
O jPresidert; Ranieri 
Mazzili, vem de nomenr 
o Sr. Adioi ldo Mesqii 
ta da Costa para o ?cai- 
go de Consultor Geral 
da República.

Esse famoso causídico 
gaúcho, na ocasião do 
g >vêrno Jd o Marechal 
Eurieo Gaspar Dutra, Je 
xer e"a as funções *d e 
Ministro da Justiça.

Vista total do vertedor, vendo se no primeiro plano a comporta de 
fundos; observa-se ainda dirigentes e funcionários da emprêsa

responsável pelas obras

Diárie G liá ! «bicou Lei da

Concluído o serviçfo d§ monumental obra de 
ilvenana, a maior do Estado, no Salto 

= = do Rio Caveiras ———
Com o intento de le

var ao conhecimento i a 
operosa população lajea- 
na, o estado de avança- 
mento com que se encon
tram as obras da Usina 
do Rio Caveiras, locali
zada nas adjacências da 
cidade de Lajes, a cargo 
das Centrais Elétricas ue 
Santa Catarina S. A.

(CELESC) sob a execu
ção da Emprêsa Catari
nense de Construções Ci
vis Ltda , a reportagem 
procurou ouvir os Eng°s. 
Eduardo Roginski e He 
inrich Darius Kotzian, 
êste da firma empreitei
ra e aquêle da CELESC.

Continua na.6a pagina
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Miiistro È  t a r a :  povo pode estar certo de p e  
- - - - - - - - - o pois está eu segurança- - - - - - - - - -

sinistro da Guerra, 
Artur da Costa e 
em rápido contato 

jos jornalistas cre 
ados junto ao seu 
lete, declarou-se sa 
to com o desenrolar 
ituação até o mo 
o e apontou como
ís demonstrativos
mfiança do povo no 
Govêrno a tranqui- 

e reinante em touo 
ís: o aumento dos 
sitos bancários em 
de retiradas; e as 
arches” para a es- 
i, pelo Congresso, 
íovos Presidente e 
Presidente, o18'
estarem processan- 

entro da ordem de-

que assumiu a Chefia 
do Exército, está traba
lhando 24 horas por dia 
explicou o ministro da 
Guerra Jque é interêsse

frisar que, dosde

A Asssociação Comer- 
ciai do Kio de Janeiro 
vai realizar no dia de
amanhã urna reunião de 
âmbito nacional da cias 
se de produtores do Pais, 
para apreciar » pr»P»s“  
do Deputado Joao Cal
mom para a doação de 
O trilhões de cruzeiros 
" covêrno federal, a 
fim de equilibrar a situa

da maioria esmagadora 
da Forças Armadas fa
zer o Pais retornar o 
mais rapidamente possí
vel à sua vida normal.

ção econômico-financeira 
do Brasil.

Desta maneira, repre
sentantes de todas as 
Associações Comerciais 
do Brasil, estarão reuni
dos amanhã na ex-capi
tal da República, onde
debaterão esta patrióti 
ca idéia, que vem ga
nhando corpo dia a dia 
no país.

O Diário Oficial da União, do dia de ontem, 
publicou a sanção presidencial da lei que regula 
a eleição indireta do presidente e do vice presi
dente, aprovada pela Câmara e Senado.

Enlace Matrimonial
Realizou se sábado 

último em nossa cidade, 
o enlace matrimonial do 
distinto jovem Joaquim 
Simãc, filh * do casal Ve
reador Sr. e Sra Felipe 
Afonso Simão. da alta 
sociedade local, com a 
prendada Srta. Beatriz 
Gamborgi Branco, dileta 
filha do casal Sr. e Sra. 
Senador Celso Ramos 
Branco peitencentes à so 
ciedade lageana.

O enlace Joaquim

Beatriz se constituiu em 
acontecimento significa 
tivo para a nossa socie
dade, tendo acorrido à 
residência dos progeni- 
tores da noiva, todas 
as pessoas que formam 
o vasto circulo de rela 
ções e amizades dessas 
duas conceituadas fami- 
lias de nossa terra.

Enviamos aos jovens 
nubentes e aos seus 
dignos pais, os ogssos 
efusivos cumprimentos.

Agência do SULBAHCO será inangnra- 
da «a próxima semana

Está prevista para a próxima semana, a inauguração 
oficial da filial do 3anco Industrial e Comercial do Sul 
S/A fSULBANCOJ, tradicional estabelecimento de cré
dito do Rio Grande do Sul. e que possue uma extensa 
rêde de agências em todo o território nacional.

O nóvel estabelecimento bancario que será situado à 
Rua Presidente Nereu Ramos, tem como seu gerente o 
Sr. Moacir Martins, pessoa com larga folha de serviços 
prestados a esta organização bancária, e que já se encon
tra em Lages desde há algum tempo.

P e ã o  de boio 8 paginas)
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Prefeitura Municipal de

Estado de Santa Catarina
D B C R E T O N° 10

I)e 5 de março de 1064

O Prefeito Municipal de 
Lages, no uso de s u a s  
atribuições e de acordo 
com a Lei n- 55 de 27 de fe
vereiro de 1962

D E C R E T A :

Art 1 Fica aberto, por 
conta do saldo provindo do 
exercício de 1966, o crédito 
especial de déis milhões, oi
tocentos e vinte e nove 
mil. quinhentos e c i n c 'o  
cruzeiros e setanta centavos 
(Cr$ 10.829.505,70), equivalen 
te ao saldo do crédito aber
to pelo Decreto n' 7 de 1' de 
março de 1966 e que deverá 
ser aplicado, no corrente e-

xercício, no prosseguimento 
das obras de extensão da r e 
de de abastecimento da água, 
para o Bairro Coral - Le6te 
e para o Bairro Copacabana 
- Oeste, desta cidade.

Art. 2:- Êste  Decreto en
trará em vigor na data da 
sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de La
ges, em

5 de março de 1964

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrada e publicada o 
presente Decreto na S ecre ta
ria da Prefeitura, em 5 de

março de 1964.

Asdrubal G. I de Sousa Pinto 
Resp. p/ Secretaria

L E I  N° 164 
De 9 de março de 1964

Autoriza aquisição de 
Terreno para abertu

ra de hua

Eu, Wolny Delia Rocca, 
Prefeito Municipal de Lage9,

Faço saber a todos os h a 
bitantes dêste Município que 
a Câmara Municipal Votou e 
eu sanciono a seguinte

L E I :

Art. I o Fica o Executivo 
Municipal autorizado a a- 
dquirir por compra, doação, 
permuta ou desapropriação 
amigável ou judicial uma fai
xa de terras pertencente a 
Familia Daun, localizada no 
Bairro do Morro do Pôsto, e 
que será  destinada ao pro
longamento de uma rua p ro
jetada, perpendicular da rua 
Vergílio Ramos.

Art 2‘ :- Para dar cum pri
mento ao disposto no Art. 1 
o Executivo Municipal abrirá 
o crédito especial necessário.

Art. 3‘ - E s ta  Lei en trará  
em vigor na data da sua pu
blicação, revogadas as dis
posições em contrário.

N O V I D A D E :  É o nôvo 
motor TUFÃO de 100 HP (e o 
TUFÃO Super de 112 HP, do PRÉ- 
SIDENCE e dos RALLYE)! Muito 
mois orronque, mois Iorque, 
mois rendimento - dotodo de 
nôvo rodiodor de óleo, poro mon- 
ter o víscosidode ideol e cssegu- 
ror perfeito lubrificoçôo do motor.

N O V I D A D E :  0 nôvo
ovonço monuol do distribuidor, 
que possibilita regular o desem
penho do motor às influêncios 
de oltitude, de auolidade e oc- 
tonogem do combustível. Novi
dade é tombém o nôvo e moior 
tonque de gasolina: 85 litros.

N O V I D A D E :  0 nôvo
espaço interno! 0 nôvo teto do 
SIMCÁ TUFÃO oferece espaço adi
cional poro os 3 ocupantes do 
banco traseiro (mais altura in
terno e mais espaço entre os 
bancos): os assentos são novos 
—  ultromocios! Com nova con
formação e nôvo estofomento!

N O V I D A D E :  o duplo
sistema anti-roubo! lia va  no 
câmbio: o giro do chave aciona 
uma trava que imobiliza o ala
vanca do câmbio na posição 
morcha-à-ré. Trava interna bos 
portas dianteiros: o botão de 
trova tem de ser girodo (1/2 
volto) pora destravar o porto.

N O V I D A D E :  A nova 
visibilidade! Pára-brisa dianteiro 
mais inclinado, moior, aumen
tando a já excelente visibilida
de panorâmica do SIMCA. Moior 
retrovisor com dispositivo anti- 
ofuscante ! Poinel totolmente es- 
tofodo, completo (goveta poro 
cigorros)! Isoloçõo termo-acús- 
tico! Além dos 2 quebro-sóis 
convencionais, mois um centrol, 
todos luxuosamente estofados!

N O V I D A D E :  As novos 
côres! Os SIMCA TUFÃO são apre
sentados em 28 combinações de 
côres. 11 delas utilizam moder- 
níssimos tons metálicos (é a p ri
meira vez que um carro de pas
seio brasileiro é entregue pelo 
fobricante com côres metálicos).

Venha conhecê-lo hoje mesmo em

C O  R E M  A  — Cis. Revendedora de Motores e automóveis
Rua Mancei Thiago de Castro 174 — L A G E S  — Santa Catarina

Prefeitura Municipal de La
ges, 9 de março de 1964 

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

R egistrada e publicada a 
presente  Lei na Secretaria 
da Prefeitura, em 5 de mar
ço de 1964.
Asdrubal G. de Sousa Pinto 

Resp. p / Secretaria

L E I N- 163
De 9 de março de 1964 

Autoriza aquisição e 
instalação de um ga 
binete dentário, jun 
to a Assistência Muni 
cipal.

Eu, Wolny Delia Rocca, 
Prefeito Municipal de Lages,

Faço saber a todos os ha
bitantes dêste Município que 
a Câm ara Municipal Votou e 
eu sanciono a seguinte 

LEI:
Art l - - F ica o Poder E- 

xecutivo Municipal autoriza
do a adquirir e instalar, nas 
dependências do Prédio da 
Assistência Municipal, um 
gcbineie dentário para d r  
assistência às crianças, m^ 
ti iculadas nas escolas públi
cas ou particulares, reconhe
cidamente pobres

Art. 2- - Para dar cumnr.- 
mento ao Art. 1' fica 0 Exe
cutivo Municipal autorizado 
a abrir  um credito especial 
na im portância de treis  mi
lhões de cruzeiros CrS
3- ,100.000,00).

Art. - 3* A manutenção do 
gabinete dentário deverá 
co rre r  por conta da dotação
4- 34 1, do Orçamento.

Art. 4' - Esta Lei entrará 
em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as dis
posições ezn contrario.

Prefeitura Municipal de 
Lages, 9 de março 

de 1964.
Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a 
presente  Lei na Secretaria 
da Prefeitura, em 9 de março 
de 1964.
Asdrubal G. de Sousa Pinto 

Resp. p/ Secretaria.
L E I N- 166 

De 9 de março de 1964
Denomina Rua de 

nossa cidade
Eu, Wolny Delia Rocca Pre
feito Municipal de Lages,

Faço saber a todos os ha
bitantes dêste município que 
a Câmara Municipal Votou 
eu sanciono a seguinte

L E I :
Art. 1 :- F ica denominada 

rua José  Suiter, a via públi
ca ainda sem nomenclatura 
definitiva, que parte da rua 
Cel. Fausto de Souza, em 
perpendicular, vai até a re- 
fidência da família do home
nageado.

Art. 2- :- A placa indicati
va terá  os seguintes dizeres.

Rua José Suiter
Cidadão Benemérito

Art. 3’ :- Esta Lei entrará 
em vigor na data da sua pu
blicação, revogadas as dispo- 
s ç l e s  em co trário. 
Prefeitura Municipal de La

ges, 9 de m arço  de 1964.
Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a 
presente  Lei na Secretaria 
da Prefeitura, em 9 d e  
março de 1.964.
Asdrubal G. de Sousa Pinto 

Resp. p/  Secretaria.
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ju íz o  de d ikeito  da primeira

O doutor Abelardo da Cos- 
ta Arantes, Juiz de Direito 
da Primeira Vara Cível 
desta Comarca de Lages 
Estado de Santa Catarina, 
na forma da lei, etc.

VARA CÍVEL DA COMARCA DE LAGES Aviso aos Contribuintes
virem dele conhe

cimento tiverem ou interes- 
ff^ P0T8r8ta ' (l ue- por parte de 
HERC U g  MUNIZ d e  OLI
VEIRA, foi requerida uma a- 
Çtio de usucapião, sôbre uma 
área de terra  de 500 000ms2, 
situada no lugar denominado 
«Fazenda dos Cardosos, com 
as seguintes confrontações: 
com Dautilia Liz da Costa e 
filhos, com o Rio Canoas, 
José Wolff de Souza, com o

Arroio Alago Grande, com 
Lucidorio Ribeiro je Martins 
Domingos da Silva. - Julgada 
a justificação, foi pelo MM. 
Juiz ordenada a Jcitação dos 
confrontantes por mandado e 
dos interessados incertos e 
não sabidos por Edital publi
cados uma vêz na Imprensa 
Oficial do Estado e três ve
zes na Imprensa Local. - E 
para que ninguém alegue 
ignorância, muito especial
mente os interessados ausen
tes e não sabidos, passou-se 
o presente edital que também 
será afixado na forma da lei 
e lugar de costume. - Dado e 
passado nesta cidade de La
ges, Estado de Santa Catari
na, aos quatro dias do mês 
de novembro do ano de mil 
novecentos e sessenta e três. 
Eu, Luiz Carlos Silva, Escri 
vão do Cível, o datilografei, 
subscreví e também assino.

A Diretoria da Fazenda Municipal, avisa os contribuin 
tes dos Impostos de indústrias e Profissões, Predial Taxa 
de Fiscalização e serviços diversos, e Taxa de VigilâDcia, 
que estará cobrando sem multas o T Semestre, durante o 
mês de Abril do corrente exercício.

Outrosslm, torna ciente que a partir do mês de maio 
as Iributações serão acrescidas da multa de 10% no pri
meiro mês, e 20% nos meses subsequentes.

Lages, 2 de Abril do Corrente Ano

Cláudio Ramos Floriani 
Diretor da Fazenda

FAÇO saber a todos quan
tos o presente Edital de Ci
tação com o prazo de trinta

Je rv içc  /©ciai d© L©mérci© 
D en artam entc Retticnal de f .  C 

Centx© de A tiv idades de Lages
O QUE É O SESC?

O SESC

Com a presença de 
autoridades civis, "ecle
siásticas, catedráticos, u- 
niversitários e represen
tantes de {estabelecimen 
tos de ensino secundário, 
realizou se na última se
gunda feira, à noite, no 
salão nobre do Colégio 
Estadual Vidal Ramos, a 
solene aula inaugural da 
nóvel Faculdade de Ciên
cias Econômicas e Con
tábeis de Lages.

A aula inaugural foi 
proferida pelo Dr. Paulo 
Peregrino -Ferreira, ínte

gro Juiz de Direito da 
Vara Criminal, que abor
dou na ocasião palpitante 
assunto da atualidade, 
cuja aula recebeu os a- 
plausos calorosos de to
dos os universitários.

Serviço Social do Comércio - é uma 'institui
ção de direito privado, criada e mantida pelos comercian
tes com o fim de melhorar as condições de vida dos co- 
merciários e suas famílias, contribuindo para um maior 

entendimento social.
Comerciário! Para teu bem estar matricula-te no SESC.
No SESC encontrarás:

Abelardo da Costa Arantes 
Juiz de Direito da la. Vara 

Cível

As aulas regulares ti
veram inicio no dia de 
ontem, quando sob entu
siasmo contagiante, qua- 
si uma centena de uni
versitários deram o [pas
so inicial nos cursos de 
Ciências Econômicas e 
Ciências Contábeis.

Luiz Carlos Silva 
Escrivão do Cível Recreação

Cursos
Discoteca
Biblioteca e mais uma série de atividades de a 

côrdo com teu gôsto e interêsse.

SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE LAJES
(Carta du reconhecimento expedida pelo Ministério do Trabalho 

Ind. e Comércio, em 13 de março de 1959)
Rua Pres. Nereu Ramos, 103 — 1’ andar — sala, 294 — Telefone, 533 - LAJES- S.C.Dr. Aron Kipel

ALTA CIRURGIA Presidente: IRINEU PAMPLONA 
Secretário: NELSON SARTOR 
Tesoureiro: EL1ZEU 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, 
ador (inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - Secção de S. C. sob n. 1743)

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

Residência: Parque Jonas Ramos, 193 - Fone 415
Consul tór io:  R u a  H e r c i l io  L u z ,  12

H orár io :  das 10 às 12 horas e das 
13,30 às 18 horas

LAGES “ SANTA CATARINA

a  £ •  ©  ©  Q  Q1® 1©  # #  ’© € >

GENERAL ELEC
qrandes ofertas
Vocè recebe un
k a r m a n n - g h p  
para paqar, se n

^ ' r e v o a d a  I 
CARNET MILIO 
É uma opor tum

• • * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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CARNET MILIONÁRIO
CREDI - YORK

AGORA CHEGOU tUA VEZ <$> *  *

Basta você adquirir um carnet milionário

Credi-York
paia ganhai de presente estes maravilhosos piemios

I' Prêm io -

Prêmio

Estes valiosos prêmios concorrerão 
mensalmente pela Loteria Federal

Seja você um dos felizardos e adquire o seu

CARNET MILIONÁRIO
Credi -York
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—t o b a t t a
Ma'S de uma centena trabalhando em nossa zona

TOBATTA
lá  p rcvcu  € tlUP A

GRADEIA - SULCA - ROÇA - PULVERIZA

5 a oagica

~ Vra» '«SC

Eieifa e empossada a nova 
Diretoria da Associação Rara]

Era Assembléia Geral Extraordinária, convo
cada especialmente para esse fira. foi eleita e em
possada a nova diretoria paia a Associação Rural 
de Lages. A novj di-etoria, c u í o  mandato se pro
longa até agosto de 1965, está assim constituída-

M icro - TC P  A T T  A- Tra to r
Cada proprietário é um propagandista

Distribuidor Exclusivo

ViCENTE PASCALE 
Comércio e Representações

Rua Correia P into 122 - Cx. Postal 28 Fone 228 LA G E S  - SC.

JUIZO d e  d ir e it o  d a  p r im e ir a  v a r a  c ív e l  d a  c o m a r c a  d e  l a g e s

O doutor Abelardo da Costa 
A rantes, Juiz de Direito da la .  
Vara Cível desta Comarca de 
Lages, Estado de Santa Catari
na, na forma da lei. etc.

EDITAL DE CITAÇAO
Faz saber a todos quantos o 

presente edital de citação v i 
rem, dêle conhecim ento tiverem  
ou interessar possa, que, por 
parte de A steroide Militão Ro
drigues, foi proposta uma Ação  
de D esquite  contra Maria Ve- 
nina Rosa Rodrigues, nos têr- 
mos da seguinte  PETIÇÃO  
INICIAL! «Exmo. Sr. Dr. Juiz 
de Direito da Vara Cível desta  
Comarca. Por seu A ssistente  
Judiciário que esta subscreve,  
Asteroide Militão Rodrigues, 
brasileiro, casado, operário, do
miciliado e residente nesta ci
dade de Lages, diz e respeito
sam ente requer a V. Excia., o 
seguinte: 1' Que, conforme pro
va a inclusa certidão de casa
mento (Doc. n. 2), to s  26 de 
dezembro de 1949, contraiu  
matrimônio com Maria Venina  
Rosa Rodrigues, brasileira, ca
sada, doméstica, atualm ente do
miciliada e residente em lugar  
incerto e não sabido; 2 - Que, 
do dito m atrimônio nasceu uma 
única filha, de nom e Salete  
Terezinha Rosa Rodrigues (Doc 
n. 3), que v iv e  em  companhia  
do casal José  e Juvenil Antu  
nes de Oliveira; 3 ’ Que os pri 
meiros tem pos da vida conju

gal decorreram normalmente, 
até que a Suplicada passou a 
descurar de seus mais e lem en
tares deveres para com o lar; 
4' Que, em 1952, a Suplicada 
abandonou voluntariamente o 
lar conjugal, passando a viver 
em lugar ignorado, deixando o 
Suplicado e a filhinha com a- 
penas um ano de idade. Ante  
o exposto, com fundamento no 
art. 317, n IV do Código Ci
vil, vem  a presença de V. E x
cia., propor contra a Supli
cada, acima qualificada, a pre
sente Ação de Desquite. R e
quer a citação da mesma, por 
Edital à ser publicado na I m 
prensa local e no Diário Oficial 
do Estado, para os fins da Lei 
n. 968 de 10 de dezembro de 
1949, em  seguida, no caso de 
irreconciliahilidade, dê-se-lhe o- 
portunidade de contestar o pe
dido, se quizer, no prazo legal 
Que, seja fina!mente julgada  
procedente a presente ação, d e 
cretando-se o Desquite e con
denando-se a Suplicada como 
conjuge culpada- P r o t e s t a  
pela produção de todo gêne  
ro de provas em direito 
permitido, especialmente do
cumentos testemunhas, e de 
poimento pessoal. Pede D efe 
rimento. Lages, 4 de janeiro 
de I 964. (ass.) Jorge Barroso  
Filho Assistente Judiciário 
DESPACHO: «A. Designe-se
dia e hora p. audiência de concí 
liação. cientes as partes, La

ges, 23.1.64. - (ass.) Abelardo 
da Costa Arantes - Juiz de 
Direito da la  Vara Civel. - A s
sim sendo, é expedido o pre
sente edital de citação da se 
nhora Maria Venina Rosa Ro
drigues, atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para com 
parecer na sala das audiências 
do edificio do Forum Ne  
reu Ramos, desta Cidade, no 
dia quinze (15), digo, no dia 
dezessete (17) do mês de ju
nho, do corrente ano. às dez 
horas, data marcada para au
diência de conciliação dos au
tos da ação de desquite m o
vida por seu marido Asteroide 
Militão Rodrigues. O presente  
edital será afixado na forma 
da lei. - Dado e passado nesta 
cidade de Lages, Estado de 
Santa Catarina,aos doze dias do I 
mês do fevereiro do ano de mil j 
novecentos e sessenta e quatro i 
Eu, Luiz Carlos Silva, Es | 
crivão do Civel o datilografei, 
subscreví e também assino.

Abelardo da Costa Arantes 
Juiz de Direito da la. Vara 

Civel
Luiz Carlos Silva

Escrivão do Civel

Presidente:
1* Vice Pres.: 
'i' Vice Pres.: 
1* Secretário: 
2- Secretário 
1’ Tesoureiro: 
2. Tesoureiro: 
Cons. Fiscal:

Dr. Affonso Alberto Ribeiro rseto 
Sr. Ari da Costa Avila 
General José Pinto Sombra 
Sr. Teimo Ramos Arruda 
Dr. Antônio Alencar Araújo Furtado 
Sr. Raul de Castro Arruda 
Sr. Nelson Borges de Araújo 
Srs. Dr. João José Teodoro da Cos
ta Neto, Ullysses Branco de Andra
de, Cesar Vieira da Costa, Emiliano 
Ramos Branco, Ivo Bianchini e Jo
sé Maria Arruda Ramos.

Agradecendo sua eleição, o Dr Affonso Alber
to Ribeiro Neto assinalou o elevado indice de 
compareciraento, dizendo que apôio tão decidido 
das classes rurais lhe davam forças para empreen
der a grande tarefa de “modernizar e dinamizar 
a Rural*’. Disse que a diretoria que preside se o 
cupará, em ordem de prioridade, de questões de 
elevada política agraria, questões ecouomicas e 
de rendimento da propriedade rural em Lages, 
questões tributárias, questões técnicas e orienta
ção em questões trabalhistas.

Disse o Presi ente eleito que envidará todos 
os esforços para que a Primeira Exposição Esta
dual de Animais e Produtos Derivados, a reali
zar se aqui em novembro proximo, se constitua 
em autentica e maravilhosa festa para todo o po, 
vo lageano.

Concluindo, o Presidente anunciou a primei
ra providencia de sua administração: o envio i- 
mediato de ura representante a Brasília.

A D V O G A D O
Escritório - Parque Jonas Ramos n° 9

Lages — Santa Catarina

-A T E N Ç 5 0
Para os seus serviços 

de impressos em geral 
procurem A PÉROLA 

DE LAGES.

Panifitadora «0 Nosso Pão» Life.
Equipada com os modernos maquinários SIAM

— Pães quentes à toda hora -

BISCOITOS - BOLACHAS - DOCES 
FRIOS - CONSERVAS ETC.

Rua Correia Pinto, 41 — LAGES Santa Catarina

Para suas cargas e encomendas
Transportadora R O D O L A  wES
__çom filiais nas principais cidades do país —

S egu ran ça  e  P o n t u a lid a d e

Floriano 388-fone 380 - Caixa Postal 72 - Laoes-S .C .
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Concluído o serviço da monumental obra de 
alvenaria, a maior do Estado, no Salto

-  do Rio Caveiras ------ —

O flagrante nos apresenta uma v!sta ajuzante do vertedor
da barragem concluída

f r e t e s  v a r a  o
RIO DE JANEIRO
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.

Posto F ox
— DE -  

PEDRO VANONI
Gasolina, Oleos, Lubri

ficação e Lavaçco
Mantém anexo uma oficina mecânica 
para melhor atender os seus amaveis

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

Lages - Santa Catarina

Nossa população sem 
duvida alguma bem pode 
analizar e mesmo sentir 
que o Governador Celso 
Ramos por intermédio 
dos setores competentes 
tem dado o máximo de 
seu esforço no setor de 
energia em todos os re
cantos de nosso Estado.

Nossa região da serra 
que está mais de perto, 
vimos como se desenvol
ve essa iniciativa, pois 
em todos os setores de 
energia elétiitvi vem sen
do atacada com todas as 
forças possíveis.

Pois ao mesmo tempo 
que se faz a parte de 
obras e instalações se 
extende redes para con
duzir a preciosa energia 
que, sem duvida virá 
ainda mais desenvolver

nosso setor industrial, fa
zendo com que nosso 
Estado venha se colocar 
ainda mais alto no con
ceito dos demais Esta
dos da Federação, isso 
sem duvida graças aos

esforços do Governador 
Celso Ramos que conta
para isso com a CELESC 
orgão que reune uma e- 
quipe de homens abnega
dos capazes e que tudo

(Continua na 7a pagina)

A ta c a d o  e V a re io

Gene? os a lim e n tíc io s  - C o n 
servas- E e b id a s  em  aeral etc

Distribuidor exclusivo dos famosos 
produtos Bela Vista

Avenida Camões - Bairro Coral

Lages - Santa Catarina

Camiões pata fretes
A Madeireira Tributo S/A, está necessitando 

de caminhões para o transporte de pinho serrado 
para São Paulo.

Maiores informações, os senhores interessados 
poderão obter junto ao seu escritório, à Rua Co
ronel Córdova, (Edificio Aristiliano Ramos), nesta 
cidade, ou pelo fone, 467

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

Consultório: Praça João Costa, 10 
Io andar

Lages — Santa Catarina

M C N T E P I C  DA F A M Í L I A  M I I I  T A  I
Agora também para civis

Chefes de familia de quaisquer profissões podem integrar o presente plano do M. F. M. Aí está a melhor 
oportunidade de dar proteção e amparo a seus familiares! Pensão mensal permanente reaíustável ! 

Sempre equivalente aos vencimentos de Coronel ! Idade limite: Somente durante êste
lançamento: 68 anos e 6 mêses.

Informações nesta cidade: Ferragem Maná - Fone: 489
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Concluído i 
alvenaria

Aceitando gentil convi 
te que foi formulado, a 
reportagem esteve no 
local das obras e percor
reu domoradamente to
do o canteiro, havendo 
constatado pessoalmente 
o gigantesco esforço que

mite poder transmitir £ 
palavra daqueles técni 
cos incansáveis no afê 
de ver executadas aí 
obras projetadas.

Espera a CELESC 
dentro de pouco tempo 
colocar em

Vista amontante da barragem com o vertedor concluído 
nível d agua perto da sua cota final

Usina do Salto do Rio 
Caveiras.

Para tanto, já se a- 
cham concluídas as o- 
bras civis de concreta- 
gem da la fase da base 
do coujnnto gerador. A 
Turbina e demais per 
tences já estão deposi
tados na obra, restando 
apenas iniciação dos tra
balhos de montagem, 
que deverá se dar ain
da no decorrer 
semana.

operaçao 
mais uma unidade gera
dora de 2060 HP, sendo 
que esta unidade será a 
última a ser instalada na

Com o aumento da ca
pacidade geradora, atra
vés da 4a. unidade que 
breve estará operando, a 
CELESC voltou suas a- 
tenções para a execução 
de nova linha de trans
missão. Os trabalhos en
contrara-se já em fase de 
esticamento dos cabos, 
uma vez que os postes 
de madeira tratada es
tão levantados em tôda 
a extensão da linha

A montagem da Tubu- 
ação Forçada em chapa 

de aço doce com o diâ
metro interno de 1 55m 
e comorimcnto de l30m, 
está alcançando sua fase 
mal, faltando

Valendo-se do dina
mismo e capacidade rea
lizadora da CELESC, o 
Governo do Estado pode 
ver concretizado, em cur
to prazo, o seu plano de 
eletrificação, e s t a n d o ,  
portanto, de parabéns a 
população lajeana pelos 
benefícios alcançados, 
com a conclusão dessa 
monumental obra que em 
breve estará dando seus 
frutos em beneficio de 
nossa laboriosa indústria 
e também ao comércio, 
proporcionando com isso 
o desenvolvimento de 
nosso parque industrial 
e cora isso aumentando 
sem dúvida em muito a 
possibilidade de mais 
mão de obra em nossas 
industrias, havendo con
dições de que o operá
rio encontre maiores po& 
sibilidades de trabalho.

apenas o 
acoplamento ao conjun- 
o gerador.

Não se descurou a 
CELESC das obras da 
barragem. Para tanto 
verdadeira multidão de 
operários que ali se 
concentram e o esforço 
ncomum da empreiteira, 
lerraitiu a conclusão das 
obras do vertedor.

Os transformadores ne
cessários, que deverão 
ser instalados na Casa 
tie Fôrça e na Subesta
ção abaixadora, já foram 
adquiridos pela CELESC 
e deverão ser breveraen 
te entregues pela firma 
fornecedora.Esta noticia equivale 

dizer que a barragem 
está era condições de 
armazenar o fabuloso 
volume de 50.000.00ra3 
de água, que irá movi
mentar os 4 (quatro) 
grupos geradores que 
estarão operando.

Vale lembrar também 
que a paisagem na ba-

Concernente ao siste
ma de distribuição de 
energia da cidade de La-
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Acompanhado de sua esposa d.Gilda M. Sch- 
weitzer, encontra-se nesta cidade, em férias regula
res e em visita a seus progenitores, Sr. e Sra. I e- 
dro Schweitzer, do comércio e da sociedade lageana, 
o jovem advogado, Dr. Ernani Schweitzer, residen
te na Guanabara.

O Dr. Ernani Schweitzer, que deu nos o prazer 
de sua visita, desempenha naquela capital as fun
ções de Assistente da Assessoria de Contratos do 
Gabinete da Presidência da Petrobrás.

Destas colunas, augurainos ao Dr. Ernani 
Schweitzer e sua exma. esposa, uma feliz esta
da em nossos meios.

Cooperativa Regional de Lãs do Planalto 
Lageano Limitada (COOPLAN)

A V I S O
A COOPLAN, avisa todos os criadores de ovinos do 

município de Lages, Anita Garibaldi, Campo Belo do Sul, 
São José do Cerrito, São Joaquim. Urubicí, Alfredo Wa
gner, Bom Retiro, Herval Velho, Campos Novos, Fraiburgo, 
Curitibanos, Lebon Regis e Santa Cecília, área de sua a- 
ção, que está recebendo inscrições dos interessados.

Chama atenção dos criadores das grandes vantagens 
em serem cooperados, entre outras, o melhoramento do 
rebanho e a justa comercialização do produto.

General José Pinto Sombra 
Presidente

Faleceu domingo último, aos 84 anos de ida
de, no Hospital Militar Walter Reed, em Washin
gton, o General de Exército Douglas MacArthur, 
que foi o herói de duas guerras mundiais.

O falecimento daquele ilustre estadista, dei
xou comovido o mundo inteiro, pois tratava-se de 
uma das figuras mais patrióticas do mundo intei
ro.

Bloqueio de iodos os fun
dos de sindicatos no 

Banco do Biasil
Os Ministérios da Fazenda e do Trabalho, re 

solveram bloquear todos os fundos dos sindicatos 
depositados no Banco do Brasil.

A medida visa evitar que elementos não au
torizados e agitadores saquem o numerário que 
pertence aos operários, aproveitando-se da atual 
situação. Uma comissão do Ministério do Trabalho 
estudará cada caso em particular.

A V I S O
A direção da^Emprêsa Coletivo Santos de 

Transportes Ltda., concessionária de nossos ser
viços urbanos, comunica aos seus dignos passa
geiros, que seus ônibus somente fazem paradas 
nos locais determinados pela D.V.T.P não podendo 
parar em outro local, sob pena de ser punida de 
acordo com a ‘ lei

A P E D I D O

lanifesto ao povo de Lajes e 
= |  Região Serrana '
Amigos e democratas.
Nesta hora difícil que a Pátria está atravessando, concho a todos, 

homens,6mulheres, joven^. operários,
liberais, pecuaristas e agricultores a f°™ “r,e“ xJ,“°„°d“ ?rjos brasileiros mocraeia afim de seguirmos o exemplo dos extiaorainarios orasiieiros
de Minas’Gerais, paulistas, paranaenses e dos ilhados da Guanabara.

Neste momento difícil, não é justo que os democratas nao tomem 
uma definição franca e corajosa, mormente quando se encontra em jo
go as insttuições democráticas, a ordem hierárquica, a aiml.a e a fé 
grisfa. Ou formaremos agora ou jamais. Sigamos o exemplo das bravas 
e patrióticas Forças Armadas da Pátria, que mais uma vez deram de
monstração ao mundo livre que em nosso solo o comunismo ateu nao

^Serranos sigamos a ordem do bravo e valoroso Comandante do 
5 Distrito Naval, Contra Almirante Murilo do Vale Silva, que acaba de 
lançar um manifesto aos catarinenses em favor da liberdade.

Serranos, sigamos o exemplo dêsse jovem e valoroso Deputaoo 
Laerte Ramos Vieira, que em Brasilia, seu pôsto, está vigilante e aten
to aos acontecimentos, colocando-se na linha de Jrente.

Aos Militares do glorioso Batalhão Rondon, na pessoa de seu Co
mandante. nossos cumprimentos pela atitude assumida. A Pátria queri
da haverá de reconhecer vossa coragem.

Saudamos o bravo povo serrano, certos de que não deixarão de 
tomar posição definida para o bem da democracia, da liberdade, da fa
mília e do cristianismo, banindo definitivamente o comunismo maligno 
0 â t 6 U

Florianópolis, 1 de abril de 1964

Deputado Ladir Cherubini

Secretária da Fazenda agradece
ao nosso jornal

O Secretário da Fazenda de nosso Estado, enviou ao diretor dêste bi- 
seraanário, o seguinte telegrama:

José Baggio — Diretor Correio Lageano.
Virtude transferência Inspetor Ivo Côrte para Tubarão agradeço ser

viços e atenção dispensados referido funcionário sua gestão nessa cidade.
Cordialmente

Eugênio Doim Vieira. Sec. da Fazenda.

Cassação de mandatos «ad-referen-
dum» do Congresso

Círculos não oficiais da Guanabara e de Brasilia dão como certa a 
cassação dos mandatos de vinte e nove deputados federais, sendo que tal 
medida seria efetuada “ad-referendum” do Congresso [Nacional como prê 
mio pelas vitórias das forças revolucionárias vitoriosas.

=  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 voos para JOAÇABA, capital do Oeste Catarinense, volta agora a servir 
esta região, com PORTO ALEGRE, capital do visinho Estado do Rio Grande do Sul.

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

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

2as. 4as. e 6as. feiras:

3as. 5as. e sabado:

- às 07:00, para; Fpolis., Itajaí, Joinville, Curitiba,
a -oox Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio. 
as 13:30, para: Porto Alegre, 
às 14:50, para: Joaçaba.
às 08 00, para: Fpolis , itajaí, Joinville, Curitiba, 
- Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio.
as 10.20, para: Rio do Sul, Fpolis., Itajaí, Join

ville e São Paulo.

novas 1 i n h a s d o ° C o n s ó r c°i o P TAC °— ' C: R U Z eI  R r r a n a de P a^bens. com as
. neira da Aviação C o m e re ie m V o ^ s a  R ^ g iã T 1'11110 * ?Maiores informações e vendas de j .  .. e *»iaü;

Consórcio TAC -  CRCZEmS DO?ISl ^ 'K T r e . i d l n l ”010 
Nereu Ramos, n« 84 oa pelos telefones nrs. I l 4 e  237
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