
Em ato que contará com a presença do pre
sidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4* 
Região, autoridades civis, militares, eclesiásticas e 
classes produtoras locais, além de Juizes Dresi 
dentes de várias Jüntas do Estado, será instalada 
hoje às 17 horas, a Junta de Conciliação e Julga
mento de Lages, que íuncionará em modernas ins 
talações à Rua Hercilio Luz. edifício Ervino Bor- 
ges.

Afim de participar dessa inauguração, chega
ram ontem a esta cidade, o Desembargador L)r 
Carlos Alberto Barata e Silva, presidente do Tri
bunal Regional do Trabalho da 4a Região, cera 
éde em Porto Alegre, e abrangendo os Estados 
e Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Dr. Jorge 
urreax, Dr. Paulo Mainard Rangel, primeiro pre 
idente dessa Junta. Dr. Antomo Cesar Pereira 
qana, Juiz do Trabalho e atual presidente da 
unta de Conciliação e Julgamento de Lages, Sra. 
argarida Moraes Nascimento, diretora geral da 
ecrebria da TRIRETRA da 4a Região, além dos 

'uizes Presidentes das Juntas de Conciliação e 
ulgamento de Criscíúma, Florianópolis, Itajaí, Blu 
enau, Joinville e Vacaria.

Na noite de ontem, no Grande Hotel Lages, o 
esidente do Tribunal Regional do Trabalho, que 
Catedrático de 4 Faculdades do Rio Grande do 

ul, manteve contacto intimo com autoridades ju 
iciárias locais, diretores de estabelecimentos de 
nsino, lideres sindicais e acadêmicos da Faculda- 
e de Ciências Econômicas e Contábeis de Lages, 
portunidade em que o Desembargador Dr. Carlos 
berto Barata e Silva, por nosso intermédio, trans- 
itiu ao povo de Lages a seguinte mensagem:

«Ao ensejo de minha visita a essa tradicio- 
1 cidade de Lages, para instalar oficialmente a 
nta de Conciliação e Julgamento, presidida pelo 
vem e culto Juiz Dr. Antonio Cezar Viana, que- 

antes de mais nada, saudar a população dêste 
unicípio, nas pessoas de suas autoridades execu- 
as, legislativas e judiciárias, augurando a todos 
mais sinceros votos de felicidades.
Contudo, não me poderia furtar a uma afirma- 

o: A instalação da Junta de Conciliação e Jul- 
mento desta cidade deve ser interpretada como 
inauguração de uma era de paz social entre 
pregados e empregadores entre o capital e o 
balho e nunca como um estímulo a dissenções 
desavenças entre aqueles dois fatores da produ- 
o. — Não' se entenda que facilitar ao emprega- 
a busca de seus direitos, consagrados em lei, 

ssa ser considerado como um estímulo a dissi- 
s. — A função da Justiça do Trabalho é emi- 
ntemente conciliadora e consequentemente de 
z. — E essa função, t  com a graça de Deus, há 
ser desempatada com perfeição pela Mm. Jun 
de Conciliação e Julgamento de Lages, atravez 
seus dignos membros e de seus dedicados fun- 
nários».
Também, o Dr. Antonio Cezar P. Viana - Juiz 

sidente da J. C. J. de Lages, saudou o povo 
Lages, nos seguintes têrmos:
‘Inicialmente, quero manifestar minha satisfi- 
era vir a presidirj a Junta de Conciliação e 

gamento desta próspera cidade. Tenho certeza 
- o nóvel órgão do Judiciário haverá de satis- 
;er pienamente seus elevados fins que, em ulti- 
análise, dizem respeito ao perfeito entendimeu- 

e equilíbrio das classes empresariais e obreiras 
Pta comuna. _

Quero dizer por fim, que a instalação da J.C J.

Íta cidade reflete o alto gráu de desenvolvi 
ito que alcançou, pois foi tendo em vista esse 
ecto que se impôs a extensão da Justiça do 
balho a êste rincão catarmense”.
Assim, a partir da próxima semana já estara 
ionando em definitivo entre nós, a Junta 
ciliação e Julgamento de Lages, cujo organis 
conta com o Sr. Dr. Ozy Rodrigues, como seu 
fe de Secretaria e outros funcionários especr 
,dos.

Conforme lista tríplice apresentada Pelos,

I^Sindicatos locais, e aprovada pelo Pre^ '* .* n 
Iribunal Regional do Trabalho da 4’ K 8 ’

111 escolhidos os seguinte vogais: Empreg 
,Dr. Wilmar Vieira Branco (titular) e , 

Jda (suplente); Empregados - Raimundo Mach 
htular) e Raul dos Santos Fernandes (suplen J
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Povo de Otacilio Costa homena
geará o novo Prefeito de Lages

Hoje por volta das 12 
horas, o Sr. Valdo Costa 
Avila, novo Prefeito de 
Lages, estará recebendo 
inequívocas demonstra-

Procedente de Porto 
Alegre, deverá chegar na 
próxima segunda feira, 
dia 18, o Sr. Luiz Carlos 
Rodrigues, Diretor de Pu
blicidade da Cia. de Ci
garros Sinimbu, pres
tigiosa organização bra
sileira, com rajuificação 
em todas as Unidades da 
Federação.

A visita do Sr. Luiz 
Carlos Rodrigues a esta 
cidade, está sendo cer
cada de grande interês- 
se, visto que a Cia. de 
Cigarros Sinimbu, acaba 
de estabelecer-se com um 
posto de vendas em nos
sa cidade, devendo o 
mesmo, na oportunidade, 
tomar uma série de me
didas visando expandir 
as atividades do mesmo 
em nosso Município, bem 
como em toda a região.j

darmos a vin 
(8, de um dos 
imicos compo- 
Cia. de Cigar

ra, almejamos 
íiz Carlos Ro- 
i nossos votos 
diz e proveito- 

em nossos

ções de carinho e de aprêço |por parte do bravo 
povo de Otacilio Costa, por ocasião de um gran
dioso churrasco.

A essa homenagem do povo de Otacilio Cos
ta ao Sr. Valdo Costa Ávila, deverão se associar 
correligionários de Palmeiras, Igaras e outras lo
calidades vizinhas.

De nossa cidade juntamente com o Sr. Valdo 
Costa Ávila, se deslocou por volta das 10 horas 
para àquele distrito, grande número de pessoas, 
inclusive Vereadores e altos próceres do pessedis 
mo lageano, que à entrada daquela localidade se
rão alvos de uma grandiosa recepção por parte 
de sua população.

Na ocasião falarão vários oradores de Otaci
lio Costa e de nossa cidade, inclusive o novo Pre
feito Municipal, Sr. Valdo Costa Ávila.

Emenda permitirá reeleição 
de Castelo Branco

O Deputado Aniz Badra está colhendo assina
turas para uma emenda constitucional que altera 
a duração do mandato presidencial. Impede a pro
paganda sucessória até três meses antes do pleito, 
permite a reeleição do Presidente e Vice-Presiden
te da República, admitindo a candidatura, mesmo 
à sua revelia, do Marechal Castelo Branco e do 
Sr. José Maria Alkmin, elegíveis por maioria ab
soluta, só se promovendo o pleito direto, se, em 
três esciutínios, êsse quorum não fôr obtido.

De iDiciativa de um parlamentar exige-se para 
a emenda um têrço de assinaturas (137 deputados) 
e só poderá ser aprovada se obtiver dois têrços 
da Câmara e do Senado, numa legislatura, ou 
maioria absoluta, em duas votações consecutivas 
nas duas Casas do Congresso.

Oebutantes Lageanas em 
Faironpilha, Rio M e  do Sul

A sociedade lageana estará sendo representa
da na noite de hoje na cidade de Farroupilha, 
Estado do Rio Grande do Sul, por ocasião do 
grandioso baile das debutantes em uma dc suas 
entidades locais.

As Srtas. Carraem Lídia Ribas Appel, dileta 
filha do casal, Sr. e Sra. Curt Appel, do alto co 
mércio desta praça, e Maria Tercza Ribas Amaral, 
prezada filha do casal, Sr. e Sra. Evaldo Am ral, 
ex-Prefeito de Curitibanos, ex-Deputado Estadual, 
e industrialista aqui residente, estarão debutando 
na noite de hoje em Farroupilha, como represen
tantes da beleza e simpatia da menina-môça da 
Princesa da Serra.

Aqueles casais e mais as simpáticas debutan
tes já se encontram naquela próspera comuna 
gaúcha.
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O tradicional Restaurante Napoli, de proprie
dade do Sr. Beno Schmidt, está de parabéns, pois 
conforme missiva que o mesmo recebeu do Sr. 
Roger Karmann, Coordenador Geral da Editora 
Abril - Guia Quatro Rodas, vem de ser incluído 
em seu Guia Turístico Quatro Rodas do Brasil, e- 
dição especial anual da Revista Quatro Rodas.

Trata se de uma distinção muito honrosa para 
o popularíssimo Restaurante Napoli, estabelecimen 
to êsse que desde há muUo vem grangeando a 
preferência dos senhores turistas, por ocasião dos 
seus trânsitos por nossa cidade.

Para formalizar o que acima [dissemos, repro 
duziremos na íntegra, a missiva que v.m de ser en 
dereçada ao Restaurante Napoli, vasada nos se 
guintes têrmos:

São Paulo, setembro de 1963 

Prezados Senhores:

É com grande satisfação que lhe comunica
mos que seu estabelecimento foi selecionado por 
nossos pesquisadores para figurar no primeiro nú
mero do Guia Turístico Quatro Rodas do Bra
sil. edição especial anual da revista QUATRO RO 
DAS, e que acaba de ser lançado, achando-se à 
venda em todos os Postos dos Revendedores SHELL.

Tal fato adquire especial significado quando 
se ressalta que é esta a primeira vez que se edita 
no Brasil obra de tal quilate, apenas comparável 
aos «Guias» europeus e, norte americanos.

O Guia Quatro Rodas do Brasil é fruto do 
trabalho de uma equipe de 60 pessoas, das quais 
34 pesquisadores, que, durante dois anos, percor
reram mais de 200 mil quilômetros do território 
brasileiro, visitando todos os Estados e mais de 
mil cidades.

O resultado dêsse trabalho de fôlego são as 
324 páginas do Guia Quatro Rodas do Brasil,
em três idiomas (português, inglês e castelhano). 
Além de cêrca de 80 mapas de todos os gêneros, 
o GUIA contém tôdas as informações sôbre «aon
de ir o que ver», «como chegar lá» e «onde co 
mer - onde ficar». Contribui, assim, de forma ob
jetiva, prática e completa para o incremento do 
turismo brasileiro, tornando-se desde já parte es
sencial dêle.

O entusiasmo com que o Guia Quatro Ro
das do Brasil está sendo recebido atesta, por si 
só, a importância do empreendimento.

A êsse entusiasmo não temos dúvida de que irá 
juntar-se o seu.

Cordialmente

EDITORA ABRIL - GUIA QUATRO RODAS 

JORGE KARMANN

Coordenador Geral

Claudino-
A única firma especializada no ramo

Cobranças de qualquer espécie
FAÇA SUAS COBRANÇAS POR

Claudino - Cobranças
E RECEBA O SEU DINHEIRO TRANQUILAMENTE 

Visite nossos escritórios:
Rua Marechal Deodoro, 304 (Fundos)

Em frente à FORD

'  ,$ t¥ >  <í * i

HW

“-Como está

"9 fiissfo  m mm"
“- 0  que você acha de

“9 DIREITO BE N U S ”
Você ouviu o capítulo de ontem de

“0 DI9IIT0 Di N1SCES"

TÔBfl A CIDADE COMENTA

está sendo a p r e U n U d T pela' ,0d° ° mund° ’ ^

NAO PERCA“0 DIREITO DE NASCER”
9 6 SUCeSS° d° Rad'° Teatro C O L C A T E P A L M O U V Í

Ee â íia . re iras
15 H O R A S , P E U

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



ges S. C. -  16 * 10 . 65
C C R R tilC  IA G E 4 N C

> k

LEONI
em Curitibanos

de gente e de luz
.. lair leonilumenau em noite a rigor

Sábado, 9, Sociedade Dramática Musical Car- 
s Gomes, viveu sua noite maior entre flores de 
das as côres.

A noite de «debut» das meninas moças da so- 
edade catarinense foi um deslumbre onde a fi
ra e a elegância eram duas constantes.

ebutantes

Esta a relação por ordem de apresentação:

erenice Maria dos Santos (Blumenau) Janete Ma- 
a Bartolomeu (Florianópolis) Dalila Solange Za- 
ini (Blumenau) Karin e Elke Lucas (Rio do Sul) 1 
nlce Guimarães (Blumenau) Aidyl Lenita da Cu- 
a (Curitiba) Lorieti Lenzi (Blumenau) Eneida 
uz Alves (Rio do Sul) Loreta Hanemanu (Blu- LAIR 
enau) Edna Gaboardi (Curitibanos) Mariza Rosi Correspomiente su. .„„„„«uu 
z (Blumenau) Tânia Cordova Vieira (Itajai) Maria Julieta Silveira (Blu 

enau) Ivonete Bouommi (Brusque) Maria Helena dos Santos (Blumenau) 
elize Bornhausen .aeheco (Itajai) Regina Passerino (Blumenau) Carmen 
iva (Florianópolis) Tania Maria Poses Silva (Blumenau) Vera Beatriz Bi 
chini e Suzana Bürger (Blumenau).

tronesse

Sra. JURANDIR PEITER, a escolhida para patronesse da noite das rosas,

inha

SUZANA BÜRGER, eleita por comissão julgadora «la Raioha das De- 
tantes» da S. D. M. Carlos Gomes.

Foi uma festa de beleza além da graciosidade, o vestido branco de

O clube tradicional presidido pelo Sr. José Ferreira da Silva tem nos 
. Antonio Reinert e Alcides Machado, os Diretores Sociais.

E foi do sr. Antonio Reinert que a comitiva curitibanense recebeu o 
lhor em atenção e gentilezas.

ica

3a Página

NESTE CANTINRO DE

r
PAZ í . .

c o <x>c, ç^cu,t

Dalton Luiz Gonçalves, jovem poeta de Fio 
rianópolis, jornalista e além acadêmico de Direito, 
um tanto de ideal, outro de lirismo aqui, onde 
buscamos paz.

Crémos, sem mêdo de errar, ser Dalton Luiz 
Gonçalves, uma alma eleita ao culto em glória 
da Poesia. * >

E quem tendo, “consciência dos problemas, 
sociais, do terrorismo na cultura, das dialécticas, 
das ideologias, da descrença, do materialismo cres
cente, das vaidades do homem, do odio, do deses
pero dos seus semelhantes'’ não pode ser senão 
uma promessa com requintada excelência para al
cançar o ápice amanhã no Ideal doirado de um 
sol total 
Do autor,

al
O Conjunto ERINHO, harmonioso em excelência, preencheu a noite.

Acompanhando Edna Gaboardi, trouxemos de Blumenau excelente im- 
ssão pela elevação social da Sociedade Dramática Musical Carlos Gomes. 

Nos parabenizamos com sua diretoria.

ite da sinhá-moça
A promoção de ouro do Pinheiro Tênis Clube há de ser quando, em 

noite maior o espetáculo de «sinhá moça» fôr vivido pelas debutantes 
1965 '

Em estilo do Brasil Colonial, a casa grande da fazenda, à luz dos 
piões, mostrará sinhá-moça. desencantada eníao. Poesia em estilo de 

ontem» (com H) hoje quando as espaço-naves se dirigem as estrelas.

s santa catarina
Sonia Maria Pinho, eleita de 1965 confirmou sua vinda à Primeira 

ite da Sinhá-Moça.

utantes visitantes
Em edição próxima a relação oficial. . .
Anunciamos com júbilo a presença de Ana Lygia e 

ncêsa das Debutantes de Santa Catarina.

coração
A execução de nosso motivo, «Brasil Colonial», está merecendo do 

Olmerindo Lerias o talento para execução.

sica

ral
PABLO COELHO de Porto Alegre.

a jo  fnral filiado [a U.I.M.A. Yedda 
Para hoje a primeira apresentação d Dara o aplauso, 

rtmann, grande reserva artística, o enderêço para o v

CLEMENTINO FRAGA a célere e quase
®ocidade é um recorte de alvorada 1qu® PJ* romper do dia- 
•Pressentida, como as tintas policromicas a

Em sete dias, voltaremos.

ô  P 0S T Ä
Surge o Poeta 
Surge sua mensagem 
O canto do Poeta 
é incompreendido

O Poeta canta 
Canta ao povo
O povo não quer compreender 
o Poeta

poé-0  povo não tenta compreender a mensagem 
tica
Porque o Poeta canta o próprio povo
E a mensagem do Poeta faz o povo conhecer o
espírito

Espírito de Odio 
Espírito de Vaidade 
Espírito de Individualismo 
Espírito de Inconsciência

R e t a l h e

e eis que voltamos à serenidade, 
e sôbre as ruinas do passado morto 
despetalamos a última saudade . . .

Baptista Santiago

Oh! tu que turvas o palor da neve, 
tu que as estréias escurece, deixa; 
meu coração dormir . . . Pisa de leve.

Guimarães Passos

_ A gente só conhece bem as coisas que cativou.
E os homens não tem mais tempo de conhecer 
coisa alguma. Compram tudo prontinho nas lojas. 
Mas como não existem lojas de amigos, os ho
mens não tem mais amigos.
Se tu queres um amigo, cativa-me !

Antoine de Saint Exupéry

H O  M Í N I M O  S E H I O  M A X I M A S !

A felicidade do corpo consiste na saúd.- e a 
lo espírit 

(TALES)
do espírito na sabedoria.

O que tem por preço uma partícula de honra, é 
caro (José Ingenieros)
Tudo que o Amor toca, está salvo da morte (Ro- 
main Rolland)
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luizo de Direito da Comarca de Lages
Ç fi "e.°r»Pae aa

* S - G ínaçâo.do deW joTjpara

O doutor José Pedro 
Mendes de Almeida - 
Juiz de Direito da Se
gunda Vara Cível da 
Comarca de Lages, Es
tado de Santa Catarina, 
na forma da lei e, 
etc . . .

Edital de 
Notificação

Faz Saber a todos que 
o presente edital de no
tificação, com o prazo de 
trinta dias, virem ou dê- 
le - conhecimento tive
rem que, por parte do 
doutor Wolny Delia Roc 
ca foi requerido uma Jus
tificação Judicial, com a 
seguinte petição inicial e, 
despachos: - Exmo. Sr.

Dr. Juiz de Direito da 2“ pi
Vara. - Dr. Wolny Delia 
Rocca, brasileiro, casado, 
engenheiro químico, do
miciliado e residente nes 
ta cidade, por seu pro
curador infra assinado, 
vem, respeitosamente, â 
presença de V. Excia., 
expor e afinal requerer o 
seguinte: - A) - O FATO/
Io. Que o peticionário é 
proprietário de duas (2)
Notas Promissórias Ru 
rais emitidas pela firma 
Indústria e Comércio de 
Madeiras Battistella S.A, 
com sede e fôro nesta 
cidade em data de 24/5/
1965, com vencimentos 
para 5/8/1965, sendo uma 
de n° 65/169, com o va 
lor de Crí 403 800 e a ou
tra de n° 65/176, com o 
valor de Cr$ 38.750 no
minais, correspondentes 
a venda de 7.435 p2 de do aceitante e dos coo

. «o oue apresentá-la
dho serrado; - • " . dentro do pieP:usduãrN oiasProa,is

sórias foram extraviada., 
ignorando o peUclonário
egm mãos de quem eeeOe
contram, 3 • - hpI. 0ticionário quer receber o
valor correspondente .da
duas Notas Promissórias
citadas acima e imped r 
que sejam pagas a ou
trem evitando mesme

s r w  « oart 36 da Lei u. —04*4 
de 31/12/1908 '‘Justifi
cando a propriedade e 
o extravio ou a destrui
ção total ou parcial da 
letra, descrita com cla
reza e precisão, o pro
prietário pode requerer 
ao juiz competente do 
lugar do pagamento, na 
hipótese do extravio, a

dentrõ do prazo de lrês
müC(1, e nos casos ae 
extravio e de destruição, 
a citação dos coobnga- 
dos para, dentro do re* 
leviào prazo, oporem con- 
ipstscão, firmada em de- 
feilo de forma de titulo, 
ou na falta de requisito 
essencial, ao exercício 
6a ação cambial. 
PROVA/Oferece o peti 
cionário para provar o 
alegado, a prova teste
munhal. cujo rol apresem 
ta abaixo: • d) REQUE
RIMENTO/ A v.s ta do 
exposto, pede a V. Ex
cia., justificado e alega
do com as testemunhas 
alegadas e a citação do 
Dr. Promotor Públicojque 
for designado e que seja 
notificada a firma Indús

intimação do sacado ou tria e Comãrcio de Ma-
deiras Battistella S. A.,

Mais conforto 
e máxima capacidade 
de carga

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

%

Mj

Éste 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 extensào 
do chassi e da favorável distribuição 
do pêso sóbre os eixos. C h a ss is

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 M ercedes-Benz 
de alta qualidade. No serviço con- 
inuo, em curta, média e longa dis

pneias, o L /L K /L S  1111 é urÂ  nova 
concepção em transporte.

a maior rêde de Concessionários Diesel do País

CO REMA - Cia. Revend»^ * 
Motores e Autom"veU°ra de

Rua Manoel Thiago de Castro, 174 — Lage °

“  CONCESSiONARiO DA M ERCEDES-BENZ Do T rasT u 
Agora ,co aborando com plano de estabilização Pn ,  ----

S I . “ . .  ~  7 ,

«is«.. ,  Corem a, sen “»

d

para que nào nt 
terceiros 0 v»i,P
N P- jã menclòn 7 
dendo p » g a r  anaS  
nário após a jUstif
por recibo, p0r 
de títulos nomij. 
nao Torara end 
terceiros Je pop a 
para que terceiro, 
ressados digam 
direito, se jugue 
julgue a ação ;pn> 
te. Dá se a 
valor de cr$ m
E. D. Lagts, I8dt",
to de 1965. pp * 
Mussi Sobrinho e 
gado/ 1* DESPA-Sri 
K. Hoje. A. VollenfS 
clusas Lages, 19® 
gosto de 1865. (ai |  
Pedro Mendes de aP 
da - Juiz de Direi 
2a. Vara Cível. 
PACHO/ • Designe Q 
8 do próximo mês fc 
horas, para a jusu 
ção, com ciência ao 
uistério Público. 
30/8/965. (a) José?-' 
Mendes de Almeida. 
de Direito da 2a. V 
Cível. - 3 DESPACH 
Façam-se as citações 
queridas, publicaod 
edital em jornal lo 
□o Diário Oficial do 
tado. Iutimera se. La 
16-9 965. “(a) José P 
Mendes de Almeida-J 
de Direito da 2a. V 
Cível — Assim, pt 
ninguém possa ale 
ignorância, [especial 
te os interessados in 
tos, passou-se êste edi 
para publicação na 
ma e para osímsda 
Dado e passado nes‘ 
dade de Lages, Estado 
Santa Catarina, aos 
zessete dia9 do mês 
Setembro de mil n 
centos e setenta e ci 
(17/9/1965). Eu. José/ 
cir Ribeiro, Escrivão, 
datilografei, subscrevi 
assino.

José Pedro Meüdes 
Almeida

Juiz de Direito ca 2l j  
ra Civel.

José Moacir Ribelr» 

Escrivão do Cí*J

i-JUdJ

oferece
despesas

Cursos gratuitos
correspondência

Português, Correspo 
te , Taquigrafia» “  

ranto e liW*

Acbam-se aberta»** 
cuias para os cursos
tuguês, CorrespoBdeoi •
quigrafia, Esperanto * 
por correspondência 
tituto Nacional de ed=_ 
gão sem finalidad® e 
ca e destinado à d"1 ( 
mencionadas materia^N 
sos são práticos e ct' . 
de poucas lições, ap 
serão conferidos DiP1  ̂
alunos aprovados 
Final, também por v° 
dência.

dever**Os interessados
crever dando non,ep‘oSt»l
rêço para a Faixa 
8600, São Paulo -

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



: . S.C. -  l£ -  10 - 65?es

Academia Prática de Córte 
e flita Costura

Sob a direção da

Professora OSMARINA DE LIZ BORGES
Comunica que reabriu matrícula para o Cnr*n 

de Córte e Alta Costura
Confere diplomas ao final do Curso

Rua Correia Pinto, i78 - (Ao lado do Clube 
r  de Julho) — Lages - S.C.

Vende-se
Uma bem  montada 

churrascaria, restaurante e bar.
Tratar na redação dês 

te jornal.

■a t e n ç ã o

Para os seus serviços 
de impressos em geral
procurem A PÉROLA 

DE LAGES.

N O G U E I R A
PATENTE FEDERAL N.° 61223
NOGUEIRA é a única máquina 
fabricada no pais que executa com 
perfeição tòdas 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 não esquenta o produto 
em qualquer das operações.
Funciona com motor elétrico, 
a óleo. gasolina, transmissão, trator, 
roda d âgua. Geep, etc.
NOGUEIRA possui 5 pontos 
caracteristicos patenteados.
Cada ponto reúne uma serie 
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 Ibe da 
prcdução muito maior do que 
qualquer outra fabricada no pais.

N O G U E IR A  possui 
3 tim snhos 
(D P M  I, D P M -2  
□ P M  •*). para atender 
nua qusr necessidade.
P ,-çs necessária respectiva 
3 H P  - 7 .5 H P  e - 10H P. e 
P"dc cer fornecida 
Cum geraaor 
psra luz e força.

M A R C A  
R E G IS T R A D A

wzmmm
D

S e  exam inar o m aterial, a resistência de tôdas as 
peças e o acabam ento, V .  S . se certificará de que 
N O G U E IR A  é a m elhor fábrica de m áquinas agrí
co las da A m é ric a  do S u l.

Grjf3r.'.*fda por 10 anos, NOGUEIRA custa menos do que qualquer 
outra máquina que só faz uma operação.

E. J. Benthien & Cia.
D is trib u id o res  ern  L a g e s

A G E S

RUA CORONEL CORDOVA, 265
- -  o -  SANTA CATARINA

Atenção Senhores 
Proprietários de

Miem Trator Tobatta

S jJ $ *

V. S. poderá comprar agora 

em quatro anos de prazo, 

os implementos para o seu 

TOBATTA, como sejam: 

Pulverizadores, Carretas, Ro- 

çadeiras, Sulcadeiras e to- 

dos os outros de uso no 

famoso MICRO-TRATOR 

TOBATTA

ï \ m

__________________  5a pagina

A  VITO RIA  
DA V ID A

Pobre de ti se pensas ser vencido!
Tua derrota é caso decidido.
Queres vencer, mas em tí não crês.
Tua descrença esmaga-te de vez.
Se imaginas perder, perdido estás.
Quem não confia era si, marcha para tráz;
A fôrça que te impele para frente 
E’ a decisão firmada em tua mente.

Muita emprêsa esborôa se em fracasso 
Inda antes do primeiro passo;
Muito covarde tem capitulado 
Antes de haver a lutar começado;
Pensas em grande, e os teus feitos crescerão; 
Pensas em pequeuo e irás depressa para o chão, 
O querer é o poder arquipotente,
E’ a decisão firmada em tua mente.

Fraco é àquele que fraco se imagina,
Oiha ao alto o que ao alto se destina,
A confiança em si mesmo é a tragetória 
Que leva aos altos cimos da vitória.
Nem sempre o que corre mais a meta alcança, 
Nem mais longe o mais forte disco lança.
Mais o que. certo em si, vai firme em frente 
Com a decisão firmada em sua mente.

Uma colaboração do amigo Dirceu Pinto ao 
Diretor dêste Jornal.

Lajes, 27 Set 65

i ß .  P L 4 T A N C  
L E N Z I

Transcorreu no dia de 
ontem, o transcurso de 
mais uma data natalícia 
do Sr. Platano Lenzi, fi 
gura bastante conceitua
díssima na sociedade fa- 
geana.

O ilustre aniversarian
te, dada à uma série de

atributos que lhe enobre
cem o carater, f »i muito 
cumprimentado ao ense
jo do seu natalício.

Destas coluuas cumpri
mentamos o Sr. Platano 
Lenzi, com augúrios de 
contínuas felicidades.

Organização Ernani R o s a
Ue Í E C V I Ç W  P E C F I / J I C N A I /

Técnico em Contabilidade,
Bacharel em Ciências Contábeis e Atuariais

Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais.

Contabilidade — Auditoria — Advocacia
Escritórios:

Rua Pies. Neieu Ramos, 294 - Fone 355
L A J E S  — SANTA C A T A R I N A

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

n . * * ___  Vendemos 600 (seiscentos)
r in n e iF O S  localizados junto a BR-2 -15
Klm. da cidade de Lages.

Tratar com Canuto à R. Eu iliano Ramos 315 
Lages - Santa Catarina.

Pentaclorofenato de Sódio - imunocida

Vendemos 4 tambores deste produto que ser 
ve para banhar (imunizar) a madeira para expor
tação. Preço de tabela Cr$ 2.800 o Kg, vendemos 
a Cr$ 1 800 o Kg.

Tratar com Canuto à R. Emiliano Ramos 315 
Lages - Motivo Vendemos a serraria.
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F undacão
COREMA

Lages - S. C. — 16 - 10 • 65

Em data de 25 de Se
tembro p. p., por delibe
ração dos senhores acio
nistas da Cia. Revende 
dora de Motores e Auto
móveis —{COREMA, reu 
nidos em assembléia ge
ral ordinária, foi criada 
a “Fundação COREMA”, 
órgão que procurará na 
medida do possivel, dar 
a seus associados, assis
tência médico hospitalar, 
farmacêutica, dentária, 
etc., além de manter um 
armazém de subsistência.

Esta associação pionei
ra em nossa cidade, con
grega funcionários, acio
nistas e diretores da 
COREMA, zelando pelo 
bem estar fisico-social de 
todos os seus associados.

No dia 2 do mês em 
curso, teve lugar a pri
meira assembléia geral 
de fundação, ocasião em 
que foi eleita a diretoria 
que regerá os seus des

tinos no período 65/67, e 
que ficou assim formada:

Presidente - Bernardino 
Nelson Gevaerd; Vice- 
Presidente - Cláudio Me
lo Avila; 1' Secretário - 
\celino Miiller; 2 Secre
tário - Mario da Silva Mu 
niz; P Tesoureiro - Wil* 
mar Delia Rocca; 2‘ Te
soureiro - Celio Nunes 
Matos

A feliz iniciativa que 
ora tornou os senhores 
acionistas da COREMA 
em fundar esta Associa
ção, é das mais justas e 
merecedoras de nossos 
aplausos, iniciativa que 
poderia ser imitada por 
outras organizações co
merciais e industriais de 
nossa cidade, pois visa 
dar o amparo necessário 
ao bem estar físico-so
cial de todos aquêles que 
se congregam dentro da 
quela conceituada firma 
lageana.

< ( p i a  f  > ' 1  -  -

Fstudos sobre limite de car 
nas Rodovias Nacionais

o  Departamento Naçlo
nal de Estradas d« 
dagens e o I»U uliíriaP 
Pesquisas Hociovic. 
concluiram às -4 
de quinta feira ulli ma
estudos visando f'x» 
limite de carga, por t x . 
transportada por veícu
los, para todo pais.

Essa providência obje 
tiva criar condições de 
conservação de nossas 
entradas e evitar ,a dete 
riorhÇão da frota nacio
nal de veículos de carga 
em geral prejudicadas 
pelo excesso de pêso 
transportado.

Para realizar êsses es 
tudos foi instalada uma 
balança na altura do 25 
Km. da Via Dutra, onde 
uma equipe de técnicos 
do Instituto de Pesquisas 
Radoviárias e do DNER. 
determinou aamostragem 
e contagem dos veículos 
em transito por aquela 
via, para em seguida

t r a n i a  P f l O R E  B E I I S
T R I B U T O  -  L A G E S

— de —

J. R. DABOIT <& IRMÃOS

Vendas de reprodutores raça Holandeza 
Pôsto de venda leite anexo ao Açougue SÃO JOÃO

proceder s passagem to- 
tal da amostra.

Dificuldades decorren
tes da falta de energia 
elétrica no lccal dos tra- 
b„|hos foram superadas 
“om êxito, face a cola
boração do Departamen 
ío de'Produtos Especiais 
da Willys-Overland do 
Brasil, que emprestou á- 
quelas entidades publicas 
um grupo gerador W illys 
de 25 KVA de potência 
Dessa forma, os traba
lhos puderam ser execu 
tados iuinterruptamente 
durante as 24 horas do 
dia.

Na próxima quinta-fei
ra, estudos idênticos se 
rão procedidos na BR-2 -

\  la Regis Bitteiw, | 
de d'idos estati,, i 
dicam que a *  
veículos de CJ ‘ 
transito atinee 1  
85% por cento.

Declarações dos 
r uch M. Grinblat 2  
de Cursos do C  
de Pesquisas Rodo* 
e engenheiro do DjS
responsável pe|a p, 
ção dos referidos r 
lhos, informam qup
esses estudos ortiy 
res será iniciada b 
legislativa e exer 
do projeto, quando  ̂
i: dica. será fixad<S0 
mite m ximo deu! 
10,8 toneladas pnrJ 
para o tráfego nasj 
das de todo o pais.

Rua Marechal Deodoro s/n
de OSMAR SADY COSTA

L A G E S Santa Catarina

Recebemos os modelos 1965
do mais  r e s i s t e n t e  carro b ras i le ir o !

(provado em 120.048 km de estrada)

SIMCA

Curso prático de Avicultu 
por Correspondência

Sabia da existência dêste Curso?

Sabia que êle vem  se constituindo num granjt 
ccntivo e ajuda aos pequenos e grandes craT 
face aos valiosos ensinamentos que presta r  
vés de suas lições?
Sabia que a Avicultura cresce a passos largos oí 
cendo aos criadores lucros bastante compensxkrr

Sabia que os alunos têm à sua disposição, 
e depois de feito o Curso, um Departamento de 
sultas que os ajuda na solução de qualquer prd> 
que surja no criatório?

Sabia que todos os 2lunos gosam de DESCONT, 
ESPEC IA IS  para a aquisição de pintos de um 
e qualquer tipo de material avicola?

E ambicioso e busca uma profissão que o tome 
dependente dentro de pouco tempo?

Então dirija-se A G O R A  M ESM O  à nosca re 
c solicite, sem compromissos, informações sôbre 
itrc e modalidades de pagamento do referido C 
çosjornal está habilitabo também a fazer a sua 
O  ula e encaminhá-la imediatamente para a Escoii

h
[=t PimfitO ns»l H HVSítKU__

=1
120.048h

113,1 KM HOM

•  Ignição transistorizada .  Nova fechadura silenciosa -  duolo , 
.  Chave única para .gnição e trava de câmbio .  Alças de apõ,o .  
nel estofado em novas linhas» Novas combinações de còres metál

* r ,S! nos m°delos 
R » 'b e  .  P résidence 
— dO's carburadores 
com acionamento su!
Na8jV° 6 aut0rnãtico.
menÍT8ada~ estofa- mentocom nôvo olás
,,co Perfurado 
ventilação).  ̂ l0r

\ ,

A M A  P A
A. MACÈDO

Automóveis Peças e Acessório«
Rua HerciI»o Luz s/n - Lages - Sta- C

\
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S$ 100 milhões para 
a agricultura

7a pagina

Presidente do Ban- 
Central, economista 

nio Nogueira, que a- 
a de retornar dos 

IA onde participou da 
nião do FMI, informou 

obtido empréstimos 
US$ 100 milhões do 
(Banco lnteramerica- 

de Desenvolvimento), 
ra distribuição a todos 
Estados que apresen 
em programas concre- 
de dinamização da 

icultura.

Sôbre a reunião ante- 
" ° r  1  do FMI, de que 
também participou no 
México, do Centro de Es
cudos Monetários da A- 
mérica Latina, adiantou 
o br. Dênio Nogueira ter 
sido aprovada a institui
ção da Câmara de com
pensação de Comércio 
com sede no Peru, que 
permitirá, pela liquidez 
das operações, a expan
são do intercâmbio en
tre as nações do hemis 
fério.

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

Curso de cirurgia ocular na Santa 
Casa de São Paulo

(Serviço do Prof. JACQUES TUPINAMBÁ)
Consultório: Praça João Costa, 10 

Io andar
Lages Santa Catarina

P o s t o
— DE -  

PEDRO VANONI

Gasolina, Oleos, Lubri
ficação e Lavaçco

Mantém anexo uma oficina mecânica 
para melhor atender os seus amaveis 

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

Lages - Santa Catarina

Mandato dos 
eleitos agora 
iirntina em 71

Todos os 11 governa
dores eieitos a 3 de ou- 
tubro deverão tomar pos- 
^e até o dia 6 cie dezem
bro dèste ano, exercen
do o mandato por cinco 
unos, três meses e 10 
dias, até o dia 15 de mar- 
ÇO de U)7l.

A afirmação foi feita 
pelo professor Homero 
Pinto - desembargador 
do Tribunal de Justiça 
da Guanabara - que a 
crescentou. ainda, que a 
3 de outubro de 1970, to 
dos os brasileiros esta
rão participando da elei 
ção para presidente e vi
ce presidente da Repú 
blica, senadores, Deputa
dos Federais e Estaduais; 
governadores, prefeitos e 
vice-prefeitos, pois apar 
tir de março de 1S71 es
tarão em vigor as nor
mas da emenda constitu
cional que disciplinou a 
coincidência de manda
tos.

Segundo, ainda, em 
duas emeudas incorpora 
das à Constituição Fede
ral, a partir de 1971 to
dos os cargos eletivos 
terão a duração de qua
tro anos. Com isso as 
eleiçõps passarão a ter 
caráter nacional em ge 
ral não havendo hipóte
se de pleito regional pa
ra um cargo eletivo, a 
penas.

Revista do Sul
Assinaturas com o re

presentante local, neste 
Jornal.

Ilbanez Silva & Cia. Ltda.
=  Bua Cruz e Souza, 560 - fone, ill -  End Tel. W M  -  Caixa Postal, 11^

Lages -  /a n ta  l^ a ta rin a
Gêneros alimentícios no varejo e 

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

Mel, Cera, Fumo e t c . _____

Teremos amanhã à tar
de, no Estádio Municipal 
Vidal Ramos Junior, o 
prosseguimento do cam 
peonato esiadual, em sua 
Zona B, com a realiza
ção do prélio que reuni 
rá as equipes do Interna
cional local e do Perdi
gão de Videira.

O quadro visitante os
tenta atualmente a pri
meira colocação da tabe
la, mercê de uma gran 
diosa vitória de 6 a ü 
obtida contra o Santa 
Cruz de Canoinhas no 
último domingo, e bene 
ficiado pelo empate de 
I gol verificado no cotejo 
Comercial x Internacio
nal.

O Internacional jogan
do era seus próprios do
mínios, beneficiado pelos 
fatores campo e torcida, 
reune condições para der
rubar o seu oponente, 
mas deve se precaver, 
porquanto a esquadra de 
Videira dispõe de muita

garra e técnica.
Treinado pelo conhe

cido Tâncio, o Perdigão 
dispõe em suas fileiras 
de grandes azes do fu
tebol do oeste catarinen 
se, notadaraente o ata 
cante Jaime, mais couhe- 
cido por Serramalte, e 
que durante algum tem
po atuou pelo colorado, 
jogador êste que por 
suas características té
cnicas é um verdadeiro 
espantalho para qualquer 
defesa.

Tâncio conseguiu im
primir ao Perdigão um 
padrão de conjunto in
vejável, reunindo em suas 
diversas linhas elemen
tos de real dostaque, e 
que lhe valeu a sua óti
ma campanha na fase 
eliminatória do estadual.

Prevé-se uma boa ar
recadação amanhã a tar
de, no Estádio Municipal 
Vidal Ramos Junior, da
das as características 
interessantes que êste 
cotejo deverá oferecer.

Santa Ciuz x Com ercial em 
CANOINHAS

No outro cotejo da ro
dada, estarão se defron
tando em Canoinhas, as 
representações do Santa 
Cruz locai e do Comer 
ciai de Joaçaba,

O Santa Cruz espera 
reabilitar-se amplamente

do seu insucesso do úl
timo domingo, em Videi
ra, quando foi fragoro- 
samente derrotado por 6 
a 0, e por outro lado, o 
Comercial espera colher 
o seu primeiro resultado 
positivo fóra de seus do
mínios.

Indústrias de Madeiras P ra to  S/fl.
Comunicação

Indústrias de Madeiras Pratense S/A. comuni
ca que acaba de instalar à Rua Cruz e Souza com
pleto varejo de madeiras para construções. Se V.S. 
deseja construir, procure a Pratense e poderá ad
quirir madeiras brutas, aplainadas beneficiadas e 
obterá os melhores preços para os melhores pro- 

I dutos.
Visite o novo varejo da «Pratense».

P a ra  suas carsas e encom endas

Transportadora R O D O L A 6 ES
—  Com filia«  nas principais cidades do país —

^  a u r a n ç a  e  P o n t u a l i d a d e

Malfiz - Avenida Marcalial floriam 3B0-fone 380 - Caixa Fnslal 12 - Lajes-S.C.
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Componentes da Cia. de Cigarros 
=  S I N I M B U  em Lages

Encontram-se desde há 
alguns dias em nossa ci
dade, os Srs. Walmor 
Pereira e Sérgio Heidrich, 
respectivamente, compo
nentes da Inspetoria de

Vendas e Inspetoria Jurí 
dica da renomada orga
nização Cia. de Cigarros 
Sinimbu.

Em Lages, os Srs. Wal
mor Pereira e Sérgio

« Festa das Nações »

Este ano de 1935 é muito significativo pira a 
humanidade.

É o ano das efemérides rei tcnraidas com as 
Nações Unidas. A ONU completará a 24 de outu
bro próximo viute anos de existência. Estamos e- 
xatamente a meio da “ Década do Desenvolvi
mento”. de acordo cora o projeto lançado pela As 
sembléia Geral de 1960/1. Êsse projeto consiste em 
fazer com que as nações em desenvolvimento te
nham um aumento médio anual da ordem de 5% 
na renda nacional, até que ao final do decênio 
previsto atinja a um crescimento de 50%. Ora.’es- 
sa espetacular recuperação, levou a Assembléja 
Geral a solicitar com maior afinco a cooperação 
internacional, no sentido de atingir a êsse humano 
objetivo, designando, para o ano em curso, o “ANO 
DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL”.

Foi pensando em atrair a atenção da opinião 
pública lajeana para o migno problema que a Asso 
ciação de Pais e Amigos dos Excepcionais resol 
veu dar a denominação de “Festa das Nações”, 
para o acontecimento social que terá lugar, den
tro de breves dias, nos magníficos salões do Clube 
14 de Junho. Êste será reaberto, depois das am
plas reformas sofridas para melhor recepcionar 
seus associados. Não podendo realiztr sua festa 
na data festiva das Nações, a Comissão encarre 
gada das festividades procurou outra não menos 
significativa, pelo menos para os brasileiros, qual 
seja a da noite de 14 para 15 de novembro. Como 
partícipe da ONU, na data da República, o Brasil 
homenageará, condignamente, entre nós, suas co
irmãs.

Será, incoDtestàvelmente. uma festa da Graça 
e da Beleza, porque as mais gentis senhoritas de 
nossa sociedade representarão, cada uma delas, 
uma Nação amiga. Por exemplo: ALEMANHA. In 
felizmente, hoje. dividida em dois estados, o que a- 
conteceu em 1949, compreendendo: República Fe 
deral da Alemanha Ocidental, cora 245 mil km2 e 
48 milhões e 220 mil habitantes, tendo como capi 
tal a cidade de Bona. República Democrática Ale 
mã, na Alemanha Oriental, com 107 mil kra2 e 21 
milhões e 230 mil habitantes, sendo sua capital a 
cidade de BerHm. E’ um dos países mais avança 
dos do engenho humano. Figura de primeiro pla
na em todos os setores das Belas-Artes e das Ci
ências. O pensamento alemão deixou raízes pro
fundas e continua a exercer sua influência em to
dos os paises do mundo. E' uma escola do conhe 
cimento para o oonhecimeuto humano. Seus recur 
sos são incalculáveis. Sua capacidade de recupe
ração inesgotável, como deu exemplos após a Se
gunda Grande Guerra. Será representada pela Se 
nhorita ANE MARY DaLLaSTA.

(Continua no próximo número)

Sr. Dario Todeschini
Viajando em companhia de sua exma. esposa, do 

Sr. Alfeu Grazziotin, também acompanhado de sua 
exma. consorte, seguiu na última segunda feira 
para São Paulo, o Sr. Dario Todeschini, diretor 
da importante firma Serrana Ltda. — Veículos e 
Máquinas, revendedora dos renomados produtos Hh 
DKW-VEMAG e Massey-Ferguson do Brasil S/A 

Naquela capital, o Sr. Dario Todeschini. foi 
tratar de importantes assuntos ligsdos à firma 
que dirige. Do resultado de sua viagem à Pauli 
céia, é provável que a sua viagem seja estendida 
à Minas Gerais e Bihia, onde outros negócios es 
tariam em sua mira.

Formulamos ao Sr. Dario Todeschini, bem co 
mo aos seus ilustrados acompanhantes, òs nossos 
votos de uma feliz e proveitosa viagem.

Heidrich, vêm desenvoh 
vendo uma produtiva e
incessante atlV1̂ f t® ada pról daquela conceituada 
e conhecidissima empie 
sa brasileira. _

Ao ensejo de suas es 
tadasem nossa cicla(Iê  os 
Srs. Walmor P?,re!ra e 
Sérgio Heidrich, ja insta 
laram um Posto de Ven
das, o qual acha-se s 
tuado à Rua Afonso Ki 
beiro, n- 58, sob a diie 
ção do Sr. Clodoveu Va 
liati. Como o referido 
Posto ainda se encontra 
em fase de organizaçao 
interna e faltando pou
cos detalhes para o seu 
real funcionamento, e 
possível que até o prin
cipio da próxima sema
na já esteja em franca 
atividade.

Em Lages, os Srs. Wal 
mor Pereira e Sérgio 
Heidrich estarão aguar 
dando o Sr. Luiz Carlos 
Rodrigues, diretor de Pu 
blicidade, que aqui che
gará na próxima segun 
da feira, quando em con
junto traçarão normas 
finais com vistas ao pos 
to de vendas, que estará 
subordinado diretamente 
ao setor de Porto Alegre.

Destas colunas formu
lamos aos Srs. Walmor 
Pereira e Sérgio Hei
drich, os nossos votos de 
uma venturosa estada na 
Princesa da Serra.

lar em tola
Encontra-se enriqueci

do desde o dia 13 do cor
rente, o lar do Dr. Ger
son Figueiredo, advoga
do do fôro local e de sua 
exma. esposa d. Ameli- 
nha Arruda Figueiredo 
com o nascimento de uma 
robusta menina, ocorrido 
na Maternidade Tereza 
Ramos, e que recebeu o 
nome de Carmem Lúcia.

Ao feliz casal e à pe
quena Carmem Lúcia,’'en- 
wamos as nossas con
gratulações.

Njopouhasua vida em lisco

CKHEED0/  WAGNER LOCKHEED é a sua segurança
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Dr. Frei Adelino Barbosa
Aniversariou na data de ontem, 0 J  

Adelino Barbosa, denodado advogado u0 S  
nossa Comarca eminente lente de in ú ^ ;  
belecimentos educacionais de nossa cidado 
cerdote, que por suis virtudes, gosa de elevj  
tima em nossos meios. T J

Grande amigo da mocidade estudiosa j  
cesa da Serra, o Dr. hrei Adelino Barbo*,Z 
d0 elemento de real destaque nos setores 1 
cionais de nossa cidade onde ã frente de w 
ras iniciativas, tem sabido elevar btm 
vel cultural de nessa gente

Apresentamos ao Dr. Frei Adelino Rar 
os nossos votos de crescentes felicidade» 
maior gáudio de todos aqueles que lhe são

Hoje inicio das 
Hl  putas Esportiva

Colégio D io c e s a n o  i C o lé g io  Pa-amei
Finalmente, teremos a partir de hoje à 

o inicio das disputas esportivas entre o C 
Diocesano e o Colégio Estadual Paranaen 
Curitiba, nas modalidades de futebol de r  
bola ao cesto.

O primeiro cotejo a ser disputado será 
bola ao cesto e posteriormente o de fute 
salão.

Amanhã cêdo, novamente voltarão a se 
diarem nas mesmas modalidades.

Êstes jogos serão realizados na nova canela 
berta do Colégio Diocesano, que no próximo 
será palco das disputas dos VII Jogos Abertr 
Santa Catarina.

Contribua pois para o engrandecimento do 
porto amador de nossa terra, comparecendo 
e amanhã na cancha do Colégio Diocesano.

Vereadcr d laudi 
í «ime* Flcriani
Seguiu no dia de ontem p ira Brusque, o 

reader Claudio Ramos Floriani, presidenteáp 
ga Atlética Região Serrana, que niquelo f 
tomará parte nas disputas finais e CongjfL 
encerramento doâ Ví j o g  )S Abertos de Sant*
■ arina, ora em andamento na capital da F 
Catarinense.

Como se sabe. o Vereador Cláudio 
riani, já havia seguido na última semanal 
Brusque, chefiando a embaixada lageaaa 
vido à compromissos particulares e in* 
'iu-se forçado à retornar à Lages na 3a feir* 
passou.

DIA D O  PROFESSO!
Rraou°mení0r0u' se 00 dia de ontem, emJ 
se m,’ a efeméride consagrada ao Pro?ecŝ  
ris'« ,e i?or seus ideais, se dedica à mais das Profissões humanas.
des ro*es?or» cabem o preparo das m 
bases «ArÜrações para 0 futuro, alicerça® 
macãn f̂ *,5as’ e transmitindo aos espíntoS 

p ’ j°^as as experiências do passada
greeada h t S’ essa abnegada classe açh 

da Associação dos Prd#* 
festivo í ^ R? L*’ cuía entidade comemora
soirée íin°nt^cimento’ com a realização
PortunidaHo t  noite’ no Clube V de JuJJ- 
presença Hp h,avf rá ura movimentado sb 
cultural 6 destacados valores do ®oS
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