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I  próxima semana a conclusão dal Pies. Italiano no

Política em Fóco
Convenção do PSD mineiro

Realiza-se amanhã em Belo Horizonte, a con
venção regional do Partido Social Democrático 
para escolha do seu candidato à governança de 
Minas Gerais, em razão da impugnação da candi
datura do Sr. Sebastião P. de Almeida por parte d> 
TRE, e anteriormente homologada por aquela a- 
gremiação partidária.

Entre os vários nomes cogitados, figuram o 
dos Srs. Israel Pinheiro, ex-Prefeito da Novacap. 
Deputado Tancredo Neves. ex-Primeiro Ministro 
do então regime parlamentarista, Deputado Ovidio 
de Abreu e outros.

Negrão candidato na Guanabara

BrasilPonte de Emergência no Rio Pelotas
Segundo conseguimos apurar, na próxima se

mana, será lançada a nova ponte sôbre suporte 
flutuante no Rio Pelotas, em substituição à primei
ra ponte de emergência que sofreu rutura na noi
te de 4 para 5 do corrente, em consequência das 
fortes chuvas caidas naquela oportunidade, e cu
jas águas subiram 3 a 5 metros em curto período 
de tempo.

Caso as condições atmosféricas e a corrente
za das águas do referido rio estejam amainadas, 
os seus serviços serão mais facilitados, de modo 
que se permitam no menor espaço de tempo a 
trafegabilidade entre os Estados de Santa Catari
na e Rio Grande do Sul

Grande número de soldados e oficiais perten 
centes ao 3' Batalhão de Engenharia de Cachoei
ra, e 6- Batalhão de Engenharia de Porto Ale
gre, e mais o 2- Batalhão Rodoviário, num esfor 
ço descomunal estão labutando diàriamente no re
ferido local, para a conclusão desta ponte de 
emergência, enfrentando à cada momento perigos 
eminentes bem como as más condições do tempo, 
que tem sido um grande impecilho à normal rea
lização dos seus trabalhos.

Assim, destas colunas desejamos louvar a a- 
ção arrojada dessas bravas Uuidades Militares do 
3‘ Exército na construção dessa nova ponte de 
emergência, o que permitirá em parte a normali
zação do tráfego em Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul, atravez do Passo do Pelotas, abrindo no 
vos horizontes às economias dessas duas progres
sistas Unidades da Federação.

Acompanhado de seus exmos. familiares, se 
guiu no dia de hoje, via rodoviária, para São Pau 
lo e Rio de Janeiro, o Sr. Dr. João D’Ávila Viei
ra, Procurador da importante firma Industrias de 
Madeiras Pratense S/A, que tem a sua séde em 
nossa cidade, e filiais e depósitos em várias ci
dades do sul do País.

A viagem do Dr. João D’Avila Vieira e de sua 
exma. farailia, talvez seja estendida à Bahia e 
outros pontos do País

Almejamos ao Dr. João D’Ávila Vieira e ex
mos. familiares, os nossos votos de uma venturo- 
sa viagem.

Tte. Haroldo do
Em gôso de férias re

gulares seguiu para o 
Estado da Guanabara, 
em visita a seus exmos. 
familiares, o ilustre Te
nente Haroldo de Cas
tro Oliveira, tesoureiro 
do 2- Batalhão Rodoviá
rio - Batalhão Rondon, e 
elemento que goza de 
grande conceito na so-

Castro Oliveira
ciedade lageana.

Noticiando o aconte
cimento, destas colunas 
desejamos ao Tenente 
Haroldo de Castro Oli
veira uma feliz perma
nência no Estado da Gua
nabara, assim como um 
venturoso regresso à 
Princesa da Serra.

Chegou no dia de on
tem ao Brasil, o Presi
dente da República Ita
liana, Sr. Giusepe Saragat 
ti, acompanhado do Mi
nistro das Relações Ex
teriores daquele País, Sr. 
Amintore Fanfani e ou
tras autoridades gradas, 
os quais vêm à Nação 
brasileira numa visita c- 
ficial.

Na noite de ontem, em 
Brasília, o Presidente da 
Italia foi homenageado 
com um banquete p l̂o 
govêrno brasileiro, ao 

uai compareceram o 
residente Castelo Bran

co, Ministros de Estado, 
Corpo Diplomático e al
tas autoridades brasilei 
ras.

Falaram na ocasião o 
Presidente Humberto de 
Alencar Castelo Branco 
num discurso de sauda
ção ao ilustre visitante, 
e finalizando, agradeceu 
o Presidente da Italia, 
Srv Giusepe Saragatti.

Êstes discursos foram 
transmitidos para todo o 
Brasil, por intermédio da 
Agência Nacional em ca
deia com uma rêde de 
emissoras de todo o País.

Gal. Hortencio de 
Castro assumirá a Se
cretaria da Saúde

Por ato do Exmo. Sr. 
Governador do Estado, 
acaba de ser nomeado 
para as elevadas funções 
de Secretario da Saúde 
e Assistência Social, o 
General Hortencio de 
Castro, que há muitos 
anos reside em Lages, e 
elemento que goza de e 
levada reputação em nos 
sos meios sociais.

A nomeação do Gene 
ral Hortencio de Castro 
para a Secretaria da Saú 
de e Assistência Social, 
uma das mais importan 
tes pastas da atual ad 
ministração do govêrno 
do Sr. Celso Ramos, foi 
muito bem recebida no 
seio de nossa população.

O nóvel componente 
da administração esta 
dual, já se encontra em 
Florianópolis, para assu 
mir as suas funções.

Acaba de ser homologada na Guanabara, a 
candidatura do Embaixador Negrão de Lima à su
cessão do Governador Carlos Lacerda, nas chapas 
do PSD, PTB e PSP. O Sr. Negrão de Lima conta
rá como seu companheiro de chapa, o Sr. Rubens 
Berardo do PTB

Senador Aurélio Viana também candidato
Outro nome que foi homologado para 

concorrer à governança do Estado da Guanabara, 
é o Senador Aurélio Viana, que disputará a suce
ssão estaduil, ni 1‘geada do Partido Democrata 
Cristão.

Nota do Juizado de 
M eiares

O Dr. Abelardo da Costa Arantes, Juiz de Me
nores da Comarca de Lages, chama a atenção dos 
senhores pais e responsáveis, que a partir desta 
data, todos os menores que forem encontrados 
nas vias públicas, era estado de abandono ou va
diagem, serão imediatameute recolhidos, ao mes
mo tempo que serão responsabiiisados os faltosos 
por tais situações, inclusive penalmente.

Lages, 10 de Setembro de 1965

Abelardo da Costa Arantes
Juiz de Menores

Clube 14 de H o  realizará o Baile 
Municipal de Carnaval

Em contacto que mantivemos com a dinâmi
ca diretoria do Clube 14 de Junho, encabeçada 
pelo Sr. Romeu Vieira da Casta, conseguimos a- 
purar que no próximo ano, aquele tradicional Clu
be realizará o Baile Municipal de Carnaval, pro
moção esta que vem sendo concretizada em ou
tros grandes centros, numa cópia fiel do famoso 
baile carnavalesco do Municipal do Rio de Janeiro.

Segundo nos informaram os mentores do Clube 
14 de Junho, para êste grandioso baile haverá 
traje de gala e finíssimos trajes à fantasia, com 
prêmios às fantasias individuais mais originais e
luxuosíssimas. _

Cumpre informar que esta promoção e medi
ta em Lages, porquanto a mesma em Santa Cata
rina só foi realizada em Florianópolis, em uma de 
suas sociedades locais.

A diretoria do Cube 14 de Junho, esta rece
bendo desde já as inscrições no tocante às apre
sentações em trajes fantasia.

Dessa forma, o Clube 14 de Junho, deverá la
vrar mais um precioso tento na sociedade lagea
na, graças ao trabalho edificante de sua atual di 
retoria, ponteada pelo seu Presidente, Sr. Romeu 
Vieira da Costa, e contando ainda com a indis
pensável colaboração dos demais colegas de ad
ministração.
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Cartório Eleitoral do 21o Zooo
0  Sr Juiz Eleitoral da 21a. Zona - Lages, 
chama a atenção dos eleitores para as 
disposições do novo Código Eleitoral e 
que entrou em vigor a 15 de Agosto
Art. 7' - O elsitor que deixar de votar e não se justifi

car perante o juiz eleitoral até 30 (trinta) dias após a realiza
ção da eleição, incorrerá na multa de 5 (cinco) a 20 (vinte) por 
cento do salário-tnínimo da zona de residência, imposta pelo 
juiz eleitoral e cobrada na forma prevista no art. 367.

§ 1' - Sem a prova de que votou na última eleição, pa 
gou a respectiva multa ou de que se justificou devidamente, 
não poderá o eleitor:

1 - inscrever se em concurso ou prova para cargo ou fun 
ção pública, investir-se ou empossar-se nêles;

II • receber vencimentos, remuneração, salário ou pro
ventos de função ou emprego público, autárquico ou para es
tatal, bem como fundações governamentais, emprêsas, institu
tos e sociedades de qualquer natureza, mantidas ou subvencio  
nadas pelo govêrno ou que exerçam serviço público delegado, 
correspondentes ao Segundo mês subsequentes da eleição;

III - participar de concorrência pública ou administrativa 
da União, dos Estados, dos Territórios, do Distrito Federal ou 
dos Municípios, ou das respectivas autarquias;

IV - obter empréstimos nas autarquias, sociedades de e- 
conomia mista, caixas econômicas federais, ou estaduais, nos

I institutos c caixas de previdência social, bem como em qual
quer estabelecimento de crédito mantido pelo govêrno, ou de 

I cuja administração êste participe, e com essas entidades cele
brai contratos;

V - obter passaporte ou carteira de identidade;

VI - renovar matricula em estabelecimento de ensino ofi
cial ou fiscalizado pelo govêrno;

VII -  praticar qualquer ato para o qual se exija quitação 
do serviço militar ou imposto de renda.

§ 2‘ - Os brasileiros natos ou naturalizadoo, maiores de 
18 anos, salvo ou excetuados nos arts. 5' e 6 n. I, sem prova 
de estarem alistados não poderão praticar os atos relacionados 
no parágrafo anterior.

Art. 8 - 0  brasileiro nato que não se alistar até os 19 
anos ou o naturalizado que não se alistar até um ano depois 
de adquirida a nacionalidade brasileira incorrerá na multa de 
5 (cinco) por cento a 3 (três) salários mínimos vigentes na zona 
imposta pelo juiz c cobrada ,no ato da inscrição eleitoral atra
vés de sêlo federal inutilizado no próprio requerimento.

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

Curso de cirurgia ocular na Santa 
Ccsa de São Paulo

(Serviço do Prol. JACQUE5 TUPINWIBÁ)
Consultório: Praça João Costa, 10 

Io andar
Lages Santa Catarina

p m

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 pèso sóbre 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 tôdas

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

a maior rêde 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. Catarim 
CONCESSIONÁRIO DA MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.

UUtü

mo8^oL°veicuios° MpÍ™S °  °  p'ano es,abilizaçáo. enquadrados na Portaria 71. oferec 
reduzidas. 68 coni Pecíuena entrada e íinanciamentos longos, com despesi

Mais conforto 
e máxima capacidade 
de carga

L/LK/LS 1111
Mercedes-Sersz
cabina semi-avançada

Visitem a Corema, sem compromissos.

Juízo de Direito da Pri
meira Vara Cível desta 

Comarca de Lajes

Edital de 
Citação

O doutor Abelardo da Cos 
ta Arantes, Juiz de Direito 
da la. Vara Cível desta Co
marca de Lajes, Estado de 
Santa Catarina, na forma da 
lei, etc.

Faço saber a todos quan
tos o presente Edital de Ci 
tação com o prazo de trinta 
(30) dias, virem dêle conhe
cimento tiverem ou interes
sar possa, que, por parte 
JOÃO MARIA RICARDO DA 
SILVA, foi requerida uma 
Ação de Usucapião, sôbre 
uma área de terras, com du
zentos e cincoenta mil cru
zeiros (Cr, digo, com duzen
tos e cincoenta mil metros 
quadrados (250.000 ms2), si
tuada no lugar denominado 
“Cachoeira”, no distrito de 
Corrêa Piuto, desta comaroa 
de Lajes, com as seguintes 
confrontações: Com terras de 
João Alves Neto, de Albino 
Pereira Dias e de José Fer
reira das Neves. - Julgada 
a justificação, êste Juízo e- 
xarcu a seguinte sentença: 
“Vistos, etc. Julgo por sen
tença, para que produza to
dos os 6eus efeitos legais e 
de direito, a justificação fei 
ta por João Maria Ricardo 
da Silva, relativa a posse de 
uma gleba de terras com du
zentos e tine enta mil me
tros quadrados, situada uo 
distrito de Corrêa Pinto, nes 
ta Comarca. - Citem se os 
confrontantes do referido i- 
móvel, por mandado, e o dr. 
Promotor Público da la. Va
ra Cível; por edital, com o 
prazo de trmt. dia6, publican
do-se uma vêz na imprensa 
Oficial üo Esiado e três vè- 
zes nu imprensa local, os in
teressados incertos e desco
nhecidos, para que todos te
nham conhecimento da pre 
sente Ação de Usucapião e 
po66am contesta-la, querendo, 
no prazo da lei. Custas, a fi
nal. P.R.I. Lajes, 11 de janei
ro de 1965. (a68 ) Abelardo da 
Costa Arantes, Juiz de Direi
to da la. Vara Cível”. - E, 
para que ninguém alegue ig
norância, muito especialmen
te os interessados ausentes e 
não sabidos, passou-se o pre
sente edital que também se
rá afixado na forma da lei e 
lugar de costume. Dado e 
passado nesta cidade de La 
jes, Estado de Santa Catari
na, aos terceiro dia do mê 
de Agosto, do ano de mil nos 
vecentos e sessenta e cinco 
Eu, Luiz < arlos Silva, Escri-, 
vão do Cível, o datilografei 
subscreví e também assino.

Abelardo da Costa Arantes

Juiz de Direito da la Vara 
Cível

Luiz Carlos Silva 
Escrivão do Cível

PARA PREFEITO
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de gente e de luz
primavera em 

passarela
lair leoni

LA IR  LEONI
Correspondente em Curitibanos

Foi, além de um belo 
desfile, uma festa de 
côres!

Boutique Yuuga e Fri- 
da Modas, trouxeram à 
sociedade presente na 
promoção das ginasianas 
do Santa Terezinha, tô 
da o requinte da moda 
primaveril para 1905.

A coleção Arp, apre
sentou a, Frida Modas.

A coleção Pull Sport 
sucesso na Fenit do Ibi- 
rapuera foi vista e aplau
dida com méritos para 
Boutique Yuuga. 

côres e fiôres
A predominância pelo amarelo, azul calipso, 

rosa shoking-roxo, lilaz, e o branco prêto lembra
ram Denner em entrevista sôbre o lançamento da 
coleção primavera 1965.

Violetas, junquilhos, azáleas, margaridas e ro
sas acompanhavam nossas manequins, prenuncio 
da mais bela estação do ano. 

estreiantes
Duas, e com excelentes passos para a dificil 

arte de desfilar.
Carmem Lucia Miri e Arcely Volpato.
O aplauso expontâneo foi o melhor juiz. 
de janeiro à janeiro
As aspirantes â mesma arte, não deixaram de 

ser a nota alegre e pitoresca da noite.
Trajes dos mêses, confeccionados com carinho 

e talento, trouxeram á platéia presente ao Clube 
Sete de Setembro, um deslumbre colorido.

Desde o mês de Janeiro, o Verão da Garota 
de Ipanema, até Dezembro com «Jingle Bells» e 
Papai Noel, toda platéia aplaudiu com entusiasmo 

Assim se representaram os mêses:
Verão (Garota de Ipanema) Kita de Cassia 

Cruz da Silva - Carnaval (Borboleta Real - r  prê
mio) Elizabeth Maria Macêdo - Outono (Folhas 
mortas de plátano) Sibelle Bigarella - Páscoa - 
(Coelhinho) Maria Beatriz Marodin - Fiôres de La
ranjeira (Noiva) Eliane Finger - Inverno (Esquimó) 
Janete da Costa - Viagem (Malas prontas) Eli Gar
cia - Uma Elegante em Estilo (A moda atual) Ma- 
riangela Dotti - Primavera (Uma flôr de menina) 
Eliana Goretti Coelho - Professora diplomada (Uma 
linda normalista) Cleuza Botelho - Férias às Por
tas (livros e folguedos) Solange Kohanu e Natal 
(Papai Noel, sinos e presentes) Maria Aparecida 
Ortiz.

música que foi vida
O brilhante Prof. Plínio Calomeno, deu do seu 

talento a feliz demonstração de adaptação ao de.- 
file. Com êle nos parabenizamos, 
agradecemos
As fiôres, feminil perfume, hão de ser sempre 

o melhor presente.
Nosso obrigada às moças do Santa Terezinha. 

curso de filosofia pura
A noite foi de apresentações felizes.
Após o desfile, no Pinheiro Tênis Clube e pres

tigiado por seleta assistência, Dr. Sebastião Seve- 
rino da Luz, D.D. Promotor Público, Vice Presiden
te da UIMA (União Inter-Municipal de Assistência) 
realizou com brilhantismo a conferência sôbre o 
tema: Filosofia Pura.

O intelecto voltado para a ciência dos princí
pios e das causas, não poderia deixar de ser sua 
conferência, um grande bem à mente de nós ou
tros interessados nela.

E agora, apenas o fator iluminação retém por 
poucos dias o início das aulas.

Parabéns ilustre cultor da Filosofia Pura! 
noite de ballet
Outra excelente promoção do Grêmio das Gar

dênias - Pinheiro Tênis Clube: uma noite de bal
let, com a apresentação do corpo de arte da cida
de de Mafra.

Em 11 de Setembro, o espetáculo. 
l°s jogos da primavera
A animação para a semana de jogos, promo

ção do Pinheiro Tênis Clube, associando a eleição 
da Rainha de 1965, é grande.

O DPM-2 e DPM-4 NO
GUEIRA comprova tôdas 
essas utilidades pelo con
junto de pontos caracte
rísticos confirmados pela 
patente federal n- 61223 
expedida pelo Departa 
mento Nacional de Pro
priedade Industrial do 
Rio de Janeiro.

A matéria prima em
pregada na fabricação é 
da mais alta qualidade, 
bem como os aços finos 
de procedência suéca, ro
lamentos especiais SKF, 
protegidos em caixas com 
labirinto contra qualquer 
espécie de sujeira. A ex
periência de 10 anos na 
fabricação, o maquinário 
moderno, o corpo de té

DPM-2 e DPM-4
cnicos especializados que 
fabricam essa máquina, 
são fatores que justifi
cam as garantias de uma 
«NOGUEIRA».

O reduzido número de 
peças, simplicidade, resis
tência, e alta capacida
de de produção dessa 
máquina, que nenhuma 
similar no mercado con
segue fazer cora o mes
mo motor, são alguns dos 
fatores que deram à «NO
GUEIRA» o maior nome 
em máquinas para cortar 
e desintegrar forragens.

Acompanha a máquina 
um jogo sobressalente 
das peças sujeitos a des

gaste (facas e contrafa- 
cas). Estas peças tem 
grande durabilidade e po
dem ser fornecidas a pe
dido, assim como penei
ras e marteletes. Acom 
panha a máquina também 
um jogo de chaves que 
permitem a troca de pe 
ças ou a montagem e 
desmontagem completa 
da máquina.

São distribuidores dos 
famosos conjuntos NO
GUEIRA, em nossa cida
de, a conceituada firma 
E. J. BENTHIEN & CIA., 
sita à Rua Coronel Cór- 
dova, 265, próxima Jao 
Departamento dos Cor
reios e Telégrafos.

N O G U E I R A
PATENTE FEDERAL N.° 61223
NOGUEIRA è a única máquina 
fabricada no país que executa com 
perfeição todas as operações indicadas. 
CORTA: cana, capins, ramas, 
raizes e tubérculos.
MOE: em qualquer espessura 
desejada tudo quanto possa servir 
como ração para animais.
Além disto, é a máquina mais 
perfeita para fazer fubá mimoso 
porque nào esquenta o produto 
em qualquer das operações.
Funciona com motor elétrfco. 
a òieo. gasolina, transmissão, trator, 
roda d âgua. Geep. etc.
NOGUEIRA possui 5 pontos 
característicos patenteados.
Cada ponto reúne uma série 
de vantagens exclusivamente suas.
O sistema de facas e marteletes 
oscilantes conjugados (objeto principal 
da patente) é o mais importante, 
porque apenas com um motor 
de 3HP a máquina NOGUEIRA lhe dá 
produção muito maior do que 
qualquer outra fabricada no pais

NOGUEIRA possui 
3 tamanhos 
(DPM-1, DPM-2.
D PM -4). para atender 
qualquer necessidade.
Fòrça necessária respectiva 
3HP - 7.5HP e - 10HP, e 
pode ser fornecida 
com gerador 
para luz e fôrça.

S*6 6^ O''5
Se examinar o material, a resistência de tôdas as 
peças e o acabamento, V . S. se certificará de que 
NO G UEIRA é a melhor fábrica de máquinas agrí
colas da América do Sul.

Garantida por 10 anos, NOGUEIRA custa menos do que qualquer 
outra máquina que só faz uma operaçáo. ______________

E- J. Benthien & Cia.
Distribuidores ern Lages

RUA CORONEL CORDOVA, 265 
L A G E S  - o -  s a n t a  c a t a r in a

Entre, Dicléia Novak, Ritinha Ribeiro, Vera 
Lúcia Ronk e Sandra Guidi, há de estar a nova 
soberana.

E das mãos de Sônia Mara Silva, [cetro e co
roa de flores serão entregues em a noite de 25 de 
Setembro.

rádio guairacá de curitiba
Temos especial alegria ao fazer destaque a 

direção de brilhante radialista catarinense, frente 
a Rádio Guairacá de Curitiba.

Em moldes das melhores emissoras brasileiras 
assim é montada a nova programação RG-Linha 
de Frente.

Convidamos nosso leitor, à sintonia da queri
da emissora nos 550 Kls. do dial.

de ZENON
Um amigo e um outro nós.
Em sete dias, voltaremos.

PARA PREFEITO

Valdo Cosia

PARA
GOVERNADOR

IVO
S IL V E M
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Pelos Caminhos do Progresso:

Santa Catarina faz apêlo em favor do Brasil
«0 Brasil precisa da 

BR 101 (antiga BR 59) é 
o ensinamento decorren 
te da calamitosa situação 
dos Estados de Santa Ca 
tarina e Rio Grande do 
Sul, em consequência das 
últimas chuvas», declarou 
o Dr. Guilherme Renaux, 
Presidente da Federação 
das Indústrias do Estado 
de Santa Citarina».

S o l i l a r i E i M s
Retornando de Porto 

Alegre, onde foi chefian 
do a Diretoria da FIESC, 
manteve contato com 
nossa reportagem o in
dustrial Guilherme Re
naux.

Disse-nos o Dr. Renaux 
que atendendo a solici
tação do industrial Plí
nio Kroeff, Presidente da 
Federação das Indústrias 
do Rio Grande do Sul, 
viajou à Porto Alegre, 
juntamente com os in
dustriais José Elias, Mil
ton Fétt e João Batista 
dos Santos, iotegrantes 
da Diretoria da entidade

econômica que preside, 
munido de documento 
que a Federação elabo
rou em conjunto com o 
Governo do Estado, a fim 
de unir esforços com os 
co’egas gaúchos visando 
a rápida conclusão da 
BR-101, além de levar, 
de viva voz, a solidarie
dade dos industriais ca
tarinenses aos seus cole
gas e ao povo gaúcho, 
na calamitosa situação 
decorrente das últimas 
chuvas.

Governador Celso Ra
mos entrega memorial

O Governador Celso 
Ramos que viajara ao 
oeste catarinense em com 
panhia do Ministro Cor
deiro de Farias afim de 
aquilatar os prejuízos o- 
casionados pelas enchen 
tes em terras catarinen
ses. - e de lá seguira à 
Porto Alegre para entre
vistar-se com o Presiden
te Castelo Branco, aqui 
esceu era comparecer à 
audiência concedida pelo 
Sr. Presidente da Repú 
blica às Federações das

Indústrias do Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina, 
ocasião era que, usando 
da palavra demonstrou a 
importância sócio-econô 
mica e político - estraté
gica da BR-101, para a- 
final, fazer a entrega ao 
Sr. Presidente da Repú 
blica, do documento que 
demonstra a assertiva.

As palavras do gover
nador catarinense foram 
secundadas, em idêntico 
brilho, pelos Srs. Gover
nador lido Meneghetti e 
Plinio Kroeff, Presiden
te da FIERGS. Receben 
do o documento, o Sr. 
Presidente da República 
disse reconhecer a im
portância da BR-101, já 
incluída nas obras prio
ritárias do Govêrno Fe
deral e que o agrava 
vamento da ligação cen
tro - sul, decorrente da 
destruição das pontes 
sôbre o Rio Pelotas, en 
sejaria um reestudo do 
assunto, o que seria efe
tivado pelo Ministro do 
Interior Mal. Cordeiro de 
Farias, seu representan 
te pessoal, encarregando- 
de coordenar o solução 
dos problemas decorren
tes das enchentes nos 
Estados do Rio Grande 
do Sul e de Santa Cata 
rina.

O Brasil precisa da 
BR-101

A FIESC cumpriu o seu 
dever, concluiu o Presi
dente Guilherme Renaux. 
A destruição das pontes 
sôbre o Rio Pelotas de 
monstrou que o nosso 
slogan está superado: o 
Brasil precisa da BR-101, 
foi o ensinamento da tra 
gédia e, já agora, o va

loroso Rio Grande doJSul 
está conosco na postula- 
ção que resultará na i- 
mediata conclusão Cd as 
obras da importante ro 
dovia.

Entrevista com o Minis 
trs Cordeiro de Farias

Ao se despedir da re

portagem disse o Dr. 
Guilherme Renaux que 
permaneceram em Pôrto 
Alegre para se entrevis
tarem com o Sr. Ministro 
Cordeiro de Farias o Dr. 
Milton Fett, diretor - te
soureiro da FIESC, asses
sorado pelos Drs. Lauro 
Luis Linhares e Raul P. 
Caldas.

Tecidos Odrial S/fl
Convocação

Assembléia Geral Extraordinária
São convidados os senhores acionistas desta So

ciedade, para a Assembléia Geral Extraordinária, a rea 
lizar-se no dia 15 de setembro de 1965, em sua sede 
social, à Rua 1’res. Nereu Ramos, 279, às 15:00 horas, 
para deliberaram sôbre a seguinte ordem do dia: 

a) AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL;
,b) ASSUNTOS GERAIS

Lages (SC), 27 de agosto de 1965 
Rubens de Almeida 

Dir. - Presidente

Sra. Leonete Lins Fernandes
Transcorreu na última quinta feira, dia 9, a 

passagem de mais um aniversário natalicio da 
Sra, Leonete Lins Fernandes, digna esposa do Sr. 
Névio Fernandes, Redator Chefe deste jornal e pes 
soa yastamente relacionada em nossos meios.

À feiiz nataliciaute enviamos as nossas con
gratulações.

Torneiros, Mecânicos de Manutenção e Encanadores
Para o programa de Expansão da Fábrica, a O- 

L1NKRAFT - CELULOSE E PAPEL LTDA, tem vagas 
para os cargos acima mencionados.

A Cia oferece residência, assistência Médica, 
Dentária e cooperativa.

Os canditatos devem apresentar-se ao Departa
mento Pessoal, na estrada Geral Rio do Sul - Lajes,
Km. 80.

G pizacào Ernani Rasa
de iE P V I Ç C /  E D C F I Í Í I C N 4 I Í

Técnico em Contabilidade,
Bacharel em Ciências Contábeis e Atuariais

Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais.

Contabilidade — Auditoria — Advocacia
Escritórios:

Rua Pres. Neren Ramos, 294 - Fone 355
L A J E S  —  S A N T A  C A T A R I N A

Av. Camões (ao lado do Cine Avenida) Sairro Coral
L A J E S  —  S A N T A  C A T A R I N A

SIMCA

Recebemos os modelos 1965
do mais  r e s i s t e n t e  c a r r o

(provado em 120.048 km de
b r a s i l e i r o !
estrada)

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

&

Automóveis Peças e Acessórios
Rua Hercilio Luz s/n - Lages - Sta. Catarina

DESEMPENHO • CONFÔRTO • SEGURANÇA

•  Ignição transistorizada •  Nova fechadura silenciosa -  duplo eng
•  Chave única para ignição e trava de câmbio •  Alças de apôio •  F 
nel estofado em novas linhas* Novas combinações de côres-metálic

M A P A
a M A rfin n
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liiizo È  Direito da Primeira Vara tira i da Comarca de Lages - Santa Cala
O duutor João Martins, Juiz 

de Direito subst. em exerc. 
Da la. Vara Cível desta Co
marca de Lajes, Estado de 
Santa Catarina, na forma da 
lei, etc.

Edital de 
Citação

Faço saber a todos quantos 
o presente Edital de Citação, 
com o prazo de triDta (3 i) 
dias, virem dêle conhecimen
to tiverem ou interessar pos
sa, que, por parte de Ângelo, 
Pedro, Jeroni no, Serafino e 
José Gazolla, foi requerida 
uma ação de usucapião, so
bre uma área de terras com 
726 000 ms2 (setecentos e vin
te seis mil metros quadrados), 
situada na Fazenda dos Pinhei

ros Ralos, Cêrro Negro, mu 
nicipio de Anita Garibaldi 
desta cimarca de Lajes.com 
as seguintes confrontações: 
Com terras de José Firmino 
Lopes, Aureo Barbosa Ramos, 
e Joãc Justino. - Julgada a 
justificação, êste Juízo exa
rou o seguinte despacho: 
“Vistos, etc. - Julgo por sen
tença, para que produza os 
seus jurídicos e legais efei
tos, a justificação feita por 
Ângelo, Pedro. Jerônimo. Se
rafino e José Gazolla, relati
va a posse de uma gleba de 
terras com setecentos e vinte 
e seis mil metros quadrados, 
situada na Fazenda dos Pi
nheiros Ralos, município de 
Anita Garibaldi, nesta Comar
ca. - Citem-se, por mandado, 
os confrontantes do imóvel; 
por edital com o prazo de 
trinta dias, publicando se uma 
vêz na imprensa Üficiol do

Estado e três vêzes na im
prensa local, os interessados 
incertos; expeça-se carta pre
catória para citação do Do
mínio da União, em Florianó 
polis, e cite-se também o Dr. 
Promotor Público da la Vara 
Cível, para que todos tenham 
conhecimento da presente a 
ção de usucapião e possam 
contestá-la. qnerendo, no pra
zo legal. Custas afinal. P.R.I 
Lajes, 28 de junho de 1965. 
,a s )  João Martins, Juiz de 
Direito subst. em exerc. na 
la. Vara Cível". - E, para que 
ninguém alegue ignorância, 
muito especialmente os inte 
ressados ausentes e não sa
bidos. passou-se o presente 
edital que também será afi
xado na forma da lei e lugar 
de costume. - Dado e passa
do nesta cidade de Lajes, 
Estado de Santa Catarim, a»s 
vinte e nove dias do mês de

Junho, do ano de mil nove
centos e sessenta e cinco. . 
Eu, Luiz Carlos Silva, Escri
vão do Cível, o datilografei, 
subscreví e também assino- 

João Martins
Juiz de Direito da la Vara 
Cível, (juiz subst. em exerc.) 

Luiz Carlos Silva 
Escrivão do Cível

O doutor Abelardo da Cos
ta Arantes, Juiz de Direito 
da la. Vara Cível desta Co
marca de Lajes, Estado de 
Santa Catarina, da fo: ma da 
lei, etc.

E d i l c l  d e  
Ciiação

Faço saber a todos quan- 
t >s o presente Edital de Ci
tação co n o praz) de trinta
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Concessionário exclu sivo :

Agência Planaltina de Veículos S/A.
Avenida Presidente Vargas- 1898-End.Tel. Planaltina - Fone, 4i4-T x. Postal, 3 3 3 - LAGES - SC

(30) dias. virem dele conhe
cimento tiverem ou interes
sar possa, que por parte de 
JOSE RAMOS DE OLIVEIRA, 
foi requerida uma Ação de 
Usucapião, sôbre uma gleba 
de terras, com a área super
ficial, de mais ou menos ou 
melhor, com a área superfi 
ciai de cento e cincoenta mil 
metros quadrados (150.000 
ms2), localizada no lugar de 
nominado “Campanha”, distri
to de Bocaina do Sul, desta 
comarca de Lajes, com as 
seguintes confrontações: com 
terras de Carmosino Melo Var
gas; de Manoél Antunes de 
Melo, de Mancilio Daniél de 
Liz, João Ramiro Ferreira e 
de Irineu Ribeiro. Julgada a 
justificação, determinou o MM. 
Juiz, por sentença, que abai 
xo segue transcrita, o seguin
te; “VISTOS, etc. JULGO por 
sentença, para que produza 
os seus jurídicos e legais e 
feitos, a justificaçõo feita por 
José Ramos de Oliveira, re 
lativa a posse de uma gleba- 
com cento e ciDeoeLta mil 
metros quadrados, sita no 
distrito de Bocaina do í-ul, 
de6ta Comarca. Citem se os 
coofrontantes do imóvel por 
mandado, e o Dr. Promotor 
Público da la. Vara Cível; 
por edital, com o prazo de 
trinta dias, publicando se uma 
vêz na Imprensa Oficial do 
Estado e três vêzes na im
prensa local, os interessados 
incertos e não sabidos, para 
que todos tenham conheci
mento da presente ação de 
usucapião e possam contes
tá-la, querendo, no prazo le
gal de dez di '8. - Custas, a- 
final. P.R.I. Lajes, 28 de Ou
tubro de 1964, (ass.) Abelardo 
da Costa Arantes, Juiz de 
Direito’’. - E, para que nin
guém alegue ignorância, mui
to especialmente os interes
sados ausentes e não sabidos, 
passou se o preseme edital 
que também será fixado e 
publicado na forma da lei. - 
Dado e passado ne6ta cidade 
de Lajes, Estado de Santa 
Catarina, aos vinte e quatro 
dias do mês de Maio, do ano 
de mil novecentos e sessen
ta e cinco. Eu, Luiz Carlos 
Silva, Escrivão o datilografei, 
subscreví e também assino. - 
Abelardo da Costa Arantes

Juiz de Direito
Luiz Carlos Silva

Escrivão do Cível

V o c ê  s a 
b e  o  a u e
3  í õ n i f  i •
c a  c  a m p  ?

PARA
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Elegante atitude do Clube 
1 Soroptimista de Lages |:

Gesto sumamente ele 
gante, e que vem sensi
bilizando a opinião pú 
blica, tomou o Clube So 
roptimista de Lages, a 
travez de sua prezada 
diretoria e ilustradas as
sociadas, com relação a 
um grupo de passageiros 
da Emprêsa Bianchi, que 
procedente do norte do 
País se dirigia para o 
Rio Grande do Sul, no 
fim da última semana.

Premido pelo antago
nismo da natureza, quan
do na noite de 4 para 5 
do corrente, e em con
sequência das fortes chu
vas caidas naquela oca
sião, que provocou a ru 
tura da Ponte de Emer
gência no Rio Pelotas 
construída pelo 2' Bata
lhão Rodoviário e outras 
Unidades do sul do País, 
o ônibus da referida Em

prêsa e mais os 'seus 
passageiros, foram for 
çados a permanecer em 
Lages.

Como é natural, não 
são todas as pessoas que 
dispõe de condições mo
netárias para fazer fren
te à êsses imprevistos, 
principalmente quando 
essas viagens são reali
zadas em matéria de ur
gência ou de negócios 
pendentes.

Compreendendo a real 
situação em que ficariam 
os passageiros daquela 
Emprêsa, sujeitando-se à 
gastos imprevisíveis com 
hotel, alimentação etc., o 
Clube Soroptimista de 
Lages dirigiu-se ao Co 
mando do 2- Batalhão 
Rodoviário, onde conse
guiu acomodações para 
20 pessoas naquela Uni 
dade, ficando as mesmas

em Lages desde o último 
sábado até a 5a feira, 
cujos hospedes sempre 
receberam a devida a- 
tenção e distinção dêsse 
renomado clube de ser
viço, tanto por parte de 
sua diretoria como dedi
cadas associadas.

Foi assim posto em 
prática, mais um ato do 
Clube Soroptimista de 
Lages e em beneficio de 
um grupo de pessoas, 
procedentes das mais va
riadas partes do centro 
e norte do País, que saí
ram aqui de Lages tão 
maravilhados, agradeci
dos e orgulhosos *por ês- 
te magnífico gesto das 
soroptimistas lageanas.

PADARIA I D E A L

Regressaram quarta feira última de Porto A- 
legre, os Srs. Vereador Ariovaldo Neri Caon, Dr. 
João Saldanha e Boanerges Mello Avila, altos pró- 
ceres do S. C. Internacional, que foram à capital 
gaúcha, assinar em nome do colorado lageano, um 
importante contrato com a firma Promotora Geral 
de Empreendimentos Ltda., para a colocação de 
títulos patrimoniais do seu futuro Estádio, ora em 
construção, próximo à Maternidade Tereza Ramos.

A Promotora Geral de Empreendimentos Ltda.f 
é uma das mais conceituadas firmas do ramo no 
RGS, estando a ela afeta, também, a campanha 
para a construção do Estádio do S. C. Internacio
nal. de Porto Alegre, na Avenida Beira Rio, e de 
um outro Estádio pertencente à uma famosa agre
miação de Buenos Aires.

Por todos êsses motivos, comprova-se, que es
tá em boas mãos, a campanha para a colocação 
de títulos patrimoniais do colorado lageano, para 
o término imediato da6 obras do seu Estádio, 
que tem a sua inauguração prevista para os fes
tejos do 2* Centenário de fundação de Lages.

A venda dêsses títulos patrimoniais, segundo 
nos revelaram aqueles altos mandatários do S. C. 
Internacional, está previsto para os primeiros dias 
do próximo mês de Outubro.

Inaugura moderno 
Panificio na Praça 

João Costa CORREIO LAGEANO
Com inusitado júbilo, 

registramos na d a t a  
de hoje, o transcurso de 
mais um aniversário na 
talicio do Dr. Jorge Bar 
roso Filho, eficiente ad
vogado do fôro desta 
comarca e pessoa de 
larga proeminência no 
seio da vida social e po 
litica da Princesa da Ser 
ra.

Elemento nitidamente 
entrosado em vários se
tores de atividade, o Dr. 
Jorge Barroso Filho, con 
quistou atravez de tudo 
isso, um elevado e me
recido conceito perante

Ao < nsejo do seu natalicio, quando per certo, 
será efurivaiuente cu nprimeatado pelos seus inú
meros amigos e colegas de atividades jurídicas, 
enviamos destas páginas, ao Dr. Jorge Barroso 
Filho, o nosso caloroso augúrio de uma vida re
pleta de saúde e felicidades.

Jantar dos Contabilistas
Conforme informamos em edições anteriores, 

está programado para a noite de hoje, no tradi
cional Restaurante Planalto, de propriedade da 
firma Irmãos Cansian, sito na BR-2, um jantar de 
confraternização organizado pelos contabilistas de Lages.

Ao referido jantar deverão comparecer todos 
° ^ CüD*ak'ljstas lageanos, onde na mesma oportu
nidade serão debatidos importantes assuntos rela
cionados com essa valorosa classe.

A organização do mesmo está afeta a uma co
missão formada pelos Srs. Dr. Pregentino Luiz Pa- 
nzzi, Saulo Salustiano Ramos, Dr. Antônio Alencar 
A. Furtado, Darcy Marin e Roland Hans Kumm 
e em mãos de quem encontram-se ainda as lis 
tas de adesões para o referido jantar de confraternização.

PARA GOVERNADOR

IVO SILVEIRA

a comunidade lageana

A conceituada Padaria 
Ideal, de propriedade do 
Sr. Santos Bett, sita à 
Rua João de Castro, inau
gurou na última terça 
feira, à Praça João Cos
ta, no local onde antiga
mente funcionava a Can
tina Capri, um modernís 
simo panificio e seção 
de vendas.

Êste nóvel estabeleci
mento da Padaria Ideal, 
é dotado de maquinários 
modernos, que graças à 
processos genuínos, tem 
a propriedade de produ
zir uma série variada de 
pães, cuja produção está 
suficientemente prepara
da para atender a toda 
a sua distinta clientela 
em qualquer hora do dia 
ou mesmo da noite.

De parabéns pois, está 
a população lageana, por 
possuir mais êste mo
derno estabelecimento à 
sua disposição, pois o 
seu fabrico é confiado à 
processos modernissimos 
e atendidos por profis
sionais competentes, e na 
seção de vendas, que 
funciona em anexo, está 
a cargo de funcionários 
zelosos, sob a supervi
são direta do seu digno 
proprietário, Sr. Santos 
Bett. elemento êsse, por 
seu dinamismo e outras 
qualidades, goza de um 
elevado conceito em nos
sos meios sociais e co 
merciais.

Noticiando o aconteci
mento, enviamos destas 
colunas os nossos melho
res cumprimentos à dire 
ção dêsse nóvel estabe
lecimento, na pessoa do 
Sr. Santos Bett, com vo
tos de crescentes pros- 
peridades.

L A C E J t  II de /etem b re  de 1965

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Indostriários

AGENCIA DE LAJES

=  A V I S O  =
1 - Faço saber a quem interessar possa, de 

que esta Agência receberá em sua séde, à Rua 
Hercilio Luz, pelo prazo de 10 (DEZ) dias, pro
postas para venda a êste Instituto, de terrenos 
situados em zona central, para a construção de 
sua Sede própria, nesta Cidade e que deverão 
obedecer às seguintes características:

a) - Testada minima de 20 metros;
b) - Área minima de 80o m*;
c) - Prazo de opção de 90 dias, no mínimo.

2 - Fica esclarecido outrossim de que o Ins* 
tituto 6e reserva o direito de aceitar qualquer 
uma das propostas apresentadas ou rejeitá-las tô- 
das, a seu exclusivo critério.

Lajes, 31 de agosto de 1965

Manoel Batista de Arruda
Agente

CHAPEADORES E ENCANADORES

Para o programa de Expansão da Fábrica, a OLIN- 
KRAFT - CELULOSE E PAPEL LTDA, tem vagas para
os cargos acima mencionados.

A Cia. oferece residência, assistência Médica, Den
tária e Cooperativa.

Os candidatos devem apresentar-se ao Departamen
to Pessoal na Estrada Geral Rio do Sul - Lajes, Km. 80.

Sr. Henrique Nicolau Reuter
Nataliciou no dia de ontem, o nosso prezado 

assinante, Sr. Henrique Nicolau Reuter, pessoa al
tamente relacionada na sociedade lageana.

Cidadão de reconhecidas qualidades que o 
fazem cada vez mais benquisto no seio da co
muna lageana, o mesmo foi muitíssimo cumpri
mentado na data de ontem, do qual também nos 
filiaremos, desejando-lhes votos de plênas felici
dades.
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