digo, Odete dos Santos, bra
sileira, 6olteira, domestica, 
residênte e domiciliada no lo 
cal «Curralinho», neste mu
nicípio e comarca, na quali
dade de mãe e tutora nata 
dos menores Soeli dos San
tos Pires, Luiz Carlos dos 
Santos Pires e Geni Santos 
Pires, todos impúberes, pelo 
procurador infra assinado 
(Bel. Henrique H. V. de Cór 
dova), brasileiro casado, 
advogado devidamente inseri 
to na O. A B. - S/C sob u' 
1761, residente e domicilia
do nesta cidade, foi requerí 
do uma ação de investigação 
de paternidade, cuja petição 
e despacho abaixo vão trans 
critos:

PETIÇÃO - Exmo. Sr. Dr. 
Juiz de Direito da Comarca 
de São Joaquim. - Sta. Cat. 
«Os filhos ilegítimos de pes
soas que não caibam no 
art. 183, ns. I a VI, tem ação 
contra os pais. ou seus her
deiros para demandar o re
conhecimento da fiMação 
(ART. 353, C.C.): «I. - Se ao 
tempo da concepção a mãe 
estava concubinada com pre 
tendido pai (Art. 363, n- I. 
C.C.)» «A investigação de 
paternidade se processa no 
juízo contencioso, por ação 
ordinaria.de natureza declara- 
toria, relacionada ao estado 
da pessoa. Não se pode pro
var filiação - declarou o 
Tribunal de Justiça de São 
Paulo. por acórdão de 
12-1-944, da Quarta Câmara 
Civil - por simples justifica
ção, devendo a causa ser 
processada como verdadeira 
ação de investigação de pa
ternidade (Edgard Moura Bi- 
tencourt.In o concubinato nõ

direito, Vol. II, rPag. 136, § 
293.» «A ação de investiga
ção de paternidade é priva
tiva dos filhos A mãe não 
pode intentar em seu pro- 
prio nome, senão como re
presentante do filho menor 
Opus Citae, Pag. 140. “ "Amar 

(representa |ser filho menor 
ou nascituro (Carlos Maxi- 
miliano, I. § 233 » «A ação 
de investigação processa-se 
no foro do domicilio do reu. 
Se o reu é falecido, a ação 
se processa no Juizo do do
micilio do «oe cujus» (Ed
gard de Moura Bittencourt. 
Opus Citae, Pag, 152 e 153 
§ 301)» «Para demonstração 
dos fatos articulados pelo au
tor em seu libeo e pelo réu 
em sua contestação, admite 
todo o gênero de provas.,) 
O. C. Pag. 174)». Com os 
fundamentos legais, - dou
trinários e jurisprudenciais 
supra apresentados, Odete 
dos Santos, brasileira, soltei
ra, domestica residente e 
domiciliada no local deno
minado «Curralinho»’ neste 
município, na qualidade Je 
mãe e tutora nata dos me
nores: Soeli«dos Santos Pi
res, Luiz Carlos dos Santos 
Pires e Geni dos Santoi Pi
res. todos impúberes; pelo 
p r o c u r a d o r  infra-assinado 
(Bel. Henrique H.V. de Cór- 
dova, brasileiro, casado, a- 
dvogado devidamente 'inscri
to na O.A.B - S/C sob n' 
1761, residente e domiciliado 
nesta cidade), cf. procuração 
junta, vem, com todo o aca 
tamento, até V. Excia. para 
expôr e requerer o que se
gue: I - A peticionária aca
ba de ingressar, neste Juizo. 
com requerimento do inven
tário dos bens ficados por 
morte de Hortencio Pires de 
Camargo, pai de seus filhos 
acima ou antes mencionados, 
os quais, por serem menores 
impúberes, representa. II - 
Acaba, outros6im, de reque
rer o Sequestro dos bens, 
móveis, semoventes e docu
mentos de propriedade do 
de •‘cuju8’’com o fim de salva

guardar os interesses dos 
menores bem como de um 
nascituro. III - Requer ato1 
continuo, a presente Ação do 
Investigação de Paternidade 
com o fim de provar a qua
lidade de herdeiros de seus 
filhos com fundamento, ainda, 
nos fatos que seguem: a) Há 
quase oito anos vivia em 
concubinato com Hortencio 
Pires de ^Camargo, em sua 
residência e domicilio ne6te 
município, no local denorni 
nado ‘'Curralinho". b) Dessa 
união resultaram os 3 itres) 
filhos já enumerados; com 4 
(quatro), 3 (tres) e 2 (dois) 
anos respectivamente e mais 
um nascituro. A peticio
nária sempre foi fiel com
panheira de seu protetor e 
pai de seus filhos, d) Sendo 
solteira e tendo falecido tam
bém no estado de solteiro o 
pai dGs menores é cabível a 
Açáo de Investigação de Pa
ternidade , Assim visto pro
põe a presente Ação Ordiná
ria de Investigação de Pater
nidade contra os íucei tos 
herdeiros do falecido pai na-1 
tural dos menores e do nas
cituro, pedindo: a citação de 
tais herdeiros incertos por 
ediial que deverá ser publi
cado com o pi azo de 30 
(trinta) dias, uma vez no Diá- 

! rio Oficial do Esiado e 3 
(tres) vezes u’um dos jornais 
de maior circulação da Re 
gião, a citação pessoal do 
curador de au6euies, do Re 
presentante do Ministério Pu
blico, do Fiscal da Fazenda, 
ou melhor do Representante 
da Fazenda do Estado e do 
curador dos menores, sob 
pena de revelia, para o fim 
de declarar, digo, para fim 
de ser 'declarado, por sen
tença, o ^reconhecimento da 
filiação dos menores ipara os 
fins expressos e mais de di 
reito. Requer sejam ouvidas 
as testemunhas abaixo arro
ladas que deverão ser inti
madas por mandado. Dá-se 
a presente, para efeitos fis
cais o valor de Cr$ 50.000.00 

!(cincoenta mil cruzeiros).

Testemunhas: Brasiliano Ca 
margo Filho, brasileiro, ca
sado, criador, residente e do
miciliado neste município. 
Narbal Faria6, brasileiro, ca
sado, criador, residente e 
domiciliado neste município 
Tamarindo Melo, brasileiro, 
casado, industrial, residente 
e domiciliado neste muuíci- 
pio. Euclides Palma, brasilei 
ro, casado, criador, resideu 
te e domiciliado neste mu
nicípio. Otávio Toraaz de 
Souza, brasileiro. casado, 
criador, residente e domici- 
l.ado nesie município. N.T.P. 
Deferimento. São Joaquim, 
29 de fevereiro de 1964. (a)
Henrique H.V. d e Cór-
dova. Estava selada ..............
Despacho: - R. A. Expeça-se 
editul de citação na forma

requerida com o prazo de 
trinta dias. Em 29 2-1964 R 
fael Ribeiro Pinto j Ujz d 
Direito. E, para que chegue 
ao conhecimento de todos 
mandou expedir o presente 
que será publicado uma vez 
no «Diário da Justiça», ti»z 
vezes no jornal «Correio 
Lageano» e afixado no lugar 
de costume. Dado e passado 
nésta cidade de São J0a. 
quim, aos vinte e nove i29i 
dias do mês de fevereiro do 
ano de mil novecentos e 
sessenta e quatro (19641. Eu 
Sebastião de Souza Vieira, 
escrivão, datilografei e subs 
crevi.

O Juiz de Direito:

Rafael Ribeiro Pinto.

D ara as suas refeições
VA A O

0> po-nta pltfr&iido- p a la  teu paiadalAvenida Camões (Ao iado do Cme Avenida)
B A I R R O  C O R A l

Lages —  Santa Catarina

A ta ca dc e VareJc

Genercs alim entícios -  Ccn- 
servas- Debidas em  geral etc
Distribuidor exclusivo dos famosos 

produtos Bela Vista

Avenida Camões - Bairro Coral

Lages -  Santa Catarina

PARA A SUA COMPRA DE MOVEIS
- h= | V I S I T E M

M < 0  $  T  a
RUA ARISTILIANO RAMOS/ 180 * Lages -Santrr Calarincí
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CARNET MILIONÁRIO 
CREDI - YO RK

A P O R  A  CHECOU I U A  V E Z
* * a ® ® a * ® * * M B * *  t  1*~. ;  iam■jmmmjm  — r-— j Tr f cf yi ,  M m  |  m M | ^  g -w r z T ' m u » a - a r - y -  . J g - t T V g "  m  ___ t t , . ^

Basta você adquirir um camet milionário
Credi-York «

paia ganhai de piesente estes maiavühosos prendes
I' Prêmio -  
?  Prêmio -  
3 Prêmio -
P Prêmio 
5' Prêmio

rs

Estes valiosos prêmios concorrerão 

mensalmente pela Loteria Federa!

Seia você um dos felizardos e adquire o seu

(ARNET M IL IO N Á R IO

Ciedi - York
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tHK P r e fe itu r a  M u n icip a l d e  L a g e s
Estado de Santa Catarina

Edital de Concorrência Pública, com o prazo 
de trinta (30) dias para a exploração do Ser
viço Telefônico na cidade de Lages.

De ordem do senhor Prefeito Municipal torno público 
que se acha aberta até o dia dez de abril de hum mil no 
vecentos e sessenta e quatro (10-4-1964) uma concorrência 
pública para apresentação de propostas para a execução 
e exploração do berviço Telefônico dêste Município, pelo 
prazo máximo de vinte (20) anos de acordo com a Lei n' 
161 de 5 de março de 1964 e nas seguintes condições (Có 
digo de Posturas - Art 286):

I) As propostas deverão ser apresentadas em dois 
(2) envelopes separados, à Secretaria da Prefeitura, con
tendo no anverso de cada um dêles os seguintes dizercs: 
Proposta para concessão do Serviço Telefônico.

II) O primeiro envelope deverá conter:
a) prova de quitação dos impostos Municipais. Es 

taduais, Federais e do Imposto Sindical;
b) prova de idoneidade moral, financeira e técnica.
III O segundo envelope deverá conter a proposta

pròpriamente dita, datilografada de ura só lado do papel, 
sem r aeuras, emendas ou «post-scritum», assinada pelo 
proponente, mencionando clara mente o seguinte:

a) prazo da concessão:
b) apresentação do quadro das tarifas a serem co

bradas e indicação das maneiras como serão calculadas 
as diversas modalidades de serviço;

c) tabelas de preços de instalações, transferências, 
conservação, etc ;

d) apresentação dos planos das instalações e explo
ração do serviço, forma de financiamento do capital ora 
investido, etc.;

e) condição de reversão ao município de tôdas as 
instalações, findo o prazo da concessão.

IV) O prazo para recebimento das propostas será 
encerrado às dezessete (17) horas do dia 10 de^abril de 
1964. (trinta dias após a la publicação) e a abertura da 
mesma se dará logo em 6eguida, na presin;a do senhor 
Prefeito Municipal.

V) Das propostas apresentadas, o Prefeito Munici
pal, dentro de oito (8diasi aprovará aquela que julgar mais 
conveniente aos interesses do Municipio ou rejeitará tôdas, 
sem que dnto nsmle qualquer direito aos concorrentes.

VI) Escolhida a melhor proposta será a mesma en
caminhada à apreciação do Poder Legislativo e, sendo 
por êste aprovada, será o proponente vencedor convidado 
a comparecer à Prefeitura para assinar o contrato.

No caso de o vencedor da concorrência não se a- 
presentar dentro de déis (10) dias, após ser convidado, 
para a assinatura do contrato, perderá o direito ao mesmo 
e ficará facultado ao Prefeito, sem mais formalidades, es
colher um segundo proponente, coavidá-lo nas mesmas con
dições ou abrir nova concorrência.

Secretaria da Prefeitura Municipal de Lages, 
em 11 de março de 1964.

Asdrubal Guedes de Sousa Pinto 
Resp. pela Secretaria.

DECRETO 
de 6 de fevereiro de 1.964 

O Prefeito Municipal de 

Lages, resolve, 

DISPENSAR.

De acordo com o art. 97, 
letra a da Lei n' 71 de 7 de 
dezembro de 1.949

Celina Alves Corrêa, da 
função de Professor Extra- 
numerário Mensalista. da 
Escola Mista Municipal de 
Entrada do Campo distrito 
de índios, a contar de 1‘ do 
corrente.

Prefeitura Municipal de 
Lages, em 6 de fevereiro de 

1.964.

Ass. Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Publicado o presente de
creto na Diretoria do Ensino 
Municipal em 6 de fevereiro 
de 1.964.

LÜERSÉM - Indústria e Comércio 
de Madeiras S a.

Aviso e Convocação

Acham-se á disposição dos senhores Acionista,, nasé- 
de social à Rua 1' de Maio, 2i0 os documentos a qne R 
íerere o arugo 99 do Decreto U . nr. 2627. de m  OeV.ei' 
bro de 1940. relativos ao exercício encerrado em .71 Je 
dezembro de 1963.

São convocados também, os senhores Acionistas a se 
reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a realjzar 8e na 
8éde Social, á Rua V de Maio. 210, no dia 15 de abril de 
1964, às 14 horas, afim de deliberarem o seguinte:

Ordem do dia

a) - Leitura, discussão Je aprovação do Relatório da 
Diretoria, Balanço Geral, demonstrativo da conta Lucros e 
Perdas. Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício 
financeiro, encerrado em 61 de dezembro de 1966.

• bi - Aplicação do Lucro em Suspenso á disposição 
da Assembléia Geral. _

c) - Eleição dos membros do Conselho Fiscal e a fi
xação dos respectivos honorários.

d) - Outros assuntos de interêsse social.
Lages. 1U de março de 1964.Bruno Luersen Mario Luersen — Diretor-Presidente

— Diretor-Comercial

= T O B A T T A
Mais de uma centena trabalhando em nossa zcna

T 0 & A T T A
prcvcu c  que é

ARA - GRADEIA - SULCA - ROÇA - PULVERIZA

* * * * *

PORTARIA

de 6 de fevereiro de 1.964

O Prefeito Municipal de

Lages, resolve,

Conceder Licença:

De acordo com a Lei n- 
61 de 23 de novembro de 
19p5, combinado com os 
arts. 162 letra a e 164 da Lei 
n- 71 de 7 de dezembro de 1949

Lisete Pereira Goulart, que 
exerce a função de Profes

sor Extranumerário Mensa- 
lista da Escola Mista Muni
cipal do Salto, distrito da ci
dade. de quinze (15) dias 
com os vencimentos integrais, 
a contar de 4 do corrente. '

Prefeitura Municipal de 
Lages, em 6 de fevereiro de 

1964

Ass. Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Publicada a presente Por
taria na Diretoria do Ensino 
Municipal, em 6 de fevereiro 
de 1964.

!H

VE*®»

Micrc - TCBATTA- Ir a tc r
v^oda proprietário é um propagandista

Distribuidor ExclusivoVICENTE PASCALE Comércio e RepresentaçõesR u a Correia P in to  122 -  C x . (Postal 28 Fono 228 -  L A G E S

PARA AS SUA REFEIÇÕES 
R E S T A U R A N T E  N A P O L I

0  mais central da cidade
50 - Fone, 200 - Lages - Santa Catarina
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Empate em branco nn i
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Tivemos domingo à 
tarde, no Estádio Muni
cipal Vidal Ramos Juni
or, a efetivação do cote
jo amistoso inter-munici- 
pal. reunindo as equipes 
do Internacional de nos
sa cidade e do Comerei-

LÍB3 2 ISetica Região Serrana 
movimenta-se

h ’ de doaçaba, uma das
bnl h esquadras do futebol do oeste catarinense
ro[arPH1S de um de8en"
f °lar dos mais m°vimen-
s?vfl«S’ tem que as defen‘
ulni tlveram Papel sa- _ nte, o cotejo encerron-

Tendo a frente os Srs. 
Vereador Cláudio Ramos* 
Floriani e Ivan Ranzolin. 
e secundados por outros 
amantes do esporte a- 
mador, vem movimentan
do-se acentuadamente a 
Liga Atlética Região Ser 
rana, entidade fundada em 
27/9/63, e que supervisio
nará o esporte atlético 
da Princesa da Serra.

Assim é, que várias 
providências estão sendo 
tomadas em relação ao 
seu funcionamento, bem 
c omo  a regularização

dos vários clubes junto 
a mesma.

Destas colunas, colo
camo-nos à inteira dis
posição dos senhores di
rigentes da LA RS, no 
sentido de prontamente 
divulgarmos t o do s  os 
pormenores relacionados 
com o seu breve funcio
namento oficial, porque 
ass m colaborando com 
a nossa humilde parcela, 
e s t a r e m o s  traba-  
lhando e m beneficio 
do esporte amador da 
nossa terra.

se com o placard em 
branco, que premiou as
sim os esforços de am
bos os contendores.

Nota se assim que oa- 
taque do Internacional 
há várias partidas não 
está funcionando de a- 
côrdo, necessitando por 
conseguinte de urgentes 
alterações para o cam
peonato estadual. O co
lorado mantém um plan
tei dos melhores, e não 
é concebível que a sua 
ofensiva esteja tão clau- 
dicante, à ponto de mar
car um gol em três par 
tidas, e assim mesmo, 
êsse gol, surgiu na co
brança de um pênalti, na
quele cotejo em que o 
rubro derrotou o Olin 
kraft por 1 a 0, pelo re- 
turno do T rneio João 
Carlos Leão Filho.

Vitória sob todos os 
títulos meritória, conquis 
tou domingo último em I- 
garas, a representação da 
S. E. R. Olinkraft, ao su
perar o quadro do Gua- 
rany, de Blumenau, cam 
peão daquela cidade, pe
lo escore de 3 a 2.

Essa vitória do Olin
kraft é muito significati
va, quando se sabe que a 
representação do Guara 
ny, é uma das melhores

equipes do Vale do Ita 
jaí, e uma das concorren
tes do próximo campeo
nato estadual.

Com esta justa vitória- 
está de parabéns a enor, 
rae torcida do Olinkraft. 
que vê assim a s u a  
e q u i p e !  s u p e r a r  
um adversário de real 
categoria do futebol ca 
tarinense, e com isso tes
tar as suas forças para 
o campeonato do Estado 
que se avizinha.

y
. .7 MILHÕES

C om pre agora seu bilhete do

S W E E F S T A K E
I

Dia 2 9  - Domingo de Páscoa 
Grande Prêm io "Cidade de Pòrto Alegre 

Jockey Club do Rio Grande do Sul.
D istribuído e prestigiado 

pela Caixa Econôm ica Federal 
do Rio Grande do Sul.

Nas agências oficia lizadas 
pelo S erviço  da Loteria Federal 

da Caixa Econôm ica Federal 
de Santa Catarina.

Dr. Aron KípelA L T A  CIR 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 horas
LAGES - SANTA CATARINA

W

A Firma Indústria e Comércio de Madeiras 
S/A. está necessitando de caminhões para fretes 
de madeiras para o Rio de Janeiro.

Os interessados deverão dirigir-se ao seu es
critório e depósito, sito nas proximidades da Es
tação do TPS, no Bairro das Casas Populares, 
onde obterão maiores informações.

Dr. Mario Teixeira Carrilho
(Desembargador Aposentado)

A d vogad o
Rua Hercilio Luz, 372

Fone. 226 * Caixa Postal 19
I ages —  Santa Catarina

Panilicaiiora «0 Nosso Pão» Lida.
Equipada com os modernos maquinários SIAM

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

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

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

Consultório: Praça loão Costa,  10 
Io andar _

Lages -  Santa Catarina
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Brasão do «Batalhão iondon»

J fl$'âZ Ú'2 8 K -

cemandaste do 
2' Batalhão 
Bodoviáris

O Brasão do 2' Ba
talhão Rodoviário - Ba
talhão Rondon * é 
constituido pelo escu
do do brasáo de Mato 
Grosso, recordando o 
primitivo 5 ‘ Batalhão 
de Engenharia foi or
ganizado e instalado em 
luruena - MT, pelo en
tão Ten Cel Cândido 
Mariano da Silva Ron
don, seu primeiro C o 
mandante e Patrono.

No escudo, em che
fe, o Cruzeiro do Sul.

em prata, integrante do Símbolo do Exército, lembrando 
com suas 5 estrelas 2 Unidade formadora do 2' Batalhão 
Rodoviário; sete pinheiros, em ouro, indicando os anos de 
comando do Cel Rondon e as glórias conquistadas por 
êste, à testa dessa! Unidade e da Comissão Rondon, na 
construção de linhas telegráficas do Mato Grosso ao A - 
cre e ao Amazonas.

Ao centro, um viaduto ferroviário, em prata, sobre
posto a um trecho de rodovia, simbolizajidp as missões a 
cargo do 2‘ Batalhão Rodoviário, com uma composição 
ferroviária, em vermelho, recordando as perdas de vida 
sofridas pela Unidade, em seus anos de existência, não 
só em seus trinta anos de ativicudes no planalto la- 
geano, mas também, em Mato Grosso, na construção de 
linhas telegráficas.

Em contra chefe, na côr verde, o planalto lageano, 
significando a pecuária com a indústria extrativa da ma
deira (pinheiros), constitui a riqueza da região.

tm  contra chefe, sobre o negro da rodovia, o dis
tintivo do 2' Batalhão Rodoviário - castelo da Engenha
ria e o n' 2 em ouro, sobrepostos a uma roda de pneu
mático, em prata.

A V I S O
A Direção da firma OLlNKRAFT S/A. - Ce 

lulose e Papel, com fábrica em Igaras, neste mu 
nicipio, avisa a quem possa interessar que fica 
expressamente proibida a entrada de pessoas 
estranhas em suas p r o p r i e d a d e s ,  es 
pecialmente para caçadas e pescarias, fato que 
tem acontecido e está causando danos ao reflo- 
restamento que está procedendo.

Contra cs infratores serão tomada as me
didas legais. ,

Igaras, Fevereiro de 1964

Esteve de passagem 
por esta cidade, dando- 
nos a honra de sua vi
sita, o Exmo Sr General 
de Divisão Gastão Perei
ra Cordeiro, que se fazia 
acompanhar d e  s u a  
Exma esposa e do jo 
vem acadêmico de medi
cina, Gastão Pereira Cor
deiro Filho, nascido nes
ta cidade.

Na manhã do dia 6, 
após participar da for
matura matinal do Bata
lhão foi. na sala de Reu
niões de Oficiais, sauda
do pelo Sr. Cel Floriauo 
Mõller, que disse da sa 
tisfação em receber a 
visita do ilustre Chefe, 
cujas qualidades de in 
teireza de caráter, pro 
bidade e ponderação res
saltou naquela oportuni
dade. Após a apresenta
ção dos oficiais, S Exa, 
em palavras repassadas 
de emoção, agradeceu a 
homenagem, mostrando- 
se feliz por constatai 
que seus sucessores tri
lharam a mesma senda 
de trabalho que lhe fôra 
legada por seus anteces
sores e que faz do 2- 
BRv - Batalhão Rondon, 
motivo do mais justo or
gulho do Exército Bra
sileiro.

Agora, decorridos 20 
anos, o General Gastão, 
já na reserva, embora 
por poucos instantes, re 
tornou ao convivio do 
Batalhão que tanto lhe 
deve e da sociedade la- 
geana que sempre lhe 
tributou as mais caras 
demonstrações de cari 
nho e apreço, trazendo 
nos, a todos, c.-m sua 
agradável presença, uma 
incontida alegria.

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

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

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

servir a zona da Serra, ligando-a a todas as cidades do País. oferece agora ao 
público viajante, os seguintes vôos, nos dias e 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, com as i 
novas linbas do Consórcio TAC — CRUZEIRO DO ^UL que continua a ser a pio

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

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

M [|f SaKI S I M  WÍB Li

o  Cel Samuel Ausus- 
to Alves Corrêa, natu
ral do Mato Grosso, é
filho do Historiador Vir
gílio Alves Corrêa F m, 
secretário do Insutu , 
Brasileiro de Geografia 
e Estatística.

Ingressou na Escola 
Militar de Realengo, em 
27 de março de 
sendo declarado Aspi 
rante a Oficial a ll Jjn 
37 indo servir no r  Bata
Ihão de Pontoneiros se
diado em Itajubá - M G.

Classificado na Escola 
Militar de Realengo, on 
de foi instrutor, de 1041 
a 1943 elaborou nes
se periodo o «Formulá- 
rio do ;Oficial Pontonei* 
ro»e o tiabalho «Auxi
liar do Instrutor de Pon
tes», editados pela Dire
toria de Engenharia e 
pela Biblioteca Militar, 
respectivamente.

Serviu no 2* Batalhão 
Rodoviário de julho de 
1043 a dezembro de 
19i4, como comandante 
da 3a Companhia de 
Construção e chefe da 3a 
Seção de Construção, em 
Palmeiras empenhados 
em assegurar o trafego da 
estrada Lages - Rio do Sul 
durante a 2ji grande

Exerceu as funções de 
Instrutor Chefe do Cursn 
de Engenharia do cpÒr 
Rio d e Janeiro- 
durante quase seis’ arJ  
instrutor de Transmissões 
e Engenharia e de Tati 
ca Geral, da Escola de 
Comando do Estado’ Ma, 
or da Exército; coman
dou o Batalhão Escob da 
Engenharia; exerceu no 
1* Grupamento de En
genharia, as funções ae 
Sub Comandante e Che
fe do Estado Maior; ser 
viu no Estado Maior do 
Exercito e no Estado 
Maior das Forças Ar
madas, onde se encon 
trava quando foijnoraea- 
do comandante do 2- 
Batalhão Rodoviário

Entre outros, possui o 
curso de Comando e 
Estado Maior do Exérci 
to, da Escola Superior 
de Guerra e o de En 
genharia do Fort tíelvoir 
do,Exercito Americano.

É detentor da conde
coração da Urdem do 
Mérito Militar, no grau 
de «Cavaleiro» da Me
dalha Marechal Hermes 
Aplicação e Estudo, da 
Medalha de Guerra e da 
Medalha Militar de Pra
ta.

Faleceu no dia 3 do corrente, em nossa cida
de, onde gosava de geral estima, a veneranda 
Sra. Hercilia Rocha de Aguiar, exma. esposa do 
Sr. Álvaro Cardoso Rocha, do alto comércio des 
ta praça.

A extinta que era portadora de uma série de 
predicados, deixou a prantear a sua morte, além 
do seu esposo Sr. Álvaro Cardoso Rocha, filhos, 
genros, noras e netos.

No dia seguinte, às 9 horas, na Catedral Dio
cesana, foi rezada missa de corpo presente, e a. 
seguir deu-se o féretro para o Cemitério Cruz das 
Almas, cora grande acompanhamento.

À familia eulutada, enviamos os ^uossos sen
tidos pêsames.

i s  transitará por Lages
Segundo conseguimos apurar, no próximo dia 

21. o Governador Ademar dejBarros,J deverá tran
sitar pela nossa cidade, viudo de Curitiba e ew 
viagem para o sul do |país.

Aproveitando a sua rapida passagem Pe*a 
Princesa da Serra, o Governador paulista entra- 
rú em contacto com os ^seus inúmeros correli
gionários aqui residentes.

Moura Andrade i
Realizou-se ontem a e- 

leição da nova mesa do 
Senado, que dirigirá os 
seus destinos no atual 
ano legislativo.
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