
Ruralistas Lageanos 
felicitam a gavêrao

A Associação Rural de 
Lages enviou o seguinte 
ofício ao Governador Cel
so Ramos:

Excelei tíssimo SeDhor 
Governador:

As classes rurais dês- 
te município, representa
das por esta Associação, 
desejam apresentar a 
Vossa Excelência caloro 
sas felicitações e siDce- 
ro agradecimento pela 
brilhante solução dada 
ao problema da energia 
elétrica em Lages.

Ao proporcionar energia abundante e adequa
da à nossa cidade, Vossa Excelência criou a con 
dição básica para o grande desenvolvimento de 
Lages.

Fazemos votos para que Vossa Excelência, 
ainda antes do término de seu govêrno. deixe as 
sentados os alicerces para a eletrificação rural de 
nosso município mediante o iuíc o de planos e o- 
bras nesse sentido.

Acima de qualquer influência político partidá 
ria, Vossa Excelência se incorpora à galeria hon
rosa e histórica de seus antepassados ccmo o Go
vernador que, entre outras realizações, resolveu o 
problema da energia elétrica em Lages, dando as
sim à nossa cidade foros de progresso e desen
volvimento que cousagram seu govêrno.

Respeitosas Saudações Ruralistas,

A. A R. Neto Teimo Arruda Tíamos
Presidente 1 Secretário

Nelson B Araújo Dr. Antônio A. Furtado
Tesoureiro 2 Secretário

A Rural enviou tam
bém ao Prefeito Munici
pal o seguinte ofício: 

Excelentíssimo Senhor 
Prefeito:

As classes rurais dês 
te município, representa
das per esta Associação, 
não poder arn deixar de 
congratular se com Vos
sa Excelência no momen
to histórico em que La 
ves vê resolvido defini 
tivamente o pioblemada 
energia elétrica.

Ao ligar a chave que 
acendeu de fato, e bem 
as lâmpadas da cidade 
e fez funcionar, como 
nunca, as máquinas de 
todos’ os tipos e finali 
dades, Vossa Excelência 
deu início a uma nova 
era que será a da ex 

pansão e desenvolvimento da economia lageana 
dentro de padrões modernos e adequados.

Junto ao Governador Celso Ramos, Vossa Ex
celência se integra assim na dinâmica propulsora 
do verdadeiro progresso de nossa cidade.

Ssinessâo Estadual
PSD adia a co iv tü cão

Conforme informes que foram prestados à nos
sa reportagem, foi adiada sine-die, a convenção 
regional do Partido Social Democrático, marcada 
para os dias 15 e 1G, na qual seria escolhido o 
candidato pessedista à sucessão do Governador 
Celso Ramos.

CORREIO
LAGEANO

Ano XXV Diretor
José P. Baggio

Redator Chefe
Névio S. Fernandes

Redação e Oficina IFone
Rua Mal. Deodoro, 2941 397

| — Lages, 72 de Maio de 1965 — N° 54 | |

Lages terá a oportuni
dade. no dia de amanhã, 
de ser cenário do maior 
acontecimento social do 
ano, em nosso Estado, 
com a bênção nupcial 
dos distintos jovens, o 
dontólogo Dr. Rogério S 
bruzzi. filho do casal Sr. 
e Sra. Dr. Nilo Sbruzzi 
(Maria) e o Srta. Salete 
Chiaradia, Miss Santa Ca
tarina 19G4, dileta fiiha 
do casal Sr. e Sra. Ca- 
cddo Chiaradia (Ecla).

O evento que ünirá 
duas tradicionais fami 
lias desta cidade, de vas
ta projeção em nossa so
ciedade, será realizado 
às 18 horas na Cat°dral 
Diocesana, e posterior
mente haverá recepção 
nos finissimos salões so
ciais do Serrano Tenis 
Clube, ricamente orna

O conceituado Restau 
rante Na poli, sito à Rua 
Marechal’ Deodoro, ao 
lado da Caixa Econômi 
ca Federal, vem de ser 
adquirido pelo Sr. Beno 
Smitt, pessoa esta, pro
cedente da cidade de 
Vacaria, Estado do Rio 
Grande do Sul.

O nóvel proprietário 
do Restaurante Na poli. 
que em sua cidade, era 
proprietário do conheci
10 Restaurante G Rodas, 
reune grande gabarito 
nêsse ramo de negócio, 
e lerá assim amplas pos
sibilidades de colocar 
ainda mais alto, o eleva 
do conceito que o Napo
11 já goza em nossos me 
ios, bem como junto à 
todos que se servem de 
suas refeições.

Atendendo pessoalmen 
te os seus distintos cli
entes, e piimando prin 
cipalmente, pelo fino tra 
to que dispensa u todos, 
o Sr. Beno Smitt, osten 
ta assim, grandes méri
tos para ser bem suce 
dido na Princesa da Ser 
ra, como novo  proprie
tário do Restaurante Na 
poli.

Felicitamos o Sr. Beno 
smitt, por esta feliz a- 
quisição, e aproveitamos 
o ensejo para tributar- 
lhes inúmeras felicida
des em seu empreendi
mento.

mentados para tal fim.
Não só a fina fiôr da 

sociedade Jlageana aflu 
irá ao enlace Sbruzzi 
Chiaradia, como também 
convidados especiais de 
Santa Catarina e Estados 
vizinhos, além é claro, da 
crônica social especiali
zada.

Assim, o enlace do jo 
vem Dr. Rogério Sbruzzi 
com a elegante Srta. 8a 
lete Chiaradia, sera fato 
social de grande resso 
nâncja, pois pela primei

ra vez, Lages terá a fe
licidade de assistir a bên
ção nupcial de uma Miss 
Santa Catarina.

Noticiando o aconte
cimento. destas colunas 
formulamos ao nóvel ca
sal os nossos respeitosos 
cumprimentos pela nova 
vida conjugal que ora i- 
nici rão, e aproveitamos 
a ocasião para felicitar 
igualmente os seus dis
tintos progenitores e de
mais familiares.

Conferência Nacional de Rot3ry 
International

Participando da Conferência Nacional de Ro- 
tary International, esteve no Rio de Janeiro, no 
período de 5 a 8 do corrente, o Dr Cleones Ve
lho Carneiro Bastos, diretor do DER e elemento 
dos mais relacionados em nossos meios sociais e 
rotários.

Naquele conclave, o Dr. Cleones Velho car 
neiro Bastos, representou o Governador do Dis
trito 4G5 de Rotary (Santa Catarina), Sr. Oswaldo 
Heusi, residente em Jaraguá do Sul. bem como o 
Rotary Clube de Lages, do qual é filiado.

Durante a realização da Conferência Nacional 
de Rotary International, o Dr. Cleones Velho Car
neiro Bastos, representou condignamente o Distri 
to 465 de Rotary, tomando parte ativa era todas 
as suas solenidades.

Eiiiprêsa de Gnifris N. S. da 
Penha SIA colabora com a 

Csrferêücía Nacional de 
Rotary Iníermücaa!

Significativa iniciativa vem de tomar a conceituada 
mprêsa de Ônibus N. S. da Penha S.A., doando duas 
issagens inteiramente gratuitas para que dois congressis- 
s indicados pelo Rotary Clube de ^Lages, participassem 
i Conferência Nacional de Rotary International, que se 
alizou no Rio de Janeiro no período de 5 a 8 do cor-
:nte. . . . .  j j- -

Proveniente dessa plausível iniciativa da direção da 
mprêsa de Ônibus N. S. da Penha S.A., foram contem- 
ados com as referidas passagens, o estudante Cixares Li- 
:ro Vargas e o operário Hercilio Ribeiro Porges, os 
uais como delegados do Rotary Clube de Lages, pat cici
aram juntamente com 500 estudantes e 500 operários 
e todas as solenidades da Conferência Nacional de Rotaiy
itcrnational A .,

Assim, a tradicional e poderesa Empresa de Ônibus 
j. s. da Penha S.A., conliante no ideal de bem servir 
s seus distintos passageiros e as iniciativas de grande vul- 

emprestou o melhor de seu apoio a um conclave, em 
ue Lages estaria participando ativamente.

Divulgando o acontecimento, destas colunas enviamos 
s nossos parabéns à alta direção da Empresa de Ônibus 
f. S. da Penha S.A., bem como ao setor de Lages, por 
sta oferenda de vulto, cujo mérito dignifica e conceitua 
inda mais o bom nome dessa modelar organização de 
ransportes coletivos.

I
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Como no sanos anterio 
res, o “'Dia do Trabalho”, 
entre nós foi festivamen
te comemorado, c u j a s  
manifestações de alegria 
pela passagem da grande 
data nacional não desme 
receram das realizadas 
nos anos anteriores, co
mo o vem fazendo o Cen

tro Operário, com séde mas. familias que lota 
própria, onde reune, em vam as dependências da 
seu seio, grande número sede social, autoridades
dos representantes da no 
bre classe.

Precisamente às 12 ho
ras do dia 1 de Maio, 
data consagrada ao Tra 
balho ja era grande o 
numero de operários eex

Doces e Salgados
Para casamentos, batizados, aniversários 

e reuniões sociais

Aceita-se encomendas-Tratar no Edifício Ma
cedo n° 4ü0 - Apartamento n° 211 - 2" andar

com a Senhora Hilda Rodolfo.

e convidados, que iam 
tomando lugar nas diver
sas mesas onde o provo 
cante e apetitoso churras 
co, já servido em plena 
profusão, acompanhado 
da bôa cerveja e do cias 

j sico tinto, provocava gran 
de euforia entre a seleta 

! assistência no transbor- 
damento de geral satis
fação naquela festiva con
fraternização.

Maior animação em
prestou aquela solenida
de a presença da concei
tuada b a n d a  musical 
“Maestro Ponce". cuja 
maioria de seus compo
nentes fazem paite do

operariado lageano. cu 
jos acordes justificavam 
o entusiasmo pela passa
gem da magna efemér i  
de nacional.

Findo o churrasco, em 
rápidas palavras de agra
decimento falou, com  
muita precisão e conhe 
cimento, sobre a data do 
dia do trabalho em festi
vidades, aqui realizadas, 
num passado distante, o 
sr. Thiago Vieira de Cas
tro, [nosso velho amigo, 
que, por muitas vezes 
seguidas já nos tem fa
lado, a esse respeito, 
enaltecendo as figuras 
construtivas d o operá- 
riado lageano, lendo a 
seguir bela crônica sôbre 
o Dia do Trabalho1' en-

Nôvo cavalo-mecânico para carga superpesada
Mercedes-Benz LPS 331S

Eixo traseiro 
R-300 de dupla 
velocidade

Rodas raiadas
(pneus 11.00x22)

dupla redução com duas velocidades 
que, trabalhando com a caixa de 
câmbio, permite obter a maior com
binação de marchas (12 a frente e 
2 a ré). Rodas raiadas (aros “ 22"),

3.600 mm entre eixos, motor Mer
cedes-Benz Diesel de 2 00  HP, 
direção hidráulica, cabina Pullman 
com leito. Maior rentabilidade no 
transporte de carga superpesada.

Alta tonelagem impõe severa res
ponsabilidade ao transportador. A 
amortização do investimento. O valor 
da carga. O lucro do negócio. O 
nòvo cavalo-mecânico Mercedes- 
Benz LPS 331 S é a resposta ade
quada a essas exigências. Construf- 
do para o transporte superpesado, 
o LPS 331 S apresenta inovações
exclusivas: eixo traseiro R-300 de a maior rède de Concessionários Diesel do País

C O  R E M A  - Cia Revendedora de 
Motores e Automóveis

Rua Manoel Thiago de Castro, 174 — Lages — S. Catarina

CONCESSIONÁRIO DA M ER C E D E S -B E N Z  DO BR ASIL  S.A.

mosAo9s0rveiculos0’M efcsd -?  °  P‘an° de estabilização, enquadrados na Portaria 71. oferece- 
reduzidas Mercedes com pequena entrada e financiamentos longos, com despesas

Visllem a Corema, sem compromissos.

Ire nós, crônica que agra
dou bastante.

Cessados os aplausos 
o orador foi grandemen- 
te abraçado por todos e, 
a seguir usou da palavra 
o sr. Edésio Araújo, que 
proferiu bela oração, que 
a todos agradou. Ainda, 
naquele ambiente decon- 
tagiaote alegria, falaram 
os srs Valdo Costa Avila 
e Dr. Armando Ramos 
Carvalho em belos impro
visos, agradecendo a gen
tileza do convite para 
aquela solenidade, enal
tecendo ainda a colabo
ração do operário n a 
construção de um Brasil 
melhor.

Instado a falar, asso
ciando-se às justas mani
festações de alegria, num 
brilhante improviso, usou 
da palavra o represen
tante de S. Exciu. D. Da
niel Hostiu, frei Joel Lo- 
renzetti que em nome 
do nosso bispo, agrade
ceu o honroso convite, 
tendo sido feliz numa be
la imagem com que ma 
nifestou a sua solidarie
dade a tão festivo acon
tecimento. Terminando, 
ura operário, em nome 
do Presiden.e agradeceu 
a presença de todos na
quela feliz oportunidade.

E presidente do Centro 
Operário, o sr. Atilio Fio- 
riani. a quem esta insti
tuição muito lhe deve pe
los assinalados serviços 
que à nobre classe vem 
prestando, como ao sr. 
Laudelino Rosar, presi
dente do Conselho Deli
berativo, em cujas fun 
ções, de há muito, vem 
imprimindo a o Centro 
Operário da nossa terra, 
uma ação nobre e cons
trutiva e a quem, nesta 
feliz oportunidade “Cor 
reio Lageano” apresenta 
cumprimentos pela pas
sagem da grande data e 
pelo êxito das festiv da- 
des comemorativas.

Rotary Clube de Lages 
com nova diretoria
Foi eleita há dias, a 

nova diretoria do Rotary 
Clube de Lages, que fi
cou assim constituída: 
Presidente, Ervvin Mar- 
ks Vice-Presidente, Car
los Dorval Macedo; Se 
cretário, Júlio Malinver- 
ni Filho; Tesoureiro. Ri
cardo Morei; e Diretor 
de Protocolo, Pedro Mel
lo.

Formulamos à nova di
retoria do Rotary Clube 
de Lages, os nossos vo
tos de uma feliz gestão.
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Hospital Infantil Seara do Bem 
Balancete do ano de 1964

U movimento, já conta cilio C. Duarte, prefeito 
com numerosas adesões, de Gravatal; Arlindo Jun- 
tendo o Prefeito de Mor- ke?’ prefeito de Criciúma; 
ro da Fumaça, declarado f*e
<,ue a campanha J» con-
ta ccm o apoio dos srs. mara de Vereadores do 
Dilney , ha\es Cabral, Morro da Fumaça; Real- 
prefeito de Tubarão; Ota-;do Guglichime. industrial

I de Morro da Fumaça; An- 
tônio G. Sobrinho, verea- 

m m ■ dor em Criciúma; Depu-

00 IlIllE lO  Paulo Preisemar 6

Declarou, ainda, o sr. 
Jorge Silva, Prefeito de 

 ̂ Morro da Fumaça, que os 
rqueP°de iniciadores do movimento 
a, onde tem amplo esquema de 
ia mas- trabalho visando a ob- 
,rt_a no ten<?ão de recursos para 

a concretização da home- 
com os.nagem ao Governador 

I Celso Ramos.

Pago a Dist. Catarinense de Tecidos S.A. 133.8oo,oo 
Idem a Transportadora Aurora 1.374,oo
Idem a Companhia Industrial Schlossen ll4.744,oo 
Idem a Transportadora Aurora 1.197 0̂0
Idem a Dist. Catarinense de Tecidos S.A. So’o44!oo 
Idem a Transportadora Aurora , SSS.oo
Idem a S.A. Philips do Brasil 583.ooo!oo
Idem a Comercial Elétro-Médica 55.33o,oo
Idem a Vulcan Artefatos de Borracha S. A. 15o.923’oo 
Idem a Comércio e Representação Silva S.A. 164.o59.oo 
Idem a Neonsul 77.942.4o
Idem a Empresa de Ônibus N.3. Penha S.A. 355.0o 
Idem a Casa Amsral Neto lo.2oo,oo
Idem a Carlos Hoepcke S.A. 15o'oo

Soma a Transportar 1.374.605,40

TRANSPORTE Crí 1.374.6o6,4o
Pago a Ferragem Mauá Ltda. 2oo,oo
Idem a Casa do Aço 1.235,oo
Idem a Construtora Comercial Ltda. 2.7oo,oo
Idem a Dante Maroto & Cia. 3o6.ooo,oo
Idem a Dist. Catarinense de Tecidos S.A. 222.668,oo
Idem a Sebastião de Liz Moraes 33.ooo,oo
Idem a Pérola de Lages 11.7oo,oo
Idem a Ivandel Xavier 2.5oo,oo
Idem a Galeria da Moda 46.ooo,oo
Idem a Casa Camponesa 38.427,oo
Idem a Casa Castagna 38.ooo,oo
Idem a Casa Imperatriz 14.ooo.oo
Idem a Casa das Chaves 18.ooo.oo
Idem a Lúcio Cruz 14.ooo,oo
Idem a Lojas Reunidas Danúbio Ltda. 4D.ooo,oo
Idem a Ferragem Kircher Hilmann 36.ooo,oo
Idem a Vidraçaria São Pedro 133.32o.oo
Idem a Leonidas Campos , 44o.ooo,oo
Idem a Wilson Xavier 14o.ooo,oo

164 ooo.oo 
85.3o5,oo

Soma total Crí 6.587.2o8,4o
Todos os comprovantes das despesas acham-se na Te

souraria à disposição dos senhores associados,
Lages, 31 de dezembro de 1984 

Auta de Castro Silva - Presidente 
Lucinda Kõech Ribeiro - Tesoureira 

Anibal Ramos - Vice Presidente 
Dalva Schmidt Arruda - Secretária 

OBSERVAÇÃO:-Do Saldo acima de Crí 8.418.547,00 está 
empenhada a importância de Crí 3.3ol.5:V».òn 
relativa à encomenda de 63 camas hospi
talares feita à firma Comercial Elétro- 
Médica, conforme pedido n' 7.549, datado 
de 17-12-1964, cujo pagamento será Jefe- 
tuado no ato do recebimento do material 
encomendado.

PULVERIZADOR
CARPIDEIRA COM ASSENTO

Distribuidor Exclusivo

VíCENTE PASCALE 
Comércio e Representações

Rua Correia Pinto 122 -  Cx. Postal 28 Fone 228

ou qualquer outro veículo da linha

ipenas C r S  G C .C O O  mensais
« A MAIOR BARBADA DO SÉCULO »

Adquira agora o seu « GORDINI

W ILLYS
INSChEVA-SE

em Leges Da Agência PlanalüDa de
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Sra. Bela Sarasola Jt R Neto
Acha-se de regresso 

dos Estados Unidos, on
de permaneceu cerca de 
um ano. a Senhora Dona 
Nélida Sarasola de Ri
beiro Neto, dignissiraa 
esposa do dr. Afíonso 
Alberto Ribeiro Neto, fa
zendeiro n°ste município 
e presidente da Associa
ção Rural de Lages e do 
Conselho Municipal de 
Contribuintes. Em com
panhia da Sra. Nélida

Sarasola de Ribeiro Ne
to regressou a filha do 
casal, a menina Anua 
Chrislina Ribeiro Neto, 
tendo permanecido nos 
Estados Unidos seu ir
mão, o jovem Walmor 
Ribeiro Neto, que estuda 
na The Admirai Farra- 
gut Academy. À Senho
ra Nélida Sarasola £de 
Ribeiro Neto nossas cor
diais e respeitosas boas 
vindas.

0 mundo no ano 2050
Falando durante o en 

cerramento da Conven
ção da Academia Esta
dunidense de Medicina 
Geral, o Dr. Alan Gut- 
tmacher, Presidente da 
Associação de Planifica- 
ção Familiar dos EUA e 
a Dra. Edris Rice-Wray, 
promotora de programas 
de controle de natalida
de para a América Lati
na, afirmaram que no a- 
no 2.050 a população do

planeta apenas caberá 
em pé sôbre a sua super
fície.

Ambos os médicos de
fenderam a tese da ne
cessidade do uso de dro
gas anticoncepcionais, 
sem o que ;a densidade 
populacional no ano 2.050 
estimada em 150 bilhões 
de pessoas - redundará 
em verdadeiro “caos so- 
cial1’.

n
t i  #  , r '

RMi
jm m n w m - - % -V'

H&5
m  m

m m

Ao comprar, mais carro

Ao vender, mais dinlieiro
Suponha que v. queira comprar um carro nô- 
vo, de uma determinada marca. Mas não tem 
todo o dinheiro necessário. Que fazer?
O jeito é comprá-lo usado, talvez pela me
tade do preço. Uma pechincha.
Com a maioria dos carros é assim.
Mas não com o Volkswagen.
A maioria dos carros envelhece realmente 3 
anos, em 3 anos de uso.
O Volkswagen se conserva sempre nôvo.
Por causa de sua mecânica -  simples e ro

busta. Pelo seu acabamento -  superior ao de 
qualquer outro carro. Pela facilidade de peças 
e assistência técnica.
Assim, o Volkswagen alcança sempre um alto 
valor de revenda.
É por isso que v. não pode pechinchar na 
compra de um Volkswagen. Em compensação, 
quando v. quiser vender o seu pró
prio V W , ninguém vai pretender 
comprá-lo por preço de banana.
Felizmente, não é mesmo?

C e v e n d e d c r  a u te r iz a d e

AJES S.A
Marechal Floriano, 373 - Fone 252 LAGES Santa Catarina

Cel. Aristi- 
liano Ramos

Nataliciou na última 
segunda feira, dia 10, o 
Cel. Aristiliano Ramos, 
ilustre varão de nossa 
terra, e que pmr muitís
simos anos foi elemento 
de larga influência na 
vida politica de Santa 
Catarina.

Pessoa de larga pro
jeção em todas as cama
das sociais da Princesa 
da Serra, o Cel Aristi
liano Ramos foi muito 
cumprimentado naquela 
prazeirosa data por par
te de seus inúmeros a- 
migos e correligionários.

Felicitamos o ilustre a- 
niversariante, com augú- 
rios de constantes felici
dades.

Asfalto Sal-

O Diretor do DER do 
Rio Grande do Sul, Jeng. 
Fabiano Veras está fa
zendo uma experiência 
com sal na estabilização 
das estradas. Essa expe
riência está sendo Jleva- 
da a efeito em um tre
cho da Estrada do Sal, 
RGS. Admite-se que o so 
lo misturado com sal com
pactado e exposto gdire- 
tamente ao tráfego pode
rá oferecer uma super
fície estável e sem pó, 
embora de durabilidade 
limitada e sujeita a revi
sões periódicas. O sal na 
base do pavimento, exi
ge capa protetora cons- 
t i t u i d a, eventualmente, 
por revestimento asfál- 
tico.

Castelo Braoco virá a 
Santa Catarina

Ao desembarcar no Aero
porto Herciiio Luz. em Flo
rianópolis, de seu regresso da 
Guanabara e Brasilia, quan
do assinou o contrato de 
empréstimo do B I D  às 
Centrats Elétricas de Santa 
Catarina S/A. (CELESC), 
no valor de Us$ 3.5 milhões, 
declarou o Governador Cel
so Ramos ter convidado o 
Presidente Castelo Branco 
a visitar o nosso Estado 
por ocasião da inauguração 
da SOTELCA, informando 
que o chefe do governo fe
deral de pronto aceitou o 
convite.

A T E N Ç Ã O
Para os seus serviços 

de impressos em geral
procurem A PÉROLA 

DE LAGES.
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Instruções s êbre o Slistamenti E 
para as eleições de 3 de outubro

Alistam ento Eleitoral - Encerramento dia 24 de
. - . junho às 18,00 horas,exigências:

1 - Um dos documento abaixo citados.
Certidão de Nascimento com firma reconhecida.
,.eiI1.*.ao Casamento com firma reconhecida. 
Certificado de reservista.
Carteira de identidade.

~ Jiès fotografias 3x4 iguais e recentes.
Transferência de Zona - Encerramento dia

. . . ' 25 de Junho,exigências:
1 - Título eleitoral expedido pela antiga zona.
- - Atestado de residência passado pela autorida

de, policial de que o interessado reside em 
Lages, São José do Cerrito, Campo Belo do 
Sul ou Anita Garibaldi há mais de 3 meses. 
Três fotografias 3x4 iguais e recentes.

Segunda via Encerramento dia 3 de Agosto 
exigências:

Somente uma fotografia 3x4.

Para obter qualquer outro esclarecimento lem  
bre-se de que os funcionários da justiça elei
toral, melhor do que ninguém estão capaci
tados a prestar informações certas aos e le i
tores.

3 -

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

Consultório: Praça loão Co3ta, 10 
Io andar

Lages — Santa Catarina
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Concessionário exclusivo:

Agência Planalfina de Veículos S/A.
AveDida Presidente Vargas. 1898-End.Tel. Pianaltina - Fone, 4;4-Cx. Postal 3 3 3 - LAGES - SC.

In^sriiacicnsi e 
Jareolude divi
dir?, m as honras 

do placard
Num amistoso dos mais po

bres tecnicamente, Interna
cional, de nossa cidade, vice 
campeão estadual e Juventu
de de Caxias do Sul, terceiro 
colocado do certame gaúcho, 
empataram em 1 gol, domingo 
último, no Estádio Municipal 
Vidal Ramos Junior.

No primeiro tempo, o ele- 
ven colorado vencia por 1 a 0, 
gol consignado por intermédio 
de Dair, sendo que no perío
do derradeiro, o Juventude 
marcava o tento de empate 
por intermédio do seu dian
teiro Humberto.

Na arburagem do confronto 
inter-estadual funcionou o Sr. 
Flávio Cavedini, da F. R. G. F., 
com bom desempenho.

O encontro de domingo dei
xou muito a desejar pelo 
fraco desempenho 'de vários 
jogadores, principalmente do 
conjunto visitante que não 
justificaram em parte o ptimo 
cartaz que desfrutavam.

Na preliminar, pelo certame 
da segunda divisão de ama
dores, o Vila Izabel derrotou 
o Az de Ouro pelo escore de 
t a 0, tento de Dragão (con
tra) as suas próprias malhas.

Figueirense do
brou o bugre na

r e v a n c h e

Jogando ami tosamente 
no Estádio \dolfo Konder, 
em Florianópolis, o quadro 
do G. A. Guirany, foi der 
rotado ante o Figueirense 
local por 2 a 0.

No premeirn tempo, o 
grêmio cnrijó da capital já 
vencia por 1 a 0.

Este cotejo foi o segundo 
de uma série, visto que já 
uo primeiro encontro reali
zado em Lages, o quadro 
lageano havia vencido por 
2 a 1

Conterrâneos 
aprovados em 
vestibulares 
no Vale do 

Itajaí
Foram aprovados no 

vestibular (ia Faculdade 
de Filosofia, Ciências e 
Letras do Vale do Itajaí, 
as Srtas Jonilda Vieira, 
Zenita Lemos, Mareia 
Lenzi e Arine Córdova 
de Souza, pertencentes à 
tradicionais famílias de 
nossa terra.

Por outro lado. foi a- 
orovado no vestibular da 
Faculdade de Direito do 
Vale do Itajaí, o Sr. Edú 
Lemos, elemento dos 
mais conceituados na so
ciedade lageana.

Nossos efusivos cum
primentos aos novos aca
dêmicos lageanos.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 



r COMB^TE 1
£CONÔMíCA'̂£SFÔRÇ°

BORANDQ

PROVE! NOS VENDEREMOS MAIS BARATO AINDA!PAD/0 TEU SPARX PARA AUTÔMUUÍ1. 
(/m u í/ve  a/y u /ya)

ram  rPA/is/srup rsipspMX
mod/io  r rg -7 6

l4l'4DOfí* 4urO*/4/íC4MAfiU/UA lil COtU/VA ELGIM ucretu/W 
(uoprut- ctoji) s o m  c am a  T E P E R A /A A 1  

mooEío topamn - et
f i e r to c s  P / / / Í / P S
( MOOèiO-P-P.fOJ-A

£ST£P£OPU/V/UA
FERRO

AUTO
MÁTICÔ
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