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Chegada cós trilhes da Ferrovia Tronco 
Principal Sul UPS] a Lages

No dia 28 do corrente 
mês, será comemorada a 
chegada a Lages dos tri
lhos da ferrovia Tronco 
Principal Sul. Êsses tri 
lhos estão sendo lança
dos pelo 2“ Batalhão 
Ferroviário. (Rio Negro- 
PR), sôbre a plataforma 
construída pelo 2o Bata
lhão Rodoviário, duas 
das Unidades de Enge
nharia de Construção do 
Exército Brasileiro, em
penhadas na implantação 
do TPS. O acontecimen 
to será tanto mais signi
ficativo, pois, se concre
tizará ao ensejo do trans
curso do sesquicentená

rio do nascimento de 
I r i n e u Evangelista de 
Souza, Barão de Mauá, 
pioneiro das estradas de 
ferro no Brasil e patro
no do 2o Batalhão Ferro
viário que, assim, assi
nalará, de maneira mar
cante, a data natalícia 
de seu ilustre patrono. 
Unidades integrantes do 
3o Exército, os Batalhões 
MAUÁ e RONDON estão 
subordinados tècnica- 
mente à Diretoria de Vias 
de Transporte, órgão do 
Exército Nacional que 
tem a seu cargo, por de
legação do Departamen

to Nacional de Estradas 
de Ferro, a construção 
de um trecho de 600 km, 
do TPS, entre a cidade 
de Rio Negro (PR) e a 
Barra do .Jacaré (RS). 
Espera-se, para dentro 
em breve, já no próximo 
ano, com a consolidação 
e lastreamento da linha 
e a conclusão dos Pos 
tos Telegráficos e Esta
ção de Lages, que o tre
cho Ponte Alta do Nor- 
te-Lages seja entregue ao 
tráfego, interligando, de
finitivamente, o planalto 
catarinense ao sistema 
ferroviário nacional.

Constituiu-se em acon
tecimento de grande jú 
bilo e satisfação para to
do |o povo catarinense, 
o transcurso dia 18 últi
mo, do aniversário nata- 
licio do Governador Cel
so Ramos e pessoa que 
há longos anos, vem o- 
cupando posição de des
taque na vida politica, 
social e econômica de 
Santa Catarina.

Lageano que soube e 
sempre tem sabido hon
rar as tradições dos seus antepassados, o Gover
nador Celso Ramos, na sua vida privada foi um 
exemplo de*trabalho produtivo e honrado, de abne 
gação, altruísmo e outros adjetivos, que desde 
cedo lhe grangearam o respedo e a simpatia dos 
seus concidadãos.

Hoje, como Governador de um dos mais es
perançosos Estados da Federação, o Sr. Celso Ra 
mos continua firme e coeso no propósito de ele
var bem alto o bom nome da terra barriga verde 
para maior alegria e felicidade de todos que o 
habitam.

E. contando com a valiosa ajuda e eficiente 
colaboração de todas as pessoas convocadas na 
tarefa de batalhar pelo engrandecimento sempre 
maior de nosso Estado, êste propósito tem sido 
coroado do mais completo êxito.

Divulgando a passagem de mais um natalicío 
do Governador Celso Ramos, acontecimento dos 
mais auspiciosos e significativos para a família 
catarinense, o cumprimentamos efusivamente, de
sejando-lhes toda a sorte de felicidades.

da Fazenda
O Sr. Carvalho Pinto, a- 

caba de renunciar o Minis
tério da Fazenda, conforme 
comunicação enviada pelo 
mesmo ao Presidente João 
Goulart, no dia de ontem.

Interinamente, o chefe 
do governo brasileiro no

meou para aquelas funções 
o Sr. Ney Galvão, ex-pre
sidente do Banco do Brasil.

Os motivos que levaram 
o Sr. Carvalho Pinto a de
mitir-se do Ministério da 
Fazeoda, é por não ter

o mesmo concordado com a 
nomeação do Sr. César Prie 
to para Ministro Extraor 
dinário setor de arrecada
ção, e ainda por não con
cordar com o loteamento 
do seu Ministério.

Vereador José Hélio Guidalli

Viu passar a passagem 
de mais um aniversário 
natalicío no dia de on
tem, o Vereador José 
Hélio Guidalli, nosso co
laborador social e ele
mento que goza de um 
largo prestigio em nos
sos meios sociais e co
merciais.

Pessoa jovem e bata- 
lhadora, o Vereador Jo
sé Hélio Guidalli, ao 
par de inúmeras quali
dades que ornam o seu 
carater, vem desempe
nhando uma belíssima 
atuação no legislativo 
lageano, grangeando 
também assim a simpa

tia e o respeito dos seus 
correligionários \

Aos inúmeros cumpri
mentos que por certo 
recebeu no dia de ontem 
por parte de seus ami 
gos e admiradores,

juntamos os nossos, de
sejando ao Vereador Jo
sé Hélio Guidalli os nos
sos votos de muitíssi
mas felicidades ao lado 
de seus dignos familia
res.

Já atingiram Lages os trilhos da

Ferrovia Tronco Principal Sul

Lançados pelo 2" Batalhão Ferroviário (Bata 
lhão MAUÁ), sôbre a plataforma construída pelo 
2o Batalhão Rodoviário (Batalhão RONDON) já se 
encontram em Lages os trilhos da ferrovia Tronco 
Principal Sul.

\o  encerrarmos os trabalhos da presente e 
dição, os trilhos já haviam ultrapassado a SOREC, 
em direção a Lages, devendo, ainda hoje, atingir 
o viaduto da Rodovia BR-36, para, na próxima 
têrça feira, dia 24, alcançar a Estação de Lages.

Portanto aí está um significativo presente de 
Natal que o Exército Nacional, através dos Bata
lhões MAUÁ e RONDON, oferece ao povo lageano.

A comemoração oficial da chegada dos tri
lhos a Lages está prevista para o próximo dia 28 
do corrente, com a presença de autoridades e do 
povo de Lages, em geral.

SR. JORGE CHEDIAC
Seguiu quinta feira 

última para São Paulo, o 
Sr. .Jorge Chediac, di
retor presidente da im
portante firma Comércio 
de xutomóveis João 
Buatim S/A, e destaca
do homem de negócios 
da Princesa da Serra.

Na capital paulista, o 
Sr. Jorge Chediac. que 
tem sido um verdadeiro 
dínamo em inúmeras ini
ciativas sociais, deverá 
tratar de vários e impor 
tantes assuntos ligados 
a firma que dirige.

Felicitamos o Sr. Jorge Chediac, almejando- 
lhe uma feliz estada na capital bandeirante e vo
tos de breve regresso à nossa terra

A Diretoria da M a  Municipal
Por intermédio do seu diretor Vereador Dr. 

Cláudio Ramos Floriani, cumprimenta a digna po
pulação dêste Município, desejando-lhes muitíssimas 
felicidades no Natal e um Ano Novo repleto de 
esperanças concretizadoras.

Rádio Clube de Lajes S/A
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente são convidados os senhores acionistas 
desta sociedade a comparecerem à Assembléia Geral Ex
traordinária a se realizar no dia 29 de dezembro de 1963 
às 20 horas, na séde da sociedade, à Rua Presidente Ne- 
reu Ramos Edifício Marajoara, afim de deliberarem sôbre 
a seguinte:

ORDBM DO DIA
1’ - Aumento de capital e consequente alteração dos 

Estatutos Sociais.
2' - Assuntos de interesse social.

Carlos Joffre do Amaral — Diretor
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D n a . M a ria  T ílve ira  -  D ire tcra  da Cscela Ç c y a l
Natal é a festa máxima do 

ano, e ninguém deve deixe- 
la passar sem a devida co
memoração. Complete esta 
festa maravilhosa com êste 
Bôlo de Natal 
Bôlo de Natal

2 1/2 xíc. de açúcar
1 xíc. de manteiga ou mar 

garina
4 xíc. de farinha de trigo
2 colli. (sopa) de Fermento 

em Pó Royal
1 colh. (chá) de sal
1 3/4 xíc. de leite
4 ovos
100 g (1 xíc. ) de nozes 

(medidas depois de descasca
das e moídas)

100 g (3/4 xíc.) de frutas 
cristalizadas picadas

200 g (2 xíc ) de passas (a- 
marelas e pretas)
Bata em creme a manteiga e 
o açúcar. Junte as gemas, 
uma a uma, batendo bem.

Acrescente os ingredientes 
sêcos peneirados juntos, al- 
ternadamente com o leite. 
Esfregue as frutas em uma 
toalha com farinha de trigo 
e junte-as à massa com as 
claras batidas em neve. Mis
ture bem e asse o bôlo em 
fôrno moderado durante 50 
minutos. Cubra com um glacê 
branco.
Notas e Sugestões.
* Muitos alimentos são cozi
dos de modo a romper a sua 
celulose e as 6uas fibras, fi
cando assim mais fáceis de

digerir. Uma porção de ali 
mentes crus—em forma de 
legumes e salada de frutas- 
deve ser servida diàriamente 
para assegurar o máximo for
necimento de vitaminas para 
a saúde.

A côr e a textura têm im
portante papel. Devem ser  
consideradas quando plane
jarmos cardápios, pois a apa
rência e o aroma dos ali
mentos bem preparados e 
servidos de maneira atraente 
criam imediatamente um flui
do de sucos gástricos e esti
mula o processo digestivo.

*A banana, que tanto con
sumo tem em todos os lares, 
e a refrescante Gelatina Roy 
al combinam-se numa delicio 
sa sobremesa que você vai 
adorar! Chama-se Banana 
Royal. Corte 3 bananas pra
ta maduras em três tiras ao 
comprido. Passe em açúcar 
e coloque em taças de sor
vete, deixando uma ponta fo
ra. Prepare 1 pacote de Ge
latina Royal, sabor Morango 
de acordo com as instruções 
do pacote, e deixe gelar até 
começar a coalhar. Junte 
então uma clara de ôvo e 
bata vigorosamente até ficar 
espumosa. Coloque a gelati
na sôbre as tiras de bana 
na e deixe gelar. Enfeite com 
1/2 xic. de creme de leite 
batido e nozes ou castanhas 
de cajú moidas.

I

’i ' ■ .

I I

*Ao ligar uma tomada elé 
trica, assegure-se primeiro 
de que suas mãos estão sê- 
cas. Introduza o «plug» com 
firmesa e de uma só vez. 
Nunca puxe pelo fio ao des
ligar. Você pode arrebentar 
o fio e levar um choque. Pa
ra lidar com o liquidificador 
e a batedeira, instrua-6e, an
tes, lendo os folhetos que 
acompanham cada aparelho 
e que dão as instruções. 
Verifique, antes de mais na
da, se a peça está bem mon
tada se o copo do liquidifi
cador está bem firme.

Assim, você estará no bom 
caminho de conservar osj 
seus aparelhos elétricos du
rante muito tempo.

Você sabia que até a cas
ca de laranja e de tangerina 
podem ser aproveitadas?

São ótimas no preparo de 
licores e refrescos saborosos 
*A erva mate era usada abun 
dantemente pelos indios gua 
ranis. É cultivada hoje nos 
Estados do Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, Paraná e sul 
de Mato Grosso.

Muitas pessoas preferem o 
mate queimado pelo seu sa
bor diferente. É fácil coase- 
gui-lo procedendo-se da se
guinte maneira: coloque nu
ma panela a quantidade de 
erva que se deseja tostar e 
por cima, uma colher de a- 
çucar. Sôbre êste, duas bra
sas bem vivas, Deixe fume
gar para, em seguida, despe
jar água fervendo

*Os peixes se conservam 
em melhores condições quan
do apenas se lhes retiram as 
visceras sem lavá los, pois a 
ação da água acelera a de
terioração das suas carnes 
com maior rapidez. Deve la- 
var-se o peixe no momento 
de ser temperado ou no ins
tante de ser levado a cozi
nhar.

Um massa mole é, às ve
zes, dificil de abrir. Ela se 
gruda no rôlo e na massa. 
Coloque a entre duas folhas 

de papel de pergaminho e 
você verá como a operação 
se tornará simples.

P a n i l i n iM  «0 «OSSO P ã j ! Í l -
modernos maquinários SIAM Equipada com os m

_  Pães quentes à toda hora
b is c o it o s  -r a c h a i  ed o c e s

t AGES — Santa Catarina 
Rua Correia PiDto, 41 -  L A t j B , a ______________ _

Dr. Ãron Kípel
ALTA c i r u r g i a

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

Residência: Parque Jonas Ramos. 193 - Fone 415
Consultório: Rua Hercilio Luz. 12

Horário: das 10 às 12 horas e das 
13 30 às 18 horas

LAGES -  SANTA CATARINA

Agora em Lages os Famosos Produtos Serramalte
Preços diretamente da Fabrica ao consumidor, somente acrescido do frete

Cerve ja r ia  S e r r am a l t e  Ltda.
Matriz: Rua Alexandre Bramatti, 773- Getúlio Vargas - Rio Grande de Sul 

___________Deposito Propno: Rua Geronimo Coelho s/n° - Fone 557 - Lages - Santa Catarina

Cerveias:
E rcn e n b ie r

Fabricantes dos renomados produtos:

Pilsen
E le fan te

'H a lz b ie r

Refrigerantes:
G u aran á

A cu a  Tônica
L a ra n fa d a

D istribuem  ainda:
/ c d a  L im c n a d a p

A guardente  e V in h c

Entregas rápidas a domicilio —  Adquiram os famosos produtos 9a---------T~
certifiquem-se dos seus prêços compensadores. amalt9 e
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Z Z Dando um giro pela ilha, tive a opor
tunidade de rever bons amigos. A bonita Srta. 
Aracy Pinto Arruda, atualmente residindo na 
JOIACAP, o Sr. Ernesto Augusto Paim Neves, os 
jornalistas, Lázaro Bartolomeu e Zury Machado.

— o —

ZZ Festejou aniversário no dia 16 a Exma. 
Sra. Dna. Inês Silva, esposa do Sr. Álvaro Silva. 
Cumprimentos deste colunista.

—  o  —

ZZ Da lista de hospedes do Umbú Hotel, re
gressaram de Porto Alegre, onde estiveram acon
tecendo por ocasião da formatura do Jovem Ar
quiteto Moacir Novelletto, as elegantes Srtas. Tel
ma Hoeschel, Maura e Marly Novelletto.

—  o  —

ZZ Durante sua permanência na capital Gau 
cha, observei que a bonita Maura Novelletto, foi 
sempre escoltada pelo bem lançado jovem advo
gado Wilson Pardi.

—  o  —

Z Z Registro com destaque o aniversário dia 
18, de Sua Excia., o dinâmico Governador do Es
tado, Sr. Celso Ramos. O ilustre aniversariante, 
que muito realizou em três anos de profícua ad
ministração. foi muito cumprimentado por amigos 
e correligionários.

— o —

Z Z Regressou^ de Porto Alegre a elegante 
Srta. Eliza Maria Estrela, Rainha dos Estudantes 
de Lages. Votos de boas vindas.

REPÓRTER SOCIAL

A Rádio Clube de Lages, associando-se às fes
tividades inaugurais do Serrano Tenis Clube, cpn- 
vidou especialmente para a apresentação e desfile 
das primeiras meninas moças, o conhecido diretor 
artístico e apresentador da televisão canal 6 de 
Curitiba, fieura de destaque da sociedade Curiti- 
bana. Dr. Sinval Martins.

—  o  —

BALLET AQUÁTICO

Para a inauguração das piscinas do Serrano 
Tenis Clube já está confirmada a vinda de uma 
caravana de jovens associados do Grêmio Náutico 
União de Porto Alegre. Destacamos a equipe de 
Ballet aquático, onde os sócios do «mais fechado» 
terão a oportunidade de ver a formação de fi
guras coreográficas apresentadas por senhoritas 
do Náutico União.

—  o  —

AQUALOUCOS -  VOLEY -  BASQUETE

Também, para maior brilhantismo das progra
mações esportivas, o Grêmio Náutico União, tra 
rá uma equipe de aqualoucos, bem como, laurea
dos conjuntos de Voley e Basquete (feminino e 
masculino).

—  o  —

TENIS

A direção do Serrano Tenis Clube, aguarda 
confirmação para a vinda do Campeão brasileiro 
de Tenis Sr. Ivo Ribeiro e outras personalidades 
de relêvo deste esporte. Depois eu conto.

— o —
FAMOSO FIGURINISTA GAÚCHO NO 

SERRANO

Cattani. renomado figurinista Gaúcho, mon
tando atualmente seu «quartel general» de alta 
costura em São Paulo, estará em Lages cora a 
finalidade especial de maquilar as debutantes do 
Serrano Tenis Clube. Cattani, desenhará um mo- 
dêlo de penteado para cada uma das meninas 
moças daquela sociedade.

isto é «S O C IE T Y »
J. H. apresenta 

a  sociedade em revista

A encantadora Srta. Vera Goulart de Souza, 
que vemos na foto, é a Rainha das debu 

tantes de Santa Catarina de 1963. Sua 
Majestade estará presente ao tra

dicional «Reveillon» do Clube 
14 de lunho, quando 42 me

ninas moças serão a 
presentadas à so 

ciedade lagea- 
na, na noite

de graça, beleza e juventude-

ZZ Na próxima sema
na, será iniciada a de
coração do salão social 
do Clube 14 de Junho, 
para o tradicional «Re
veillon». Os trabalhos 
serão dirigidos pelo Dr. 
Carlos Alberto Dariano. 
da capital Gaúcha.

—  o  —

ZZ Na próxima quarta 
feira, o «Veterano» es
tará realizando grandioso 
Sarau de Natal, ofereci
do aos seus associados. 
As mesas para êste a 
contecimento, estão a 
venda na secretaria do 
Clube.

—  o  —

ZZ A presidência do 
Clube 14 de Junho, já 
está tendo problema, 
dada à grande afluência 
de associados para o 
baile do dia 31, embora, 
o salão social completa
mente remodelado, tenha 
capacidade p a r a  150 
mesas.

—  o  —

ZZ Vem constituindo 
enorme sucesso, o popu 
lar cantor Luiz Henrique 
em Florianópolis. Conhe
cido do público lageano, 
Luiz Henrique, está de 
malas prontas paia a 
Guanabara com um ren
doso contrato na televi
são.

O Clichê acima fixa a 
elegante Srta. Laura 
Maria de Sá Brito Bran
co, filha do ilustre ca
sal Sr. e Sra. Dr. Eli- 
siário de Camargo 
Branco, que fará seu  
«debut» no Clube 14 
de Junho em a noite 

do- dia 31.

ZZ O colunista Lázaro 
Bartolomeu, do jornal «O 
Estado», de Florianópo
lis, estará presente ao 
«Reveillon» do Clube 14 
de Junho, ocasião em 
que fará a cobertura jor
nalística daquele aconte
cimento social.

—  o  —

ZZ Regressaram de Flo
rianópolis os Srs. Teimo 
Ramos Arruda, Industrial 
e Vereador da bancada 
Pessedista e o conceitua
do economista Ernani 
Rosa.

— o —

ZZ Convido os amáveis 
leitores desta coluna, pa
ra que leiam na próxima 
quarta feira dia de Na
tal, amplo noticiário so
cial ilustrado.

— o —
ZZ Hoje no Clube Io 

de Julho, a soirée de 
posse da nova diretoria 
da União Lageana de 
Estudantes.

— o —

Stop. Êste colunista 
deseja a todos os seus 
prezados leitores, os mais 
sinceros votos de um 
feliz Natal e venturoso 
1964.

A objetiva nos mostra 
a bonita Srta. Marilza 
Guedes, mais uma das 
debutantes que será 
apresentada à socie
dade lageana no tra 
dicional « Reveillon » 

do Clube 14

A foto acim a é da 
elegante Srta- Doroty 
Coser que, participará 
do desfile das «Debs» 
do Culbe 14 de Junho, 

no dia 31.
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0 Crediário mais elástico da cidade

Um milhão de cruzeiros em prêmios!

1
Refrigeradores
> I\

Rádios Transistores Portáteis e Mesa 
Eletrolas HI-FÍ e Estereofônicas 

Máquinas de lavar roupa 
Conjuntos estofados

Ferros elétricos automáticos 
Enceradeiras

Liquidificadores
Maquinas de costura 

Aspiradores de pó 
Móveis de Fórmica 

Fogões à gás 
Sofás - cami

IAI

Tudo em 18 Prestações
Descontos inacreditáveis a vista

Melhor oferta ninguém faz!
II dAcTII oAa IJ n/̂ lfrvV-i ifrsÂ A_irr̂ —̂r——x---vr* —i.—-------------

I DQci](~D0q'l| D<*3 IÍP^1
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Sensacional Liquidação da Casa Brusque
Adquiram tecidos para vestidos, panos para móveis estofados, nylon e estampados para cortinas, blusas de ráfia e 

linha para senhoras e crianças, camisas, meias etc,

Todo estoque com grandes descontos
Galeria Dr. Acacio _ o—  Lages - Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Lages
Estado de Santa Catarina

Têrmo de Alteração e Prorrogação de Contrato celebrado en
tre a Prefeitura Municipal de Lages e o Sr. Oscar Wern.er Beller, para 
o fim que nêle se declara.

Fica para todos os efeitos, prorrogado até o dia trinta de junho 
de hum mil novecentos e sessenta e quatro (30-6-1964), o prazo previsto 
na Cláusula Terceira do Contrato celebrado entre esta Prefeitura e o 
Sr. Oscar Werner Beller, registrado às fls I7v , do Livro n- 12.

Fica elevado para cinquenta e dois mil e quinhentos Cruzeiros 
Cr$ 52.500,00), o salário mensal a ser pago pelo Contratante nos Têrmos 
da Cláusula Segunda do referido Contrato a partir de 1 de outubro 
de 1963.

Prefeitura Municipal de Lages, em 
22 de outubro de 1963.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Oscar VVerner Beller
Contratado

Têrmo de Prorrogação e Alteração de Contrato, celebrado 
entre a Prefeitura Municipal de Lages e a Sra. Laura Castro, 
para o fim que nêle se declara

Fica para todos os efeitos, prorrogado até dia trinta de junho 
de hum mil novecentos e sessenta e quatro (30/6/1964), o prazo previsto 
na Cláusula Quarta do Contrato celebrado entre esta Prefeitura e a Sra. 
Laura Castro, registrado às fls. 29v., do Livro n° 11, em data de 10 de 
junho de 1961.

Fica elevado para vinte e sete mil cruzeiros (Crí 27.000,00) o 
6alário mensal a ser pago pela Contratante, nos têrmos da Cláusula Ter
ceira do referido contrato, a partir de Io de outubro de 1963.

Prefeitura Municipal de Lages, em 
22 de outubro de 1963

Wolny Delia Rocca
Prefeito Municipal

Laura Castro 
Contratada

Têrmo de Alteração e Prorrogação de Contrato celebrado en
tre a Prefeitura Municipal de Lages e o Sr. Tito Spíndola, pa
ra o fim que nêle se declara.

Fica para todos os efeitos, prorrogado até o dia trinta de junho 
de hum mil novecentos e sessenta e quatro (30/6/1964), o prazo previsto 
na Cláusula Quarta do Contrato celebrado entre esta Prefeitura e o Sr. 
Tito Spíndola, registrado às fls. 33 do Livro n* 11.

Fica elevado para quinze mil cruzeiros (15.000,00), o salário men
sal a ser pago pela Contratante nos Têrmos da Cláusula Terceira do 
referido Contrato, a partir de 1' de outubro de 1963.

Prefeitura Municipal de Lages, 
em 22 de outubro de 1963

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Tito Spíndola 
Contratado

Têrmo de Alteração e Prorrogação de Contrato celebrado en
tre a Prefeitura Municipal de Lages, e o Sr. Paulo Mendes, para o fim 
que nêle se declara,

Fica para todos os efeitos prorrogado até o dia trinta de junho 
de hum mil novecentos e sessenta e quatro (30-6-1964), o prazo previs
to na Cláusula Quarta do Contrato celebrado entre esta Prefeitura e o 
Sr. Paulo Mendes, registrado às fls 28v., do livro n' 11.

Fica elevado para vinte e sete mil cruzeiros (Crí 27.000,00), o 
salário mensal a ser pago pelo Contratante nos Têrmos da Cláusula 
Terceira do referido Contrato, a partir de r  de outubro de 1963

Prefeitura Municipal de Lages, 
em 22 de outubro de 1963.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Paulo Mendes 
Contratado

Têrmo de Alteração e Prorrogação de Contrato celebrado en
tre a Prefeitura Municipal de Lages e a Sra Normália Terezinha He- 
terich, para o fim que nêle se declara.

Fica para todos os efeitos, prorrogado até o dia trinta de junho 
de um mil novecentos e sessenta e quatro (30-6 64) o prazo previsto na 
Cláusula Terceira, do Contrato celebrado entre esta Prefeitura e a Sra. 
Normália Terezinha Heterich, registrado às fls. 25 do Livro n- 12.

Fica elevado para vinte e sete mil cruzeiros Cr$ 27.000,00 o sa 
lário mensal a ser pago pela Contratante, nos Têrmos da Cláusula Se
gunda, a partir de l - de outubro de 1963.

Prefeitura Municipal de Lages, em 
22 de outubro de 1963

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Normália Terezinha Heterich 
Contratada

Têrmo de Prorrogação e Alteração de Contrato celebrado en
tre a Prefeitura Municipal de Lages e o Sr. Ivens dos Passos 
Lobo Montenegro para o fim que nêle se declara.

Fica para todos os efeitos prorrogado até o dia trinta de junho 
de hum mil novecentos e sessenta e quatro (30/6/1964) o prazo previsto 
na Cláusula Terceira do Contrato celebrado entre esta Prefeitura e o 
Sr. Ivens dos Passos Lcbo Montenegro, registrado às fls. 10 do livro n' 12, 

Fica elevado para vinte e sete mil cruzeiros (Crí 27.000,00) o 
salário mensal a ser pago pela Contratante, nos Têrmos da Cláusula 
Segunda do referido contrato, a partir de l - de outubro de 1963.

Prefeitura Municipal de Lages, em 
22 de outubro de 1963•(

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Ivens dos Passos Lobo Montenegro 
Contratado

Para um transporte seguro e econíiuico adquira o lamoso F. N. M.
0 caminhão que domina nossas estradas de norte a sul e de leste a oeste

Concessionário F.N.M. e JK nesta região:

RODO PINHO S.A.
v e í c u l o s  e  m a q u i n a s

LAGES — Av. Presidente Vargas, 1437 - Fone, 537 - End. Tel. Rodopinbo - Caixa Postal, 312 — SANTA Ca TARINA B
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Cantinho da Menina-Moca
«Tenho os olhos gran inexpressivos, 

des demais, e o nariz e 
a boca pequeninos. Mui
ta gente diz que assim 
é bonito, mais eu gosta
ria de dar mais realce 
ao resto de meu rosto».

você tom opaco e pasteL e 
não passe delineadcrestá descontente com o 

contrário. Lm todo caso, 
aqui vão alguns .peque
nos truques que pode
rão ajudá-la a disfarçar ra a te ÍDferior de 
o «tamanbão» de seus ^

Estas providências 
chamarão a atenção pa

seu rosto, deixando prá
ticamente «na sombra», 
seus olhos.

Miss Polly Ponds.

Pois é, minha amigui- 
nha, ninguém está sa 
tisfeito nêste mundo.

Tanta gente se queixa 
de ter olhos pequenos e

olhos:

1- - Lembre-se que os 
pós escuros sempre dis
farçam os traços, e os
claros os acentuam. Pas-|____________________
se portanto, com muita j
arte, maquilagem com-, N ascem  85 pessoas
pacto, em tom escuro,; p Q r  minuto 
na testa, ao redor dos 
olhos, entre as sobran
celhas, abaixo dos olhos.

matíno. m a t i n ê

6 ■ narina

W.attAicJk

tf&nÁoAa
tf&nAo-W

o contrato de casamento de seus filhos
Participam

Lages . 7 . 1 2 - 6 3

2’ • Passe maquilagem 
compacto, em tom mais 
claro, no nariz, nas fa
ces e no queixo.

3‘ - Para os lábios vo
cê deve preferir tons 
brilhantes.

4* Sombreie levemente 
a pálpebra superior em

Posto
-  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 Emüiano Ramos -  Fone, 319 

Lages -  Santa Catarina

Nascem na Terar c a d a  
ano cêrca de 95.0u0.000 de 
s ê r e s  humanos, mas os 
50.0<0.000 de óbitos reduzem 
para 45.o00.000 o aumento da! 
população, ou seja, 85 pes-i 
so^s por minuto. .Mais da me
tade da população do mun 
do está concentrada na Ghi- 
na. Só na C h i n a  vivem 
653.000.000 de habitantes.

p a ra  a s  su a s  refeiçCes
VA AO

• I

0. pontoplefeUáa KU

Avenida Camões (Ao lado do Cine Avenida)
BAIRRO c o r a l

Lages Santa Catarina

VENDE SE I
“Vende-se uma casa localizada na Rua Cor

reia Pinto, descida para o Coral.
Propostas a Osni Régis - Câmara dos Deputa

dos Brasília.’*

M i c r c  l Y a t € r  EXIBATTA
A maravilha da técnica japoneza, agora fabricado no Brasil

-v-'

ÇjÉg

rw SÓ

PRESTA SERVIÇOS DE:

ARAR, GRADEAR, SULCAR, RO
ÇAR. PULVERIZAR

PUXAR. AGUA MOVER MOINHO. 
FORNECER LUZ, SERRAR LENHA, 

E IRRIGAR

CUSTANDO APENAS A QUAFTA 
PARTE DO PP.ECO DOS DEMAIS 

TRATORES

Distribuidor Fxclusivo:

ViCENTE PASCALE 

Comércio e Representações
R u a  Corre ia  P in to  122 -  Cx. Postal 2S 

Fone 228 - L A G E S  - SC.

Recauchutadora Gaúcha 
1 “2 Irmãos" 1

Modernamente aparelhada com
maquinários que são a última

palavra no gênero
Recanchntagem * Recapagem • Vnlcanização 

de pneos etc
Bairro Coral Lages Santa Catarina

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE LAJES
(Carta dc: reconhecimento expedida pelo Ministério do Trabalho 

Ind. e Comércio, em 13 de março de 1959)
Rua Pres. Nereu Ramos, 103 — 2‘ andar — sala, 201 — Telefone, 422 - LAJES- S.C.

Presidente: IRÍNEU PAMPLONA 
Secretário: NELSON SARTOR 
Tesoureiro: ELIZEU CONCER

HORÁRIO D oNSULTOR’ HIRUiIrrf®TY» L0™8' e das 14 às 17 horas. CONSULTOR JURÍDICO: DR. ERNANI ROSA
(Atende das 9 às 12 e das 14 às 17 horas )

Técnico em Contabilidade - Bacharel em Ciênoino k •
Solicitador (inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - Secçao de I  C “  174:11
ASSOCIADO; -  O SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DF I A IFÍ e-tí devida- 

________________ mente aparelhado para detender o vosso interesse

Para as suas viagens ao sul, centro, norte e outras regiões do país 
viagem pelos modernos e confortáveis ônibus da H

Empresa de Ônibus Nossa Senhora da Penha S/A
COMODIDADE E PRESYÊSA

&0S SENHORES PASSAGEIROS
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i e r c a t o i a

Traasferida
Per Dr. Jorge Barroso 

Filho
(Continuação do número 
enterier)

Ora, no caso do Amazonas, 
ao que nos parece, a taxu- 
çâ<> (de recuperação e outras) 
iucide geuericamente sobre 
ioda a mercadoria transferi
da, o que, visivelmente des
virtua o tributo, toruando-o 
ilegal e inconstitucional: “Ve
ja-se quanto a ilegalidade de 
cobrança de taxa por servi
ço inexistente. Taxa de con
servação de estrada de ro
dagem - ilegalidade - Não é 
licito cobrar taxa por servi
ço impossível de ser presta
do.” (Ac, do Tnb. de Justiça 
de S. Paulo, in Teoria e Pra
tica do Dir. Trib., M. Lins e 
r . Loureiro, pag 373)

0  fato do legislador nor
destino ter dado o nome de 
taxa a determinada tributa
ção não impede que se laça 
a analise dos dentemos que 
compõem seu suporte fáctico, 
para constatar se se trata de 
uxa ou imposto.

T \XA "DE RECUPERA 
ÇÂO": No caso particular do 
Amazonas, há um lato que 
podería passar ímeirameute 
alheio, às nossas cogitações, 
mas que, bem analisado as 
sume certa importância. O 
legislador Amazonense, por 
não poder cobrar das mer
cadorias transfer das o IVC, 
entendeu taxa - las com a 
‘TAXA do Recuperação”. 
Nunca será demais repisar 
que não conhecemos os tex
tos legais e, quiçá, depois 
de conhece lcs. possamos gi
rar de poucos ou muitos 
graus o nosso ponto de vis
ta.

Nestas alturas, será de in
dagar-se: o que pretende RE
CUPERAR o fisco Amazonen
se com a "Taxa de Recupe
ração” que recae 6obre mer
cadorias transferidas?

I
A resposta é lógica palpa-| 

vel: visa “recuperar” o Im
posto de Vendas e Consigna
ções que, está legalmente 
impedido de cobrar de tais 
mercadorias!

(continua no próximo 
número)

QUEM NÃO ANUNCIA 
— Se Fsccnde—

Para seus anúncios procure
CORREIO LAG EANO  

Rua Mal. Deodoro, n° 294

= Cautela Extraviada—
Extraviou-se uma cautela números:- 5448 - 

o 1446 - 5446 - 10552 e 30552, pertencente ao sr. 
Osmar Westarb residente nesta cidade. A referida 
cautela foi vendida pelos Clubes:- Sociedade Es 
portiva Bandeirante.de Brusque; Clube Atlético Cai- 
los Renaux. de Brusque; Clube Esportivo Guarany, 
de Brusque; Clube Atlético Hermann Aichinger 
de Ibirama e Cruzeiro Futebol Clube, de PresideDte 
Getulio, tôdos nêste Estado.

Lages, 17 de dezembro de 1963.

H  t e t a  [tipísii Life.
C e iíre se n td çC e s e t e n í a  (Preuría i
Cofres - Fogões - Balanças - Motores Ma

quinas e materiais para agricultura e 
indústria em gerai

Prêços e garantias de Fábricas em 5, 10 ou 30
prestações sem juros c sem acréscimos.

Praça Vidal Ramos Sênior, 394 - T clefm e, 351
Caixa Postal, 323 j

L A G E S  -  S.  C.

CHEGOU O NOVO ASTRO

»

li
V

Ja está em nossa loja o nóvo astro da indústria autom obilística brasile ira —  o A ero-W illys
2 6 0 0  —  que estabelece uma superclasse em m atéria de automóvel. Venha ver seu estilo 
arro jado, em harmonia com as linhas clássicas dos carros modernos. Observe e admire 
sua elegância e o conforto  interno que èle oferece. Vocè se convencerá de que o Aero- 
W illys 2 6 0 0  é o mais luxuoso e perfeito carro  de classe até hoje produzido no pais.

*

PEQfl UMB DEMONSTRAÇÃO EM

r e
[ Concessloná lo exclusivo:

Agência PSanaltma de Veicules S/A 
Avenida Presidente Vargas, 1898 End. Tel. HLnaltma Fone, 444 

Caba t estai. 333
Lages — Santa Catarina

1

I

I
t
(
t

V I S I T E M

M O V E $ T
RUA ARISTILIANO RAMOS, 180 • Lages - Sanla
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da 3a Região
Lages, 19 de dezembro de 1.963.

Comunicação
A Inspetoria Regional de Educação da 5a Re

gião, - Lages, torna público, que realizar-se-á em 
1,964, em várias cidades do Rio Grande do Sul, o 
2o Curso de Supervisão Escolar.

Santa Catarina enviará àquele Estado mais 
uma turma de 120 Professores.

Poderão inscrever-se somente Professores 
íNormalistas que tenham no mínimo, 3 anos de 
exercício, como Regentes de classe ou Diretores 
de Grupos.

Os candidatos receberão uma bolsa de Cr$ 
25.000,00, passagem de Florianópolis ao R«o Gran 
de do Sul e vencimentos integrais, inclusive gra
tificações que venham percebendo.

A duração do curso será de 6 meses, e terá 
início provavelmente, no mês de março.

Maiores informações os professores normalis- 
tas interessados, terão na Inspetoria Regional de 
Educação desta cidade, sita à Rua Mal. Deodoro, 
altos das Lojas Paul, até o dia 24 do corrente, 
das 8 às 12 e das 13 às 18 horas.

Wilson César Floriani 
Inspetor Regional

Gov. Celso Ra
mos preside 

reunião do C.D.E
Com a finalidade de es

tudar o programa de tra
balho e proposta orçamen
taria para sessenta e qua
tro, se reuniu na tarde da 
última terça feira, no au
ditório do Edifício das Di
retorias, o Conselho de De
senvolvimento do Estado. 
Sob a presidência do Go
vernador Celso Ramos e 
Secretariado pelo Sr. Ibra- 
him Simão, Secretário sem 
Pasta, a citada reunião 
contou cora a presença do 
Engenheiro Annes Gualber- 
to, Secretário Executivo do 
PLAMEG, demais Secretá
rios do governo, conselhei
ros e assessores do govêr- 
no estadual.

Diversos assessores tive
ram oportunidade de ex
planar a respeito do anda
mento dos trabalhos em 
sessenta e três e o progra
ma de sessenta e quatro, se 
submetendo a inquirição 
dos senhores conselheiros 
representantes de diversas 
regiões geo-econômicas e 
classes produtoras.

"Vque òrínquec/o 
6onrfo. rnemêe/ j

■* * ,y» „ . I

!
Tagarela, o boneca que 

I fala, está encantada cora o 
Auto-Rama: urna pista 
de automóveis, onde v. pode 

| disputar grandes corridas, 
manobrando os veiculos por 
controle remoto! Emoção 

• em cada disputa! Um brinquedo 
maravilhoso! Claro que tanto 
a Tagarela (precisa ver 
como fala) como Auto-Rama 
são da ESTRELA! Pm*

NpOI

CORREIO Lâ GEANO
I >rrr “  « w e m b r c d e  196^

Volkswagen do Brasil exportará 5 mil 
veiculos para a Bulgária

A Vnlkswaeen do Brasil deverá realizar no8 A voiKswag maiores transações desde
* rJ à ío u T m  nosso* país. qualIseja a ex p t
tação de 5.000 veículos parai ai Bu gana, um d0&
mais importantes paises eur p

Ao exportar tamanho número de veículos 
Volkswagen para a Bulgária, bem como para ou. 
tros paises, com os quais já vem comercializando 
desde há algum tempo, esta conceituada organi. 
zação automobilística nacional, consegue assim 
maior número de divisas

Além disso, a Volkswagen do Brasil mantém 
um grande mercado interno, com os seus produ- 
tos atingindo quase 100% de nacionalização, o 
que bem atesta o ritmo desenvolvimentista de 
suas atividades.

Trânsito impedido na Rodovia BR-36

O Comandante do 2* Batalhão Rodoviário co
munica que se acha impedido o trânsito, para 
qualquer tipo de veiculo, na Rodovia BR-36, nas 
proximidades da Rodovia BR 2, em virtude de 
obras de restauração de ura aterro deslizado. Em 
consequência, o acesso à BR-2, através da BR36 
e do Morro do Pôsto, não poderá ser utilizado, 
devendo processar se através o Acesso Sul de 
Lages à Rodovia BR 2, isto é passando pelo Ce
mitério Municipal

7

BRINQUEDOS ESTRELA S.A.
Kut C.rlo., 633 -  SÍO PfBio - Vtndf .6  por «tocado r

0  O N E  M A R A J O A R A
apresenta amanhã (domingo) às I  0 9,15 horas

a colossal far west da Columbia Pictures em Eastemancolor

T e r r a  B r u t a
com James Stewahrt, Richard Widmark e Shirley Jonnes

A Secretaria da 
Municipal de Lages e a Diitloiia

Por intermédio do seu titular Professor A§- 
drubal Guedes de Sousa Pinto, enviam à distin
ta população dêste Município e valorosos profes 
sores, os seus augúrios de um festivo Natal e 
um Ano Novo rodeado de alegrias e felicidades.

Nós, a família Melegari, vimos atravéz dêsl 
jornal, agradecer a todas as manisfestações d
tn SDTr?0r ocasião do trágico desaparecimento d nlnrOüM.

Aquêles que com suas palavras carinhosa 
nos confortaram no momento tão oportuno, 
nosso muito obrigado.

Convidamos todos, para a missa de sétiffl 
dia. segunda feira, pela manhã, na Catedral DioCGSSDâ,

Lages, 19 de Dezembro de 1963.

Boas Festas e Feliz Ano 
ao povo lagcano

O Comandante.Oficiais. Sar
Praças. Funcionários e Servidores Civis do 
talhaoRodoviário « Batalh

povo lageano,os melhores.  m. is sjnceros

Boas Festas e um Feliz Ano de 1964.

11030717
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