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Catarinenses:

Nêste Natal próximo 
do final do meu govêrno, 
sob a égide de Paz, Jus
tiça e Harmonia entre 
todos os catarinenses, 
dirijo-me aos meus con
terrâneos, com a mesma 
mensagem de solidarie
dade cristã e com os 
olhos voltados p a r a  
Deus, no agradecimento 
de quem, sob a su i pro
teção, pode cumprir o 
seu dever de Homem Pú
blico e a sua máxima as 
piração de Cidadão, ser
vindo a sua terra, sere
na e humildemente, numa 
correspondência aos seus 
anseios ditados pelo ci- 

Ivismo, na nobresa e pela 
aspiração de sua gente. 
Guardo a convicção que 
'tenho governado SaAa 
jCat r na sob o impulso 
'do amor em que a tenho 

nela inspirad: o zelo, 
probidade e o patrio

tismo da minha ação a- 
dministração. Caminhan
do para o entardecer da 
vida, voltarei em breve 
para o seio de minha fa
mília.

Com ela, na mesma e 
igual confraternização 
hei de viver com os ca
tarinenses a projeção de 
nosso Estado, cuja evo
lução e desenvolvimento 
é a soma dos esforços 
comuns, em cinco anos 
de trabalho e ]de devo- 
tamento à causa pública. 
Nêste meu último Natal 
como Governador do Es
tado, quero transmitir as 
famílias da minha terra 
a mensagem de solida
riedade cristã e de fé 
nos elevados destinos 
de Santa Catarina, com 
votos de que nos seus 
lares esteja presente a 
Paz, a Harmonia e o 
bem estar que todos al
mejam, e tem sido a 
minha preocupação cons

tante de Cidadão e Ho
mem Público.

Celso Ramos

Governador

São Joaquim
As Centrais Elétricas 

de Santa Catarina — 
CELESü — efetuou, no 
último domingo, soleni
dade de inauguração da 
luz em São Joaquim, 
dando cumprimento ao 
programa elaborado pelo 
órgão para o corrente 
exercício, e como uma 
das metas fundamentais 
do govêrno Celso Ramos.
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Dr. WOLNY DELLA ROCCA
Sob as imensas ogivas das catedrais 

e das altas igrejas, no ambiente singelo 
das pequenas capelas e igrejinhas do in
terior, celebra-se a chegada do Messias.
No silêncio da noite, a presença do Me
nino Jesus, em todos os lares, traz a 
mensagem de alegria que será realizada 
quando o dia amanhecer nos olhos das 
crianças. E todos se sentem como crian
ças, pequeninos e humildes, ante a gran
deza do Senhor, na admirável lição de 
amor e fraternidade, que continua viva no coraçao dos homens.

Nesta oportunidade tão grata e feliz S. Excia., o Sr. Prefeito 
Dr. WOLNY DELLA ROCCA, deseja transmitir a todos os muní- 
cipes alegrias no presente e felicidades para sempie.

í

Realizou-se na última quarta feira, no 2‘ Bata
lhão Rodoviário, uma farta distribuição de brin
quedos aos filhos dos funcionários daquela guapa 
Unidade Militar de nosso Exército.

Esta feliz iniciativa teve a sua frente a exma. 
sra. d. Lucia Alves Corrêa, digna esposa do Co
ronel Samuel Augusto Alves Corrêa, que contou 
na sua abnegada ação com a gentil colaboração 
de outras senhoras da oficialidade do Batalhão 
Rondon.

Foram distribuídos brinquedos em grande pro
fusão à cêrca de 4.500 crianças pertencentes à 
funcionários da séde do Batalhão e das Compa
nhias acantonadas nas várias obras afetas ao glo
rioso 2- BR.

O que se notou em tudo isso, foi o grande 
semblante que se apoderou dos pais e crianças 
por ocasião da entrega dêsses brinquedos, como 
que um agradecimento à tão feliz e benemérita 
iniciativa oriunda das ilustradas damas do 2‘ Ba
talhão Rodoviário.

Iniciativas como estas, calam fundo em nos 
sos corações e são merecedoras de nossos maio
res aplausos.

P R E F E I T O  ELEITO 
HOSPITfiLIZIlDO

Encontra se guardando 
leito desde há alguns 
dias, no Hospital Nossa 
Senhora dos Prazeres, o 
Sr. Valdo Costa Avila, 
Prefeito eleito de nosso 
Município, e cidadão bas 
tante b;e n q u i s t o nos 
meios sociais e políticos 
da Princesa da Serra.

No momento o Sr. Vai

do Costa Ávila, encon
tra-se reagindo favora
velmente da doença que 
o retém ao leito.

Noticiando êste acon
tecimento, destas colu
nas desejamos ao Sr. 
Valdo Costa Ávila os 
nossos votos de pronto 
restabelecimento.

M E N S A 6 E M  
DE N A T A L
O Comandante do 2‘ Batalhão Rodoviário, ex

pressando os seus próprios sentimentos e de seus 
comandados, militares e civis que integram o Ba
talhão Rondon, nesta mensagem fraterna e amiga 
formula os melhores votos de Feliz Natal e Prós
pero Ano Novo ao povo bom e generoso da cida
de de Lages.

Feliz Natal, em que as mais acalentadas ale
grias, as emoções mais sublimes e a felicidade 
perfeita iluminem os lares e inundem os corações 
de todos os lageanos.

Próspero Ano Novo, em que os desejos, as 
esperanças e as aspirações mais sentidas de cada 
um sejam realizadas em tôda sua plenitude, em 
que a comunidade lageana comemore seu glorioso 
centenário não somente com os festejos que lhe 
darão brilho e realce, como também em ambieute 
da paz, harmonia e de efetivas realizações na con
quista do Bem-Comum.

Agradece, ainda, na oportunidade desta men
sagem natalina, a cooperação sempre presente do 
povo lageano em todos os setores de suas ativi
dades e a simpatia, as gentilezas e as atenções 
que nos foram proporcionadas a mancheias e que 
fazem a Princeza da Serra tão querida para o nos
so Batalhão.
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! 14 de
CONVITE

A diretoria do Clube 14 de Junho, convida 
seus associados e o povo em geral, para recep
cionar Miss Brasil, Srta. Maria Raquel de Andra
de. filha do casal Sr. e Sra, João Luiz de Andra
de, êle nosso conterrâneo, por ocasião de sua 
chegada nesta cidade, à convite desta sociedade, 
dia 30 do corrente, às 18 horas, no entroncamen
to do acesso sul da cidade.

A DIRETORIA

PAPA JOÃO XXIII

F O I  J O R N A L I S T A

0 Céu e a Terra
Rev Higino Bento dos Santos

Deus olhou do Céu a Terra 
Nenhum justo contemplou 
Por que tôda a humanidade 
No pecado se engolfou.

Não havia quem fizesse 
O bem, que a Deus agradasse. 
Nenhum puro coração 
Havia, que a Deus louvasse.

Mas Deus — Todo poderoso,
Moveu-se de compaixão 
Que amou de tal maneira 
Êste mundo de ilusão;

Que do céu, Seu Filho Amado 
Ao pobre mundo, enviou;
Com bondoso coração —
O Céu à Terra ligou.

E nas trevas dêste mundo 
Uma luz resplandeceu 
Quando na Belém Efrata 
“Um menino nos nasceu!”

Deus sorriu . . .  Cantaram anjos . . .
Todo o Universo vibrou —
Quando, da Terra p’ra os céus,
O Deus — Menino olhou.

Essa graça se repete,
Cheia de vida e de luz,
Quando o pecador contrito 
Aceita o Amor de JESUS !

Castas escolares — Celsas à 
tira ccl ccm  c ra v u ra s  — 
(listiccs —  especial p a ra  

escclas clubes, arêm ics etc .

Ótimo acabamento —  costura à nylon

REPRESENTANTE: Rua Santa Cruz. 63 
Lages -  s. C.

Num estilo ameno J  maneira de c ° n „
com «colegas» de oftci t
Sua Santidade falou qua 
se nas vésperas do seu 
aniversário, a um grupo 
de jornalistas de várias 
nações, aos quais disse.

— «Quando era rapazi 
nho, mais já seminarista, 
aconteceu me escrever 
artigos.

E confesso que, quan 
do via o minha prosa 
imprensa, sentia _ ul 
grande alegria (não se 
escandalizem com isto}, 
como a de um ;pai que 
contempla o filho recem 
nascido.

Os tempos mudaram: 
o meu oficio ja não 
fazer artigos.

No pôsto que ocupa, 
mais importante saber 
calar do que falar; mas 
como todos vós, tenho o 
dever de ser testemunho 
da verdade.

E a minha tarefa não 
se detém naqueles que 
acreditam no Evangelio.

Não eu tenho de esten 
der os braços ao mundo 
inteiro, proclamar a ver 
dade a todo o mundo, 
mais fazê lo com genti
leza e tato com afabili
dade.

Afirmam nos que va
mos fazer dentro em pou 
co 80 anos (no dia 25 de 
novembre do ano passa
do).

Pois sim, já não somos 
novos e então, à noite, o 
sono tarda por vezts a 
chegar.

Hà que suporta o mal 
com paciência o esperar 
que êle venha, rezando 
ou lendo.

E o momento de abrir 
um jornal”

Mais adiante afirmou: 
Os jornais, dantes, 

tinham quatro páginas.
Hoje são grossos, ques 

tão por vezes mais de 
pernas do que cérebro 
(risos na assembléia) mas 
trazem noticias do mun
do e ninguém tem o di 
reito de se desinteressar 
delas.

O que conta acima de 
tudo porem, é a oração

Saibam no todos os 
dias o Papa reza o ro 
rário.

Tradicional Reveillon, em que será c 
nova rainha do clube juntamente com o 
senhoritas de nossa sociedade.

Nesta noite de gala, estará desfiland 
do Serrano Tenis Clube, das 2 às 3

Nesta noite uc
lões do Serrano Tenis Clube, das 2 
manhã, a Srta. Maria Raquel de Andra“ 
Brasil 1965. Música ao encargo de Salvado, panella e sua orquestra.

NOTA — As mesas para os referidos 
encontram-se à venda na Alfaiataria Chie.

Laces. 25 de Novembro de 1965Lages, 25 de Novembro de 1965 
Cláudio Pavão

Diretor Social

Representações PRADO
Rua Sta. Cruz, 63 — Lages
Alumínios — Solventes — Bombas de Pisj 
H. O. H. Blumenau para lavagem de ca

para alta pressão — e sucção.
Servem para poços artesianos — para 
mentar sistema de águas em sítios fa 
das — utilizadas para chácaras nas re 

de plantações — em jardins, etc.
Utilizadas em instalações automáticas 
depósitos de pressão (Caldeiras de pres 

para indústrias

ADVOGADO

Causas Civeis - Criminais - Trabalhista 
Assuntos Administrativos em Geral

Repartições Públicas
Escritório: Galeria Dr. Accacio — Sala

Lages -  S. C.

CASA LONGINO
— DE —

Longino José Lehmkuhl

Confecções, meias, 
bolças, malas, soutier 

armarinhos, etc.
Rua Marechal Deodoro, 47 _  Lages - S. C,

Para suas c a r e c e  < nM —
liansport.dora R O D O L A ^ nCom filiais nas principais cidades do f a k -

j j j »  ■ H . I »  M - l m  J r g g  „
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NESTE CANTINttO 
PAZ! . .

^ e o tu
Não te aflijas como a

Sétala que vôa: tam- 
ém é ser deixar de 

ser assim-
Eu deixo aroma até 
nos meus espinhos, ao 
longe o vento vai fa
lando em mim- 
E por perder-me é que 
me vão lembrando, 
por desfolhar me é que 
não tenho fim-

E 0 fim, êste que a ma
téria Dão prescinde, le
vou como trouxe em no- 

embro, a suave Ceci- 
ia Meireles l 4 .
Tm verde, dois olhos, LA,R LEONI 
anta luz!-.. Correspondente em Curitibanos

az um ano subiu Cecilia à fonte das estréias 
0 azul é tão mais céu, e a estréia é tão mais 

juz. E vem de Cecilia.
'em sim.
omens de letras, os mais ilustres lhes rendem 
omenagens.

você sorri feliz, verdade Cecilia ?
Ia sorriu, satisfeita, pois essa pessoa recatada 

dorava que lhe dissessem alguma coi9a boa, que 
agasse a sua sensibilid ide. Creio que não era 
idade, era a necessidade de se sentir compre- 
dida. “(Carlos Lacerda)
Jorge de Sens, “Cecília, ou os puros espíritos": 
morte de Cecília Meireles é a morte de uma 
esia já impossível, que só subsistia, e subsiste, 
persistência admiravel dos poetas como ela”. 
Lucia Machado de Almeida, lembrando as car

is de Cecília:
ocê acha que as pessoas inteligentes morrem? 
ho que não. Pelo menos não morrem tanto co

as outras. Isso é uma teoria que eu estou in- 
tando. Porque os inteligentes estão atentos à 
pria morte e os outros desetentos à própria 
a.”

'fragilidade de que somos feitos”, êsse pu- 
do de sensibilidade que nos habita ilumina se 

tortura ao lembrar Cecília Meireles.
Ia quem no6 “empresta o instante”!

3a Página

Escola de Engenharia Industrial 
Universidade de Santa

EDITAL N-4/eS

R e t a l h e
(Só de Cecilia)

pelo braço da noite, 
ando tudo que era seu: 
a dor que os homens lhe deram, 

canção que Deus lhe deu.

1 . Nercolíni
ADVOGADO

Causas Civeis— Criminais—Trabalhistas 
Assuntos Administrativos em Geral em 

Repartições Públicas
Escrit: Galeria Tijucas, Conj. 2020- 20° Andar 
Residência: Rua Barão do Cerro Azul, 110 

Apto. 32 — 3- Andar
uritiba — Parana

Abre inscrição para o Con
curso de Habiiltação.

Faço público, de ordem do 
Sr. Diretor, que de 2 a 20 de 
janeiro de 1966, estarão a- 
bertas, as inscrições ao Con
curso de Habiíitação para 
matrícula inicial, em Floria
nópolis na Secretaria da Es
cola de Engenharia Industrial, 
em Blumenau no prédio do 
Grupo Estadual Dna Júlia 
Lopes de Almeida Faculdade 
de Ciências Econômicas de 
Blumenau, em Lages no Co
légio Normal “Vidal Ramos” 
e, em Tubarão no Colégio 
Dehon.

I — O candidato deverá 
apresentar requerimento de 
inscrição instruido com os 
6eguintes documentos.

a) certificado de conclu
são de curso secundário ou 
equivalente de curso reco
nhecido como de nível médio 
(2 vias);

a) fichas modelos 18 e 19 
ou equivalente (2 vias);

c) carteira de identidade;
d) atestado de idoneidade 

moral, firmado por duas pes
soas — (firma reconhecida);

e) atestado de sanidade fí
sica e mental, inclusive a- 
breugrafia (firma reconheci
da);

f) certidão de nascimento;
g) prova de estar em dia 

com as obrigações do servi
ço militar;

h) prova de pagamento da 
taxa de inscrição;

i) três fotos 3 x 4,de frente
j) prova de estar em dia 

com as obrigações eleitorais
II — O concurso constará 

das seguintes provas: Mate
mática, Física, Química e De
senho.

III — As provas de Mate
mática, Física e Química se
rão exclusivamente escritas, 
e gráfica, a de Desenho.

IV — A classificação obe
decerá as seguintes disposi
ções:

1 — Estão habilitados, den
tro do número de vagas e 
decrescentemente, segundo a 
soma das notas obtidas nas 
matérias que constituem o 
concurso,os candidatos que ti
verem nota 4 (quatro) ou su
perior em tôdas ditas maté
rias. i

2o -Sobrando vagas, estão 
habilitados dentro do número

de vagas e decrescentemen
te segundo a soma das notas 
obtidas nas matérias que 
constituem o concurso, os 
candidatos que forem repro
vados em apenas uma maté- 
rio, na qual, porém, não foi 
atribuída nota inferior a 3 
(três desde que esta matéria 
não seja matemática.

V — O número de vagas, 
fixados pela Congregação, é 
de 80 (oitenta).

VI — Os candidatos habi
litados e -classificados deve
rão dirigir ao Diretor, reque
rimento de matrícula, devida
mente instruido, no máximo 
cinco dias após a publicação 
do resultado do Concurso,

VII — O horário para as 
inscrições será:

Florianópolis — de 2a. às 
6a. feiras 
das 09:00 às 

11:30 horas, na Secretaria da 
Escola.

Blumenau — de 2a. às 6a.
feiras das 08:00 

às 12:00 horas, na Secretaria 
da Faculdade de Ciências

Econômicas de Blumenau. 
Lages — de 2a. às 6a. fei

ras -  das 08:00 às 
12:00 horas, na Secretaria do 
Colégio ‘‘Vidal Ramos’,. 

Tubarão — de 2a. às 6a.
feiras — das 

14:00 às 17:00 horas, na T e
souraria do Colégio Dehon.

VIII — As provas serão 
realizadas nos mesmos dias 
e horários, abaixo indicados: 
simultâneamente em Floria
nópolis, Lages, Blumenau e 
Tubarão.
Dia 15/2/66 — às 08:00 horas 

Matemática
Dia 16/2/66,* — às 08:00 horas 

Química
Dia 17/2/66 — às 08:00 horas 

Desenho
Dia 18/2/65 — às 08:00 horas 

Física
Secretaria da Escola de En

genharia Industrial da Uni
versidade de Santa Catarina, 
aos 13 (treze) dias do mês de 
dezembro de 1965.

Edson Carminatti 
Secretário em Substituição

Vende-se
t m a  á re a  de te rra s  p ó x im a  

à c id a d e  de C u r it ib a , fa z e n d e  
f re n te  à E s tra d a  L a -

f ie s -C u ritib a , ce m  16<5 m e tre s  
p e r 5 €  de fu tid c s .

P a ra  m e lh o re s  in fo rm a ç õ e s  
d ir i ja m -s e  à C a ix a  P o s ta l, 7 9 , 

e m  Lanes — í .  c,

Máquina fotográfica MIN0X
Modêlo 007 (a menor do mundo), usa 

filme 8mm, dando 50 chapas por filme. 
Velocidade de 1/1.000 de segundo. 

Fotografa desde 20 cm.
Acompanha estojo de couro, filtro verde 
e laranja, cadeia metálica, caixa de via
gem, livro de instruções e vários filmes.

Preço de custo- Facilita-se o pagamen
to- Informações na Otica LUX.

Albanez Silva & Cia. Ltda.
— -  Rua Cruz e Souza, 560 - Fone, 434 - Enl íel. Mbacil -  Caixa Postal, 279 =

Lafíes - /an ta Catarina
Gêneros alimentícios no varejo e 

atacado - Bebidas, Armarinhos, Compra 
e Venda de Produtos Coloniais, 

Mel, Cera, Fumo etc.

VISITE LAGES
Edi Novembro do 13669 por ocesiõo do s b i i  Bi-Centenário de fundoção
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Assembléia Geral Extraordinária

i niantes do trebalüo, aon, 
!cidadãos que. como Ar- 
lindo Lúcio, não tiveram 
infância ...

dos do autor destas no
tas. Que heroísmo nao 
praticaram êsses brasi
leiros? Que de bravura 
não fizeram êsses nossos 
patrícios pira que os a 

na sua rigidez e 
alto orgulho prus- 
ihes rendessem 

ificativa e corai)- 
homenigem ? Os 

companheiros do 
heróico de

vida, 
natu-

Convocaçãs As opiniões sao as 
oiais diferentes sôbre o 
que pode ter sucedido 
aos três bravos. Entre- 
mentes. a mais aceitável 
é que, tendo saído a ser
viço de patrulha, como 
de fito sairam. distan
ciaram-se os trê> com
panheiros. desgarraram 
se dos demais elementos 
talvez por fôrça de um 
ataque imprevisto dos 
alem ães, e. encontrando

São convocados os senhores acionistas desta 
Emprêsa a se reunirem em Assembléia Geral Extra
ordinária na séde social, sita à Av. Marechal Ho- 
riano, 947, na cidade de Lages, Estado de Santa _
Catarina, às quinze horas do dia 28 de dezembro tao i?igm 
de 1965, para tratar da seguinte

ORDEM DO DIA Isanjoanense
j viam ter sido, em

Io) — Apreciação, deliberação e aprovação da sem elhantes a êie; 
proposta da Diretoria, prèviamente aprovada pe ra]aente dois moços a 
Io Conselho Fiscal, no sentido de ser aument ido

efetivo elevado, não re
lutaram dar-lhe combate, 
preferindo a morte a se 
entregirern. Ficaria o fei
to anônim > se os pró 
prios alemães, que os 
alvejaram, naturalmcnte

Outros assuntos de interêsse Social
com o Bi-CsntenáricLages, 14 de dezembro de 1935 

Roland Hans Kumm — Diretor

Arlindo Lúcio 
Geraldo Rodrig: 
raido Baeta, si 
bem cs nossos 
passado, os Ad 
ão, de Marcílio 
aqueles da nossa 
que, em 1935, q 
iotentona c» muc 
rerarn defendeu 
tegrid-ide da Pá

Com em orando o lançam ento 
em to d o  o B rasil, da Linha 

Classional M Ó V E I S  C I M O  

as lojas

B E R T U Z Z I, R IB A S  & C IA .
prom ovem  sensacional vendas 

de seus deslum brantes modélos 
residenciais, o ferecendo 

excepcionais condições de venda,
(Tr •ansmito 

Ioâ»i Del-Rei an
pó», do 1' Ten

.•Jliaiff-).

A p re c ie  a mais fascinante e 
variada linha de m óveis 

residenciais já p ro je ta d a  no pais,

°E DESCOMO
0 VISTA

correspon 
ortu gu ês, Corr 

1 5 , T a q u ig ra f i3' 

rar.to e I

PAGIMENTOS IGU1IS 
»  SEM «CRtSCIMO

-\cham-se aDerw- 
•ul i« para os curs 
uguAs, Correspon 
I iigr«ifia. EsperaDt®
* >r correspondênc
Hui i Nacional de 

ího  -em finalidnd®
‘.n r* Ui-.-unado à ®
nenoionades mate 

s são'prátici'8 0
fe pnucas lições. ?
»M"1o conferidos "  

tiiion^ »provados
n.-1! i..mbéapor ~)

èrc*. .

linha ^ Jassional
pa r ticipe  DO

w cassico e 
equilibrados 

m°VEIS CIMO

Hú* Presider.l'
Os inter 15 

crever dando 
rêço para a
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M l l e n  do Clube 14 de Junho está fadado a se constituir
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Sita. Maria Raquel de Andrade
II mais bela brasileira, que participará do Iradiciooal Reveillon do Clube 14 di 
Junho, oa noite do dia 31 de Dezembro, como Palrooesse das Debutanies de 1 5 .
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Indústria e Comércio de Bebidas Lageana Ltda.
D EPÓ SITO  DE BEBID A S EM  GERA L 

Distribuidores exclusivos nesta praça dos famosos refrigerantes FANTA

Aveuida P ^ . ^ m .  Vargas. 1403 -  Caixa Postal. 383 -  Telefone, 504 L A G E S Santa Catarina
m

Por intermédio dêste saúda efusivamente a Srta. Maria Raquel de Andrade, 

Miss Brasil * 1965 e as debutantes do Clube 14 de Junho, ao 

ensejo da realização do Reveillon do próximo dia 31
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Shirley Quadros, filha do 
casal Sr. e Sra. Antônio 

Quadros

Cleuza Aparecida Paes, 
filha da Vva. Alba 

Medeiros Paes

Elusa Furtado Quadros, 
filha do casal Sr. e Sra. 

Antônio Quadros

Arlene Pereira, filha dol 
casal Sr. e Sra. Celso | 

Pereira

*

Elaine Mariza Pereira, fi
lha do casal Sr. e Sra. 

Lourival Pereira

Maria Aparecida Moreira, 
filha do casal Sr. e Sra. 

Heitor Moreira

Naura Waltrick, filha do 
casal Sr. e Sra. 

Ariovaldo Waltrick

Celina Oltramari, filha do] 
casal Sr. e Sra. 

Gabriel Oltramari

Maria Luiza Chiaradia, 
filha do casal Sr. e Sra. 

Danilo Chiaradia

Ivone Barbetta, filha do 
casal Sr. e Sra. 
Artur Barbetta

Nerezi dos Santos, filha 
do casal Sr. e Sra. 

Nestor João dos Santos

Cleusa Maria da Silva, 
filha da Vva. Maria 

Souza da Silva

L ed acasaa, t ttae S ^  d°  
Artur Barbetta*

Dilza Maria Rech, filha 
do casal Sr. e Sra. 

Erno Rech

.  ,  ,  ^  .  Nestor Joa<> dos Santos casal Sr. e Sra °  UU |D

Industria e Comérrin r , a:^ Barbe«a 1
“  "iswSéassgw Lti

DO C LtB I
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£J Dulce Maria Albuquerque, 
y  íilha do casal Sr. e Sra! 
v Gilberto P. Alburquerque

Iiliane Chiaradia, filha 
do casal Sr. e Sra. 

Domingos Chiaradia

Clair Izolaní, Flha do 
casal Sr. e Sra. Honorato 

Izolani

Esteia Norma Pereira 
filha do casal Sr. e Sra 

Cicero Pereira

■ .

Julieta Ribeiro, filha do
casal Sr. e Sra. Clovis 

da Cos a R>teiro

Heloisa Helena G > inho 
filha do casal Sr. e Sra 

Janir Godinh

Selma Waltrick, filha do 
casal Sr. e Sra. Luiz 

Waltrick Filho

Vera Maria Lopes, filha 
do casal Sr. e Sra.

1'oauci,,^ ...................jc

nS8HBÍ

Mareia Ramos Sampaio, 
filha do casal Sr. e Sra. 

Cel. Jofre Sampaio

Vera Mar ;a Husuto 
filha do casal Sr. e Sia 

Francisco Susato

Sara Lisboa da Costa, 
filha do casal Sr. e Sra. 

Clovis Costa

ulci le Carlesso, filha do 
casal £i\ e Sra. Enio 

Carlesso

Mara Lucia C. Araújo, 
filha dó Jcasal Sr. e Sra. 
Antonio A. A. Furtado

Maria G. Vieira, Clube Astréa 
de S. Joaquim, filha do casal 
Sr. e Sra. Sebastião Vieira

ílria e Comercio de |Bebidas Lageana Lida.
CORDIALMENTE AS FORMOSAS DEBUTANTES DE 1965, DO CLUBE 14 

DE JUNHO E SEUS ILUSTRES PROGEN1TORES.
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Ligia Couto, filha da Vv 
Aurea Couto - Fpolis 
(Clube 12 de Agosto)

Ione Regina Waltrick 
Goes, filhado casal Sr, 

*Sra. Lauro F. Goes

Yara Maria Waltrick 
Goes, filha do casal Sr. e 

Sra. Lauro F. Goes

Maria Neuci Brascher 
filha do casal Sr. e Sra 

Nelson Brascher

Alzira G. Gamüorgi Val- 
lim, filha do casal Sr. e 
Sra. Ubirajara Vallim

Maria Tereza Todeschini 
filha do casal Sr. e Sra 

“ Ov idio Todeschini

Maria Aparecida Ramos 
Lem s, filha do Vvo. 

A’encastro Lemos

Vera Mareia C. Branco, 
filha do casal Sr. e Sra 

Dr. Elisiário C. Branco

Kleoue Aparecida Anu;-
nes, filha do casal Sr. e

Sra. Elpidio Antunes Tânia Mara Vieira, filha
do casal Sr. e Sra. Darci 
Vieira (Clube Astréa) - 

_ _ _____________ São Joaquim

i^eua Aparecida Antunes 
filha do casal Sr. e Sra 

Elpidio Antunes

e Comércio de Bebidos
iLMENTE AS FORMOSAS DEBUTANTR 
l^ JU N H O  E SEUS ILUSTRES PROCF

O BANCO 1NDUS
COMERCIAL DO
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Três Heróis Brasileiros
Na campanha da Itá- 

ia, país em que nos ba
temos, onde nos confia- 
am um setor de grande 
esponsabilidade e em 
ue o nosso homem lu 
ou destemidamente, em- 
regando todo seu esfôr 
o para que a nossa 
átria saísse triunfante, 
ouve cenas inesquecí 
eis de hproísmo, gestos 
ue elevaram e enobre- 
eram a nossa Pátria, 
em todos êsses gestos, 
em todos êsses heroís- 
os, no entanto, se íor- 
aram públicos, para 
ue se gravassem, com 
tras de ouro, nos ana 
da História, os nomes 

)s bravos. Haja vista a 
issagem epica que, a- 
lixo, passamos a nar 
r e que teve por pal 

o solo minado e se- 
. intransponível d e 
ontese, cidade italiana 
mada pelo 11* RI a 14 

abril de 1944, à custa 
muito sangue.

* Quando da mobiliza- 
o para se formar a F. 
B., foram convocados 
jovens, Arlindo Lúcio 
Silva, Geialdo Bae- 
e Geraldo Rodrigues, 
primeiro, Arlindo da 

va, era sanjoanense, 
do nascido na legen 

ria São João dei Rei, 
12 de fevereiro de 

0. Pobre, môço criado 
_z os cuidados do pai. 
’s êste era doente 
ntal, Arlindo fôra in 
nado na Escola de 
servação de Menores 
andonados Padre Sa
rmento».

í terminou o curso 
mário, deixando a es- 
a a pedido de sua 
e, com a idade de 15 
s. A 20 de maio de 
3 fôra convocado pa 
o serviço militar, co 
reservista que era, 
face de o Brasil a 
r-se em guerra com 
potências do Eixo.

aí em diante a sua 
foi inteiramente vol 

a ao serviço da Pá- 
em próí da qual 

ramaria o seu san

autor destas remi- 
ências históricas pri 
de perto com Arlin 

Lúcio, desde que ês- 
restara seu 6erviço 
tar na 2a Cia. do 11° 
L, então comandada 

Capitão João Ma- 
1 de Faria Filho, on- 
aira reservista. Era 
soldado retraído, de 
ca conversa e de 
os humildes, o pro- 
o do môço pacato,

sossegado e bem, respei 
tador dos regulamentos, 
Arlindo Lúcio andava 
sempre só e a sua con
duta, no quartel ou na 
rua, não parecia de um 
môço de pouco mais de 
20 anos. Quando os ou
tros meninos da sua ida
de jogavam o futebol nas 
ruas de São João del- 
Rei, iam ao cinema ou 
corriam de bicicleta, o 
futuro pracinha, sem in 
fância. podemos dizer, 
já empunhava a enxada 
no amanho da terra do 
Patronato, que em boa 
hora o acolheu, tornau 
do-o um cidadão digno 
da sociedade e da Pá
tria.

Convocado p a r a  a

Io Ten Gentil Palhares
guerra, embora arrimo 
de família, não murmu
rou um queixume con
tra as leis do pais, sub
metendo-se ao chama 
mento à caserna, habi
tuado que era a obede
cer sempre. Na farda, 
sujeito à disciplina, jama
is protestava, jamais se 
referia desrespeitosamen- 
te aos regulamentos e 
ãs atitudes dos chefes; é 
que êle, pelo sofrimen
to, amoldara seu espíri- 
do, plasmara-o para to
das as contingências da 
vida e tornara-se um ci
dadão capaz de resistir 
ào adversidades, às sur- 
prêsas que se lhe surgis
sem. Convocado para o 
serviço militar, reincor-

porado nas fileiras do 
Exército,, êsse espírito 
extraordinário só pode
ría, no guerra, frente ao 
inimigo, tornar-se u m 
Herói!

Certo dia, após o s 
avanços {sucessivos dos 
nossos homens, confor
me iremos ver, o corpo 
de Arlindo Lúcio, já se- 
mi-destruído pela terra 
que a tudo consome, fô 
ra encontrado nas ime
diações de Montese, con
juntamente com outros 
dois brasileiros, sepulta
dos na encosta de um 
morro, quando do ata
que àquela cidade pelo 
11' R.I., a 14 de abril de 
1944. E fato extraordiná

rio, digno mesmo de que 
a história futura da F.E.B. 
não o esqueça: enciman
do as sepulturas rasas 
que os alemães lhes de
ram, viam-se gravados, 
numa taboleta, os seguin
tes dizeres:

■' Drei Brasilianische

‘Três Heróis Brasilei
ros"

Lá estavam, sepulta
dos p e l o s  alemães, 
três pracinhas do Brasil, 
os bravos Arlindo Lúcio 
da Silva, Geraldo Rodri- 
ges e Geraldo Baeta, os 
dois últimos desconhecí

Continua na 9a página
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Mais conforto 
e máxima capacidade 
de carga

L/LK/LS1111 
Mercedes-Benz
cabina semi-avançada

V.M. >x ||• X { // ti

&  T - ,
_ x

Ul_l a

Êste é o mais moderno veículo de 
transporte de carga fabricado no 
País. Confortável cabina semi-avan
çada, de largo espaço interno com 
possibilidade de colocação de leito. 
Total facilidade de embarque e de
sembarque. Ampla capacidade de 
carga, resultante da grande extensão 
do chassi e da favorável distribuição 
do pêso sôbre os eixos. Chassis

com 3 .6 0 0 /4 .2 0 0 /4 .8 3 0  mm de 
distância entre eixos, pára-brisa pa
norâmico, motor Diesel de 120 HP, 
de fácil acesso, freio-motor, eixo tra
seiro de grande resistência e lôdas

as características Mercedes-Benz 
de alta qualidade. No serviço con
tínuo, em curta, média e longa dis
tâncias, o L/LK /LS  1111 é uma nova 
concepção em transporte.

r* 2  52 SS C J. ^  EB E  S5 -:
a maicr ride de Concessionários Diesel do País

(õjSja

ri C O R E M A - Cia. Revendedora de 
a ® Motores e Automóveis

Rua Manoel Thiago de Castro, 174 — Lages — S Catarina
CONCESSIONÁRIO DA M ER C ED ES-BEN Z  DO BRA SIL S.A .

colaborando com plano de estabilização, enquadrados na Portaria 71. oferece
m o s v e í c u l o s  Mercedes com pequena entrada e financiamentos longos, com despesas

reduzidas ^  ^  ^  Q o r e m a  $ m  C O ID PrC IlliSSO S.
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P E P C A ,  „ .Lauro trnani

Perder... Chorar, e depois conhecer a resigna 
ção!... Êste é o lado humanamente triste! Onde es 
tás meu amor? onde estás que nao houves minha 
voz? Onde estás que não vês o meu pranto .

Estão comigo tôdas as lembranças dos alegres 
momentos vividos, inesquecíveis, outrora.

Agora, agora apenas a saudade mortincante. 
E há quem se vanglorie de minha dor. Há quem 
abrigue no peito uma satisfação incontida pela se
paração.

Maldade humana!... quisera ver a mesma sem 
pre sorrindo; ver a natureza em primavera e, vei 
o fim da maldade.

Lages - S. C. — 24 - 1- • 65 ______ .

Você Sabia B

Que o litoral do Brasil mede cêrca de 5.8G5 
km. (3.577 milhas). Possui 941 portos, sendo 673 
fluviais, 226 marítimos, e 42 lacustres.

pimmimm
A língua do coração não precisa de palavras 

para ser comprendida; é nos olhos que está está 
escrita.

Madame Cottin
X X X

A bondade consiste em tantas coisas — pe
queninas e grandes! A bondade é imensa, infinita 
como o amor, mas consiste, sobretudo, em saber 
dizer a palavra que consola e calar a palavra 
que faz mal.

Luzia
X X X

Há seis requisitos necessários a todo o casa
mento feliz: O primeiro chama-se Fé e os outros 
cinco Confiança.

Elber Hubard

A Uma Noiva
Desejo a ti, nesse glorioso dia, 
de tantos sonhos e venturas cheio, 
que seja sempre tua essa alegria, 
que hoje, o Senhor, do céu trazer-te veio

Que no teu nôvo lar sempre sorria 
o amor que é de tua alma todo o anseio' 
que te acompanhe a luz que êle irradia 
e tenhas nele sempre um forte esteio.

Noiva de primavera! Que, serena, 
caminhas para o altar, onde te acena 
A Virgem Mãe que é milagrosa e pura:

O’! que Ela dê ao caminho agora 
a claridade de uma eterna aurora, 
e o sorriso perene da ventura!

(Colombina)

a c o n t e c e u . .  •
. ,1 n mes de novembro, en

Em reunião realiza a . Coral, deu-se atre o?diUa,nioos Jovens do.Ba,rvenii ^  teve 00_
fundação de uma ag
m0 denominação:

DOSCA. Temos a ad o tar
dá a conhecei a g e ou sejam. Dinamismo 
d r m Pffmpa«a Concordância e Amizade.

Sendo feita a eieição |co« assim const.tmda 
a primeira diretoria do DObOA.

Presidente -  João Ribeiro
V ice-Presidente -  Sílvio DaPOglio Filho

f  Secretário -  Sanlo A. C. de Oliveira
2 - secretário -  EdUamar Pegonm 
Tesoureiro -  Vítor Tadeu Scheifler

Departamento Social

Milton Tavares 
Alceu Claudino dos Santos 
Maria Regina Tomé do Amaral 
Valdete Steil

IPA, que também conta com um representan
te nesta jóvem agremiação, deseja um amplo su
cesso ao Dosca, amparado pelos itens que peiía- 
zem seu nome.

Dra. Wilma 
chado Can

Registramos Cn„
zer no dia 21 do 01
te, o transcurso do 
um aniversário nQ 
da Dra. Wilma £  
Carrilho, dedicada 
ca lageana, e peP(! 
dade feminina Ql  
seus largos prej 
gosa de elevado cor 
em nossos setores g

Como soroptim- 
Dra. Wilma Machadr 
rilho foi uma das 
doras e primeira 
dente do Clube $c 
mista de Lages, g 
mente, emreconhec 
to à seus grandes 
ços prestados àqug 
ganismo feminino, é 
presidente de honra

Divulgando a r 
gem do seu anivg 
natalicio, destas p 
cumprimentamos a 
Wilma Machado Ca 
com votos de inú 
felicidades.

6rawa PflflHE REDS
T R I B U T O  -  L A G E S

— de —

J. R. DABOIT &  IHMAOS

Vendas de reprodutores raça Holandeza 

Pôsto de venda leite anexo ao Açougue SÃO JOÃO 

Rua Marechal Deodoro s/n 
de OSM AR SA D Y  C O ST A

L  A G E S -  Santa CaiAtenção Senhores Proprietários de
Micro Trator Tobalta

Dr. A ÍR T O N  R. R A M O S
Especialista em olhos, ouvidos, nariz e garganta

Curso de cirurgia ocular na Santa 
Casa de São Paulo(Serviço do Prof. JA C Q U E S  TUPINAM BÁ)

Consultório: Praça João Costa 10 
* Io andar

_ geS Santa Catarina

ÉS»

X :,

V. S. poderá comprara 

em quatro anos de pr 

os implementos para 0 

T O B A T T A , como s 

Pulverizadores, Carretas 

çadeiras, Sulcadeiras c 

dos os outros de use 

famoso MICRO-TRA' 

T O BA T T A

to  t a l e  -  Com. 6 R e p re s e i#
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Dona Maria Silveira 
Diretora da Cozinha fíoyal

Natal é a festa máxima do ano. ninguém 
deve deixá la passar sem a devida comemoração. 
Complete esta festa maravilhosa com êste Bôlo de 
Natal!

Bôlo de Natal

Jovem Osny 
Marques

Transcorreu na data de 
ontem, a passagem de 
mais um aniversário do 
jovem Osny Marques, com 
ponente do corpo de fun 
cionários dêste bi-sema- 
nário, e elemento bastan
te relacionado em nossos 
meios sociais.

Cumprimentando 0 dis
tinto aniversariante, des
tas colunas felicitamos o 
jovem Osny Marques, 
com votos de duradouras 
venturas.

Prefeitura Mu-

2 i/2 xíc. de açúcar;
1 xíc de manteiga ou margarina;
4 xíc. de farinha de trigo;
2 colh. (sopa) de Fermento em Pó Royal;
1 colh. (chá) de sal;
1 3/4 xíc. de leite;
4 ovos;
100 g. 1 (xíc.) de nozes (medidas depois de 

escascadas e moídas);
100 g. (3 '4x íc) de frutas cristalizadas picadas; 
200 g. (2 xíc.) de passas (amarelas e pretas).

.ata em creme a manteiga e o açúcar. Junte as 
emas, uma a uma, batendo bera. Acrescente os in 
redientes secos peneirados juntos, alternadamente 
)m 0 leite. Esfregue as frutas em uma toalha

Í
im farinha de trigo e junte-as à massa com as 
aras batidas em neve. Misture bem e asse 0 
)lo era fòrno moderado durante 50 minutos. Cu 
•a com ura glacê branco.

■ M - Dicipal de Lajes
Estado de Santa Catarina

LEI N 265

De 9 de dezembro de 1965

Declara de Utilidade Pú
blica 0 Coral Santa Cecilia. 
da Catedral de Lajes.

Eu, Wolny Delia Rocca, 
Prefeito Municipal de Lages, 
Faço saber a todos os habi-j 
tantes dêste Município que a! 
Câmara Municipal Decretou! 
e eu sanciono a seguinte

Presidente
qualidade e sabor dos

fumos de exportação

Presidente
elaborado com fumos 
de exportação, das me
lhores safras de plan
tadores exclusivos.

Presidente
industrializado p e l o s  
mais modernos proces
sos, em equipamentos 
.automáticos.

Presidente
m i s t u r a  homogênea, 
qualidade s u p e r i o r .  
Fume Presidente.

1

Um produto SINIMBU
garanti* da bons cigarros

i  N  D  i * S E
fende-se por motivo de saúde, uma fazenda com a área 
|5 milhões de metros quadrados, situada na região de 
fra, com 69 cabeças de gado zebú da raça Guzarath, 1 
3 Willys 59, 2 tratores equipados com todos os imple- 
itos agrícolas e lâmina para construção de estradas. 
Iço de ocasião. Os interessados deverão tratar com 0 
I Luiz Machado na Rua Tiradeotes 881 ou pela Caixa 
Ital, 9, em Joinville.

LEI:

Art. Io - Fica declarada 
de Utilidade Pública 0 Coral 
Santa Cecília, da Catedral 
de Lajes.

Art. 2o — Esta Lei entrará *****,; 
em vigor na data da sua pu
blicação, revogadas as dispo K  
sições em contrário.

Prefeitura Municipal de La 
ges, em 9 de dezembro de 
1965

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na 
Secretaria do Município em 
9 de dezembro de 1965

Cláudio Ramos Floriani 
Resp p/Secretaria

'««as
*

UC‘°

Cia. de Cigarros Sinimbu

garantia de bons produtos

Recebemos os modelos 1965
do mais r e s i s t e n t e  carro brasi leiro!

(provado em 120.048 km de estrada)

S I M C A

DESEMPENHO • CONFÔRTO • SEGURANÇA

• Ignição transistorizada .N o va  fechadura silenciosa -  duplo engate
•  Chave única para ignição e trava de câmbio •  Alças e ap0l°  
nel estofado em novas Imhas •  Novas combinações e cores m

E mais: nos modelos 
Rallye e Présidence
_ dois carburadores
com acionamento su
cessivo e automático. 
Na Jangada— estofa- 
mentocom nôvo plás
tico perfurado (maior 
ventilação).

'w -

A M AP AL
___________ A. M A C Ê D O -------------------------

Automóveis Peças e Acessórios
Rua Hercilio Luz s/n - Lages - Sta. Catarina
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CORREIO LAGEANO
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Curso de Reportagem Restam
G. R. P-do

Realizou-se no decorrer do mês de novembro 
último, no quartel do 2' BataIbão Rodoviá 
talhão Rondou - com sede na cidade de L «,
SC, sob os auspícios daquela Unidade a |m 
nharia de Construção do no^so Exército, q te™ 
em seu Comando o Sr Cel Samuel A. A. Correia, 
a I a Semana Agropecuária. PB„nn0

A promoção em apreço que teve Por . esc°P 
proporcionar ensinamentos de valia Prática' 
setores da agricultura e da pecuária, ao câbos 
e soldados que, ao término do serviço militar, re 
tornavam às suas atividades civis nas mais ai- 
versas paragens do interior catarinense, roí coroa 
da de pleno êxito, tendo sido úteis aos reservis
tas do Batalhão os conhecimentos ministrados.

Durante a semana foi desenvolvida a seguin
te programação:

22 de Nov 65

Abertura da «Ia Semana Agropecuária» pelo 
Ten Cel Wilson Gomes da Silva, respondendo pe
lo Comando da Unidade, que abordou as fiualida 
des da promoção;

Palestra sôbre o tema - «O Desenvolvimento 
Agropecuário no Estado de Santa Catarina’' - rea
lizada pelo Eng°. Glauco Olinger, Secretário Exe
cutivo da ACARESC;

Conferência sôbre a “Utilização do crédito pe 
lo pequeno produtor”, a cargo do Sr. Ivan K. Mon- 
tenegro, da Carteira de Crédito Agrícola e Indus 
trial do Banco do Brasil S/AÍ

Palestra sôbre o tema ‘'Cooperativismo”, de
senvolvida pelo Dr. Gert Roland Fischer, Inspetor 
de Cooperativas de Joinville-SC.

Dia 23 de Nov 65

Conferência sôbre “A Criação Bovina e Pro
dução de Leite”, proferida pelo Eng’ Afonso Ma- 
ximiliano Ribeiro, da Secretaria de Agricultura do 
Estado de Santa Catarina;

Palestra sôbre “Forrageiras”, pelo Eng. Agr 
Rodolfo Ferreira, da Secretaria de Agricultura do 
Estado do Rio Grande do Sul.

Dia 24 Nov 65

Aulas técnico práticas sôbre "Suino culturae 
Avicultura”,ministradas pelo Eng. Luiz Carlos Galotti 
Bayer, da Secretaria de Agricultura do Estado de 
Santa Catarina.

Dia 25 Nov 65

Aulas teórico-práticas sôbre o tema “Proble- 
mas de Defesa Sanitária Animal”, ministradas pe- 
los Vet Lu;z Irapuan Campeio Bessa. Chefe do 
Serviço de Defesa Sanitária do Ministério da A- 
gricultura, no Município de São José - SC. e Dino 
Gava, assistente daquele serviço.

Dia 26 Nov 65

Aulas práticas sôbre “Forrageiras” ministrada 
pelo Eng Agr Dimas cândido Waltrick, Executor
cultura de SC; Agrostologia da Secretaria de Agri-

Vegetal”. ‘̂ n t ^ e V t g  Ag
técnico da aCARESC; g ’ Yukl° Otakl>

Aula teórieo-prática sôbre “Conservação dn 
Solo , ministrada pelo Eng Agr Nestor 
genko, do Ministério da Agricuítura tCher’

p e lo ^ T sZ S e T A fA . C o rrê^ a m »  Agr°P“ uá* a 
talhão, que enalteceu os objetivos da * nrornn^

^colaboração 'emprestada‘Cpelos^té  ̂ agradece“
Distério e L J 2 Z T  aM T S S J 0.  Md‘0

Ri

ã

1 5 ^ 5 ; liE

0  Gabinete de Relações Públicas do Governo 
do Estado está ultimando a redaçao d 8 de 
mento que institui prêmios paia um 
Reportagens sobre o Gov. Celso Ramos.

Podemos intormar que esse Concur? ° ^ a t° a 
âmbito estadual, podendo concorrer )Ornalla‘ a* 
profissionais sindicalizados, sendodhes conieridos 
prêmios de Crí 150 000, Cr$ 100.000 e .j>0.000, res
pectivamente para os trabalhos classificados 
primeiro e segundo lugares e menção honrosa.^

Segundo pudemos colher, ainda, as inscrições 
serão feitas mediante a publicação de reP ^ ta" 
gens, durante o periodo compreendido entre 20 de 
dezembro e 16 de janeiro de 1966.

A decisão da Comissão Julgadora, da qual 
participarão membros do Sindicato de Jornalistas 
Profissionais e da Academia Catarinense de Le
tras, será conhecida no ato de entrega de prêmios 
em solenidade que contará com a presença de 
jornalistas, convidados e Governador Celso Ramos, 
durante a segunda quinzena de janeiro do próxi
mo ano, em data que será ampla epièviamente di
vulgada pela imprensa e rádio.

Nos próximos dias, o regulamento aprovado 
deverá ser publicado, para conhecimento de todos 
os interessados.

Será sem dúvida, uma excelente oportunidade 
para que os jornalistas catarinense externem stut- 
pontos de vista sôbre a extraordinária obra ad
ministrativa empreendida pelo Governador Celso
Ramos em favor de Santa Catarina e do seu pro
gresso.

Estado do Rio Grande do Sul que participaram 
direta ou indiretamente do mesmo.
dendoSor CmtdL PTTlaVa â  na °P°rtUQidade, antece-
de c L  rf A fM,LUí  Je' 0 Cab0 Jo sé  Monteiro ae castro Arouca Junior e o Dr. Clovis da m«stn

colegas a L ld a U v a Y ar eCeDd° ’ em n0IDe de seus 
R od oviáJo !T ò  segundo maDd° d° 2‘ Batalbão 
Agrícola nesta cidade exa biPndnentaDd0 0 ,ensino 
jetivos da semana rurálista d erandes ob-

senvolvida em c ta a °  deAornPaCUár'a ’ -tdda e*a de' 
transmitidos pelos ilustres onnf entU8lasmo. foram 
mentos de inapreciávei vainr ° C18tas con&eci- 
proporcionadas aos seus nJníiprátlco’ tendo sido 
ro brilhantismo Pdrticipantes aulas de ra-

eessoM cX d o $ f cl^ ,Tar nte Pa-  o suJ
Sr Dr. Antonio Pichetti Secroté,3 Í8ta em f°c°. °s
r w  StRdK de Santa Catarina Fna AC u ltu ra  
Costa Ribeiro. Supervisor do’ pE g' Agr- Clovis da 
quela cidade catarineise F n í  ! lno Agncola na- 
roSperb Diretor do uinásfo g*AAgr- Paul°  Londe- 
Costa o Eng. Agr. Beliêáriô RAgricola “Caetano 
da Fazenda Experimental de ? amos Netto. Chefe
ta ia Ct °  inusitado interês8e deÇâ° de Lage*

-  ?o

“  « s s w

0 tradicjnaíto i na novas e nos instaRealizou-8e . tim o, às 20 í no tradicional'’; vel Restauram* sito no Klm 3*> tiga Rodovia Rr lauto banquete os Irmãos Cani nos proprietário le renomado e mento, oferecei toridades locai- ciedade lageam tivo da inaugu suas novas e instalações.Aproximadam zen ta s pessoas tilharam  daquele so ágap e, que reu num clima pia fidalguia e dagem , aliada a gen tilesa dos s nos proprietári 
f o r a m  in no tratamento c« resco e amigo dignos convidadorO Restaurante to, é inega o ponto de refei senhores turistas fegam  desde o es ro para o sul e P a ís , e vice-vers de se constituir de confraterniza so ciedad e lagea diariam ente reali suas refeições, mo banquetes enD otado de m instalações, com pio salão de r artisticamente d e iluminado com esm êro, o Res P la n alto , dado o to adquirido em do seu ótimo ate to para àqueles visitam , está ag condições de pt‘ nar além  de ba outras festivida ca is  de longo com o festividades m atura, aniversán sarnentos etc.D estas colunas m entam os os s proprietários do rante Planalto im portantes mein v a d a s  a efeito eestabelecimento.
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