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lis o Sr.
Regressou sábado 

último de Florianopolis, 
o Sr. Valdo da Costa 
Avila, presidente do di
retório municipal do Par
tido Social Democrático, 
que se encontrava na
quela capital desde a 
chegada do Governador 
Celso Ramos dos Estados 
Unidos.

Em nossa capital, o 
Sr. Valdo da Costa Avi 
la tratou de importantes 
assuntos concernentes ao 
nosso municipio junto ao 
governo do Estado e à 
várias Secretarias.

Segundo nos informou 
o Sr. Valdo da Costa 
Avila, em |,breve, o Go
vernador Celso Ramos 
deverá visitar a Princesa 
da Serra, quando aqui 
tratará de relevantes as
suntos atinentes ao seu 
govêrno.

Um dos assuntos 
que o Sr. Governador 
Celso Ramos tratará em 
nossa terra junto aos 
poderes municipais, des
taca-se a construção do 
novo edifício da Escola 
Normal e Colégio Esta
dual Vidal Ramos; asfal-

tamento da outra faixa 
da Avenida Presidente 
\ argas ligando à Ave
nida Marechal Floriano,

j -  i#> -'

alguma de obras de real 
importância para a nos
sa comuna, que graças 
ao dinamismo do Gover
nador Celso Ramos, em 
breve serão realidades.

Louvável também o 
espirito de abnegação do 
'Sr. Valdo da e,osta Avila, 
que permanecendo cerca 
de oito dias na capital 
do Estado, conseguiu 
grandes êxitos em sua 
missão, dando o máximo 
de seus esforços nos es
tudos de tão magnas o- 
bras.

passando pela R. Correia 
Pinto, Praça João Costa 
e Rua Marechal Deodoro 
obra essa de real im 
portância para a n ssa 
terra; e a construção do 
novo quartel da Delega 
cia Regional de Policia, 
a fim de que o mesmo 

Ipossi oferecer melhores 
condições aos detentos, 
bem como o consequen 
te aumento do seu efetivo.

Tratam se sem dúvida

C. E. Princesa da Serra 
em grandes atividades

sociais
O Clube Excursionista Princesa d»  Serra, tra

dicional entidade recreativa de n°sa cidade e qu 
obedece à presidência do Sr. \ ,ce° . exce 
[á programando para o corrente ’ d amada 
lentes noitadas sociais. A Prl™eir £  ás om a 
para o próximo domingo dia 1S> irmãos Ber
Participação da fam° sa du^ aê tá sendo "cercado tuzzi, em baile que desde ja esta senu 
de grande entusiasmo por parte do seu corpo as
sociativo. -  „nHai do corrente

A segunda programaçao ^  ogran-
raês, está marcando para o pi - & a animação
oe baile das debutantes, e Q Troisi.de fama
da renomada orquestra de Tobias iroisi,
■nternacional. . «ociedade, estará brin-

Assim aquela simpatic  ̂ e exDias. fami-
dando os seus di^Q0® a*tais noitadas dançantes, 
•'as, com duas monument desenvolvendo o seu 
graças aos esforços Que ve' f ® Cujo dinamismo 
Presidente, Sr. Vicente Schaej ^  realizações da-
vem pondo à prova f ®  assessorado por seus de
b e le  clube, muito bem a. 
iodados soletras de diret

Tte. Cel. Olavo 
Pereira Estréia

Em data de ontem, 
transcorreu a passagem 
de mais um aniversário 
natalicio do Tte. Cel. 
Olavo Pereira Estréia,sub 
comandante do 2* Bata
lhão Rodoviário e presi
dente do Lions Clube de 
Lages.

Aquele brioso oficial 
do nosso Exército, tem 
se salientado em nossos 
meios, por uma série de 
iniciativas Jem todos os 
setores, pricipalmente no 
seio de nossa sociedade 
e nos meios esportivos 
onde por muitos anos 
conduziu com muito a- 
certo os destinos do U. 
A. Guarany

Naquela briosa Unida
de Militar, 0 Tte. Cel. 
Olavo Pereira Estréia é 
muito benquisto pela ofi 
cialidade que a compõe, 
bem como pelos demais 
militares e funcionários 
civis, graças às suas vir
tudes de carater reto e 
batalhador.

Destas colunas, envia 
mos ao Tte. Cel. Olavo 
Pereira Estréia os nossos 
votos de inúmerasJelici 
dades, ao Jlado de seus 
amigos e familiares.-

litai 00 tsiaoo 0 
Prefeito Dr. Wolny Delia lotea
Depois de participar da recepção ao Gover

nador Celso Ramos, e permanecer por alguns dias 
em Florianópol s, tratando de diversos assuntos 
administrativos referentes ao nosso municipio, ie- 
tornou*há dias a nossa cidade, o Prefeito Munici

pal, Dr. Wolny Delia Roc- 
(5a.

Sempre acompanhado 
do Sr. Valdo da Costa 
Avila, presidente do di
retório municipal do Par
tido Social Democrático, 
o ilustre edil de nossa 
terra, esteve em perma
nente contacto com o Go
vernador Celso Ramos e 
com vários órgãos admi 
nistrativos estaduais, so
lucionando e estudando 
vários assuntos afetos à 
nossa comuna.

Entre as várias demar- 
ches entaboUdas em Flo
rianópolis, destacou-se a- 
qu^a relacionada com a 
construção do novo aero
porto municipal, obra es
ta de premente necessi
dade.

Dentro de poucos dias

deverá vir à Princesa da Serra um engenheiro da 
Secretaria de Viação e Obras Públicas, com a fi
nalidade de fazer um levantamento do local do 
futuro aeroporto, o qual está previsto para ser 
localizado na localidade de Pinheiro Sêco, próxi
mo à nossa cidade, em terreuo pertencente ao 
Sr. Tito Bianchini.

O Prefeito Dr. Wolny Delia Rocca, já está 
estudando a forma de adquirir 0 citado terreno, 
pertencente àquêle benemérito cidadão, permutando 
por um outro do patrimônio municipal. 0  referido 
terreno seria permutado na base de prêços iguais, 
não se levando em conta, portanto o tamanho 
dos mesmos.

Com isso, o Prefeito Dr. Wolny Delia Rocca, 
vera coroando a sua administração com obras de 
invulgar importância, contando para isso com a 
valiosa contribuição do Governador Celso Ramos, 
que para aqui se deslocará dentro de breves dias 
para em conjunto tomarem uma série de medidas 
com vistas à uma série de obras qne serão rea
lizadas em nossa cidade.

Sr. Antônio Lisboa

QUEM NÃO ANUNCIA 
— Se Esconde -

Para seus anúncios procure 
CORREIO LAGEANO  

Rua Mal. Deodoro, n" 294

De sua viagem à vá
rias capitais brasileiras, 
regressou quinta feira 
última a nossa cidade, o 
Sr. Antônio Lisboa,desta
cado fazendeiro em nos
so municipio, e influen
te comerciante era nossa 
praça.

Nessa viagem de re
creio, que se fez acom
panhar de sua exma. es
posa d. Ecilda Lisboa e

de seu filho,o jovem An
tônio Lisboa F°, visitou S. 
Paulo, Rio de Janeiro, 
Belo Horizonte e Brasí
lia, roteiro êsse que du
rou aproximadamente 30 
dias.

Felicitamos o Sr. An
tônio Lisboa e sua exma. 
familia, com os nossos 
votos de feliz regresso 
à Princesa da Serra.
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O Dr. Abelardo da Costa 
Arantes, Juiz de Direito da 
Primeira Vara Civel da Co
marca de Lages, Estado

de Eireite da Erim eira Vara Cível da Ccm arca €le
liacão de duzentos mil cru
zeiros, feita neste Juízo, o 
seguinte imóvel penliorado a 
Dercilio Waltríck Camargo e 
sua mulher, nos autos da e- 
xecução promovida pela Com
panhia de Industrialização
de Produtos Animais Biancni-

de Santa Catarina, na forma 
da lei, etc.

Faz saber a todos que 
o presente edital de praça, 
com o prazo minimo de vin
te dias, virem, dêle conhe
cimento tiverem ou interes
sar possa, que no dia vinte

77

A direção geral da CÁRITAS Brasileira 
Diocesana, convoca tôdas as Entidades Be
neficiadas com os üonativos americanos, para 
a reunião geral a realizar se no Seminário 
Diocesano, às 14 horas do dia 26 de agosto 
do corrente ano.

Estarão presentes na referida reunião, 
membros do Secretariado Geral da CÁRITAS 
Brasileira, Regional de Pôrto Alegre, onde da 
rão um completo e necessário esclareci
mento sôbre: Organização da Entidade, quan 
tidade, recebimento e distribuição de donati
vos, bem como, reivindicações solicitadas.

Certos do comparecimento, agradecem o 
interesse.

A DIRETORIA

,e oito (28) do corrente mês 
de agosto, às dez (10) horas, 
no saguão do edifício do Fó
rum desta cidade de Lages, 
será levado a público pre
gão de venda e arremataçáo 
por quem mais der e melhor 
lance oferecer sôbre a ava-

T O B A T T A
Teuha um mundo de eficiência em suas mãos

O MICRO TRATOR

- T C D A T T A  -
A maravilha da técnica japoneza, agora 

fabricado no Brasil.
PRESTA SERVIÇOS DE:

A^tAR —  PUXAR AGUA
GRADEAR —  MOVE"  W °INHO
SULCAR —  FORNECER LUZ
ROÇAR —  SERRAR LENHA
PULVERIZAR —  IRRIGAR

CUSTANDO APENAS A QUARTA PARTE DO PRECO 
DOS DEMAIS TRATORES

Distribuidor Fxclusivo:

V CENTE PASCALE - Comércio e Representações
Rua Correia Pinto 122 -  C*. Postal 28 - Fone 228 -  LAGES - SC.

* mm

H E G O U  O  N Ô V O  A S T R O
Ja esta em nossa loja o nóvo astro da indústria automobilística brasileira —  o Aero-W illys 
2 6 Ü 0  — que estabelece uma superclasse em matéria de automóvel. Venha ver seu estilo 
arrojado, em harmonia com as linhas clássicas dos carros modernos, Observe e admire 
sua elegancia e o conforto interno que èle oferece. Vocè se convencerá de que o Aero- 
Willys 2 6 C 0  e o mais luxuoso e perfeito carro de classe até hoje produzido no pais.

2600
—  um carro rigor

PEC9 UMfl DEMONSTRAÇÃO EM

r c

Concessionário exclusivo:
Agência PlanaItina de Veicnlos S /A  

Aienida Presldenle..Vargas, 1898 End. Tel. Plm altlna - Fone, 4 4 4  
Caiia Postai, 333

Lages — Santa Catarina

Laâes
ai S/A ., a saber: - Um  ̂
reno com a área 8„perIi 
de cento e treze mil e „ 
nhentos metros quadradoaUl' 
(113 500,00 m2), situado uaV  
zenda do Araújo, no dÍ8tp“- 
de Painel, desta Comarca? 
Lajes, em comunhão Cn® 
terras de herdeiros de Ada*1 
Vieira Machado, confronta? 
do com terras de Amantinr 
Medeiros, de Osvaldo Werhih 
de Leandro Araújo Vie ?  
e de Joaquim Arruda, p ?  
terreno foi adquirido pd0 e° 
xecutado Dercilio Waltrick 
Camargo, por compras feitas 
conforme documentos devi 
damente transcritos sob nK 
13.356 e 13 899 no Primeiro 
Oficio do Registro de imo. 
veis desta ci^adr» « CorTVll, 
ca de Lages. - E quem quizer 
arrematar Ulto ímov ,cVe 
rá comparecer no dia. mês 
hora e local acima mencio
nados, sendo éle entregue a 
quem mais der e melhor lan
ce oferecer sôbre a aludida 
avaliação de duzentos mil 
cruzeiros, depois de pagos os 
impostos e custas legais. - £ 
para chegue ao conhecimen
to de todos, passou-se o pre
sente edital para publicação 
na forma de lei. - Dado e 
passado nesta cidade de La
ges, Estado de Santa Catari
na aos cinco dias do mês de 
agosto do ano de mil nove 
centos e sessenta e três - 
Eu, Luiz Carlos Silva, Escri
vão do Civel, o datilografei, 
subscreví e também assino 
Selos a final

Abelardo da Costa Arantes 
Juiz de Direito da la Vara

Civel

Luiz Carlos Silva 
Escrivão da la  Vara Civel

Tinel de cr$ 240 
hlhões unirá 

França-lugla- 
terra

A construção de um 
túnel sob o Canal da 
Vlancha fo i  definitiva- 
tnente decidida pela co
missão que estudou o 
problema da ligação en
tre Dover, na Inglaterra 
e Calais, na França. As 
sugestões de um túuei 
suspenso, sôbre a água, 
ou de grande ponte, fo
ram afastadas pelos té
cnicos. A obra terá ini
cio imediato e sua con
clusão está prevista pa
ra 1068. Está orçada pm 
400 milhões de dólares - 
240 Bilhões de cruzeiros 
e sua execução caberá 
a um consorcio de fir
mas anglo-francesas. O 
túnel comportará tráfego 
de trens e automóveis.

Tráfego paulistano  
m ais 2 0 0  carros - 1

Diariamente são e 
placados, em São Pau 
passando a integrar 
frota motorizada em ( 
culação na capital pau 
ta, 200 veículos noví 
Esta foi a média man 
da durante os seis p 
meiros mêses de 191 
de acordo com infora 
ções d a Diretoria c 
Serviço de Trânsito.
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Agora em Lages os Famosos Produtos Serramalte
Preços diretamente da Fabrica ao consumidor, somente acrescido do frete

Fabricantes dos renomados produtos

Cervejas rrcnenbier
Pilsen

Elefante
M alzb if r

f iru la

Defriaerantes: euaraná .
* l Acua Tf nica

LaranJada
/cda Limcnada

Distribuem ainda: A CMar<iente e Vinho

---------------- —  ' ^ 7 á p id a T à  domicilio —  Adquira
Entreg H certjfiquem-se dos seus pr

nasi

SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE LAJES
(Carta de reconhecimento expedida pelo Ministério do Trabalho

Ind. e Comércio, em 13 de março de 1959)

Rua Presidente Nereu Ramos, 103 — 2 andar — sala, 201 —  Telefone 422

L A J E S _______________________________— o—____________|___________  SANTA CATARINA

Presidente: IR1NEU PAMPLONA 
Secretário: NELSON SARTOR 
Tesoureiro: ELIZEU CONCER

HORÁRIO DA SECRETARIA: Das 9 às 12 horas, e das 14 às 17 horas.

CONSULTOR JURÍDICO: DR. ERNANI ROSA

lAtende das 9 às 12 e das 14 às 17 horas.)
Técnico em Contabilidade - Bacharel em Ciências Contábeis e Atuariais.

Solicitador (inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - Secção de S. C. sob n. 1743).

ASSOCIADO: -  O SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE LAJES está devida
mente aparelhado para defender o vosso interesse.

D rT e im o  Rodrigues  
Sarm ento

Dermatologia — Testes Aérgicos

Consultas das 15 às 17 horas
C O N S U L T Ó R IO :  R U A  A R IS T IL IA N O  

R AM O S, 234

Lages — Santa Catarina
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E s t r a d a  o h  aa P i s t a ,
" C A  C H A M R n 7

A  m arca mais yjff r - 1 B 0 R D * 0 cano brasileiro definitivamente aprovado
,las últimas ccmpetiçces automobilísticas em nossc país

ELEGANTE — VELOZ -  MACIO
even  edor SIMCA nesta praça:

COREMA -  Cia. Revendedora de Motores e Automóveis

nua Manoel Thiago de Castro. 174 - Lages - Santa Catarina
Produção Brasileira em 1963 ultrapassou S0

mil veículos
Não obstante algumas industrias terem concedi

do ferias coletivas a seus empregados reduzindi 
consequentemente, o índice de produção, 0 totãi 
de unidades produzidas pelas 11 fábricas brasileiras 
de auto-veículos no primeiro semestre de 1063 
superou de 6,5% o dos primeiros seis meses de 
1962. i\o primeiro semestre do ano em curso fo 
ram fabricados 91.429 veículos contra 85.874 em 
idêntico período do ano passado. O aumento da 
produção foi possível em virtude da manutenção 
por empresas produtotas, da média diária de fa 
bricação tendo mesmo, algumas, elevado aquele 
índice.

Sgt. Ruy Ghiorzi

Após permanecer vá
rios dias em nossa cida
de, em visita a seus fa
miliares. regressou à 
Porto Alegre, onde resi 
de, o Sgt. Ruy Ghiorzi, 
que se fez acompanhar 
de sua exma. esposa e 
filhos.

Ao Sgt. Ruy Ghiorzi, 
que é ura brilhante de
senhista, formulamos os 
nossos votos de feliz re
gresso à cm pitai gaúcha.

Superinleodêíicia do Desenvolvimento do Vale do itajzí
Foi apresentado na Câ

mara Federal projeto de 
lei que cria a Superinten
dência do Desenvolvi
mento do Vale do Itajaí. 
consequência de estudos 
efetuados pelos técnicos 
componentes de um Gru
po de Trabalho do Ban
co Nacional de Desenvol

vimento Econômico. Tal 
entidade, se tornar rea
lidade, representará a 
concretização de uma ve
lha aspiração da laborio
so população do Val<‘ 
do Itajaí, inegavelmente 
a região de maior pujan 
ça no Estado.

Caminhões precisam-se
A Exportadora de Madeiras Fontanive Ltda., 

estabelecida no bairro ('oral, necessita de cami
nhões para o transporte de madeiras. Os interes
sados queiram dirigir se à referida firma onde 
obterão maiores esclarecimentos.
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L a r  e m
Acha se em festa o lar 

do Sr. Leônidas Vieira, 
e"de sua exma. esposa 
d. Dirce Sommnriva Vi
eira, cora o nascimento 
do seu primogênito Leô 
nidas Vieira Junior, ocor i

f e s t a
~ido no dia 5 do corren
te.

Ao feliz casal e ao pe
queno recém nascido en
viamos as nossas felici
tações.

Panfica te  «D Nosso Pão» Lli\ l

Equipada com os n n s  maquinários SIAM
j — Pães qaetiles à toda hora

B IS C O IT O S  - B O L A C H A S  - D O C E S  
F R IO S  - C O N S E R V A S  ETC.j Rua Correia Pinto. 41 —  LAGES —  Santa Catarina

Xanxerê terá moderno Grupo Escolar
A Secretaria de Via-1través do DOP, deu por 

ção e Obras Públicas, a-1 concluída as obras de

Im posto de renda arrecada bilhões em nosso
Est do

Sesiundo esclarecimen
tos prestados à impren
sa pelo Delegado JRegio- 
nal do Imposto de Renda 
neste Estado, senhor Nil 
ton Pereira, até junho do 
ano fluente foi arrecada 
da pelas repartições fa- 
zendárias do Estado de 
Santa Catarina, como re
ceita do imposto de ren 
da. a i m p o r t â n c i a  de

CrS 1.128.767 644,50, o 
que representa aumento 
de arrecadação que su 
perou a melhor das ex 
pectativas, tendo atingi 
do a cifra percentual de 
110,50% sôbre o recolhi
mento de igual período 
do ano anterior .que so
mou a quantia de CrS 
536.17.3 414,20.

novo estabelecimento de 
ensino em Xanxerê. Tra
ta se do Grupo Escolar 
Abelardo Luz, moderno 
educandário, que ateu- 
derá as necessidades de 
escolarização exigidos pe
lo constante progresso 
daquele município do ex
tremo oeste catarinense.

Com isso o Governa
dor Celso Ramos vem 
dando cumprimento ao 
seu plano de escolariza
ção em todo o Estado, 
como uma das metas 
principais de sua campa 
nha política.

z. serviço de Revendedor Ford!
Peças Foi d leçjitimas ,..e  à vontade —  Em-qualquer dos 
Revendedores Ford (são mais de 3 0 0  por todo o Brasil —  Você 
nunca está longe de um dèles), Você encontra a peça que precisar. 
Os veículos Ford nâo. dependem de peças difíceis.

Mecânicos treinados na própria Ford —  No seu
Revendedor Ford, seu carro ou caminhão é sempre atendido por 
especialistas. Êles conhecem seu Ford como a palma da mão. 
Sabem o que fazem e trabalham com consciência.

Ferramentas especiahzadas -  o  Ser„ço Ford otiiir.
sòmenta ferramentas ,d ,q „ ,d ,s. N .d . im p ro „„d o . E o equip.mpn.o
d . regulagem ,  lest. « s.m pr, o mais moderno. Isso oaran:, 
serviço mais rápido e perfeito.

Métodos recomendados pela Ford -  Os trabalhos
D e  mT  tF- l  S09Uem Sempre -quem a elaborado 

pe a Ford. De manutenção ou reparo, cada operação obod«ce ao
cr,ter,o mais racional: maior segurança, rapidez e economia.

Confie no Revendedor Ford — o melhor amigo de seu Ford!
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AdquiraR, . no CREDIÁRIO Y O R K
nfmidade de outros artigos para o seu larCREDIÁRIO YORK lhe oferece o máximo de conforto, atravez de suaves prestações mensais, com até 20mêses de pagamento

Rua Presidente Nereu Ramos, 255 —  Caixa Postal, 162 —  Fone, 506

Lages - /anta Catarina

0$ Favoritos Venceram
Cora 2 jogos prosseguiu | tebol com a realização 

domingo último, o cam dos encontros Arco íris 
peonato citadino de fu|x Guarany, em nossa ci

Após a realização dos dois jogos de domin
go, a classificação oficial do campeonato lagea- 
no, passou ser a seguinte: 

r  Guarany 0 pp
2- Internacional e Olinkraft 1 pp
3‘ Pinheiros e Nevada 4 pp
4' Arco íris 5 pp
5’ Cruzeiro 7 pp

Dr. AÍRTON R. RAMOS
Clinica e Cirurgia

Especialista em ouvidos, olhos, nariz e garganta

Consultório: Praça Toão Costa, 10 
Io andar _

Lages — Santa Catarina

dade e Olinkraft x Cru 
zeiro em lgaras.

Como era esperado, 
prevalesceu a lógica e 

Guarany e tdinkraft, 
venceram os seus oponen
tes por 3 a 0 e 6 a 0 
respectivamente.

Nos jogos de juvenis, o 
Cruzeiro derrotou o Olin 
kraft p o r l ü a O ,  e 
Guarany e Arco íris em 
pataram em 1 gol.

Salário minimo
Novos niveis sómente em 65

Cruzeiro x Ne 
varia amanhã
O campeonato lageano 

de futebol, terá sequên 
cia amanhã, com a reali
zação do encortro que 
reunirá os elencos do 
Cruzeiro e do Nevada de 
São Jaoquim.

No próximo domingo, 
jogarão os quadros do 
Pinheiros e do Olinkraft.

ü presidente da Repu
blica através de um co
municado expedido pela 
chefia da Casa Civil, 
declarou que os novos 
niveis do salário mínimo 
somente serão cogitados 
no ano de 1965 Alega 
ainda, o chefe do gover
no, que a léi é impera
tiva, somente permitindo 
a revisão dos niveis do 
salário minimo de dois 
e dois anos.

Há uma ressalva na lei 
permitindo reajuste de 
sálário minimo, quando 
os mesmos já decretados 
em determinada região, 
não constituem a realida
de. impondo-se dessaite, 
a respectiva revisão. Es
sa a verdade sobre os 
novos niveis do salário 
minimo, que vem preo
cupando gregos e troia- 
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M E I O  LAGEANO
C i m i c r f e t n  São Paulo passou 

para Cr$ 390,00 o
Conforme noticias procedentes de São Paulo- 

a carne verde a partir de ontem, possou a ser 
vendida ao prêço de Cr$ 500,00 o quilo em todo 
aquele Estado.

Como se recorda, no ano passado, nessa mes
ma época, durante dois ou três mêses em nosso 
municipio era abatido gado vindo do Estado de 
São Paulo.

Decorrido um ano, quando agora, a carne 
verde vem de ser tabelada naquele próspero Es
tado da Federação, em Lages,, êste precioso ali
mento continua a ser vendido à Cr# 350,00 o qui
lo, o que para nós é muito confortador, em relação 
ao atual prêço vigente em todo o Estado bandei
rante, pois que gozamos de uma vantagem de 
CrS 150,00 por quilo.

Cercada de grande entusiasmo,, mais debaixo 
de fortes chuvas, realizaram se domingo na cida
de de Pelotas, Estado do Rio Cirande do Sul, as 
provas intituladas «II Seis Horas de ^elotas», pa 
ra carros das classes A,B e U.

Na classe A, a supremacia da prova coube 
aos carros Gordini, que obtiveram as seis primei
ra classificações. Na classe B, a vitoria coube aos 
carros das marcas DKW, que laurearam-se até o 
sexto pôsto

Finalmente, na classe C, a principal das com
petições, o ganhador foi o carro JK, n* 25, pilota
do pela dupla Lauro Maurmann e Renato Petrillo, 
de Porto Alegre, que completaram as 71 voltas 
do percurso com o tempo de 3h34s2/5

Nessa competição a dupla lageana formada 
pelos irmãos Plinio Luersen e Arno Luersen diri
gindo uma Simca, conquistaram um honroso quin 
to lugar, com 68 voltas. A classificação dos irmãos 
Luersen é das mais significativas, pois atingiram 
o mesmo número de voltas que alcançaram o ter
ceiro e quarto colocados.

'Suas vendas à crédito continuam de_vento em popa

Crediâiio York recebe grande 
estoque de artigos domésticos

Continuando nos seus 
objetivos de melhor ser
vir o distinto público 
desta terra, o Crediário

Sr. Petfro Paulo Lisboa
Acompanhado de sua exma. esposa d. Ilsa 

Lisboa, e de seus filhos Sandra, Suraiar e Suenon, 
regressou há dias de sua viagem de recreio ao 
Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Bra 
silia, o Sr. Pedro Paulo Lisboa, alto pecuarista 
em nosso municipio e pessoa bastante conceitua
da no seio da sociedade local.

CR dá prosseguimento ao seu Plano de escola- rização
Embora não constando 

do programa do | Plano 
de Metas do Govêrno 
para o corrente exerci 
cio, o Grupo JEscolar dt 
Vila Nova, municipio de 
Blumenau, vai ser inicia
do já.

É êle resultado de uma 
promessa do Governador 
Celso Ramos, quando de 
recente visita feita àque 
ia importante comuna 
do Vale. Compreendendt 
que a medida era ne 
cessária, o Chefe do Po 
der Executivo Catarinen
se, perante autoridades 
e população, se compro 
meteu a determinar ao 
Uabinete de Planejamen 
to do PLAMEG a execu 
ção da obra, tão logo a 
Prefeitura Municipal de 
Blumenau providen 
ciasse a doação do ter 
reno |para a construção 
do prédio.

Prossegue, assim, o 
govêrno JCelso Ramos, 
atiavéz do PLAMEG, ao 
cumprimento daquilo que 
prometeu: atender aos 
r°clamos da população, 
suprindo Santa Catarina 
de uma rede de estabe
lecimentos de ensino ca 
paz de atender a tôdas 
as crianças em idade 
escolar, visando atingir 
a 1965 a uma de suas 
principais metas, que é, 
justamente, suprimir o 
déficit de escolarizaçâo

York, estabelecimento co 
mercial que muito tem 
honrado a Princesa da 
Serra, acaba de receber 
de nossos maiores cen 
tros, um completo sorti- 
mento de todos os arti
gos concernentes ao lar. 
5 Trata-se de uma varie
dade de artigos indispen
sáveis aos nossos lares 
como refrigeradores GE, 
rádios, eletrolas. sofás 
cama, máquinas de lavar 
roupa etc., cuja remessa 
aliás das mais abundan
tes,enriqueceu ainda mais 
o grandioso estoque de 
mercadorias que o Cre
diário York sempre pos
suiu em suas dependên 
cias.

Além disso, aquela re- 
nomada firma lageana, 
vem de receber ainda 
uma grande quantidade 
de bicicletas Monark, ar
tigos êsses que se sobre- 
ssae pelo modernissimo 
com que foram aplicadas 
na sua confecção.

Todos êsses artigos 
domésticos, destinan - se 
a serem vendidos á nos

sa distinta população pe. 
los mesmos sistemas de 
vendas à crédito,com sua
ves prestações mensais 
e cora até 20 mêses de 
pagamento. Essas vanta
gens de vendas à crédi
to somente são ofereci
das pelo Crediário York, 
isto porque naquêle tra
dicional estabelecimento 
comercial não há restri
ções de crédito, c o seu 
lema ’é proporcionar o 
máximo conforto aos la
res lageanos.

Cora isso notamos, que 
o Sr. Sébo Melim, den<>- 
dado diretor do Crediá
rio York, muito bem am
parado pelo seu valoro» 
so corpo de funcionários, 
tem-se dedicado à fundo, 
para que a família lagea 
na continue a usufruir 
das grandes vantagens 
que a sua firma 'oferece 
e também estocando a 
referida firma com arti- 
g «> s d e  primeiríssima 
qualidade, não só para 
as necessidades atuais 
como também para as 
épocas futuras.

Aviso ao Público Lageano
O C onsórcio TAC - CRUZEIRO DO SUL, sem pre procurando servir, cad a  vez 

m elhor o pú b lico  v ia jante da região serra de Santa C atarina, depois de rein iciar 
os seus voos para JOAÇABA, cap ita l do Oeste Catarinense, volta  agora a servir 
esta região, com  PORTO ALEGRE, cap ita l do visinho Estado do R io G rande do Sul.

Assim  é que, sendo a tu a lm en te  a ú n ica  C om panh ia  de A viação C om ercia l á 
servir nossa cidade, o C onsórcio TAC - CRU ZEIRO DO SUL, qu e sem pre procu rou  

servir a zona da Serra, ligan do-a  a todas as cidades do País, oferece  agora ao 
pu b lico  v ia jante, os seguintes voos, nos dias e hordrios abaixo:

2as. 4as. e 6as. feiras: - às 07:00, para: Fpolis., Itajaí, Joinville, Curitiba
Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio 

às 13:30, para: Porto Alegre 
às 14:50, para: Joaçaba.
às 08 00, para: Fpolis., Itajaí, Joinville, Curitiba, 

Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio] 
às 10:20, para: Rio do Sul, Fpolis., Itajaí, Join

ville e São Paulo.
hstá portanto, o público viajante da Região Serrana de parabéns, com as 

novas linhas do Consórcio TAC —  CRUZEIRO DO SUL que continua a ser a pio
neira da Aviação Comercial em nossa Região.

Maiores informações e vendas de passagens, dirijam-se à agência do 
Consórcio TAC — CRUZEIRO DO SUL, à Rua Presidente 

Nereu Ramos, n° 84 ou pelos telefones nrs. 214 e 237.

3as. 5as. e sabado:

Segundo conseguimos apurar junto á direção 
da Emprêsa Lages-Florianópolis, a mesma passou 
a adotar desde h i alguus dias novos horários em 
suas ligações com a capital do Estado e vice ver
sa.

Assim é. que temos dois horários distintos pa
ra Florianópolis, bem como daquela capital para 
a nossa cidade De Lages, partem ônibus diários 
às 5,30 horas e 13 horas, respectivamente, com 
chegada àquela capital às 15 horas e 21 horas, 
respectivamente. De Florianópolis para Lages, os 
referidos ônibus trafegam as 5 horas e 13 horas, 
com chegadas nesta cidade às 15 horas e 21 ho
ras, respectivamente.

De parabéns pois, estão os srs Leo e ViceD- 
te Ampessam. diretores daquela emprêsa pela ira- 
plantaçao dos novos horários da Emprêsa Lages- 
Horianópolis, vindo com isso benpficiar as popu
lações de nossa cidade e da capital, que assim 
disporão de condução farta, e além disso com 
ônibus novos e confortáveis.Atenção Interessados

P Dr. Jorge Barroso Filho, advogado da 
CELESC em Lajes, solicita aos senhores proprie
tários de imóveis residentes em Lajes e São Joa
quim, cujos imóveis tenham sido atingidos pela 
unha elétrica Tubarão - Lajes, e que ainda nao 
foram procurados pelo mesmo pessoalmente, que 
se dirijam ao seu escritório profissional no ende
reço abaixo, munidos dos documentos dos mes
mos imóveis, para tratar de assunto de seu in
teresse.

Dito comparecimento deverá proceder se ainda
no mes de Agôsto em curso à rua Emiliano Ra 
mos, 126 no horário comercial.
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