
*

Serrana Ltda. nomeada 
revendedora dos famo

sos motores Perkins
A conceituada firma Serrana Ltda. - Veículos e Má

quinas, que dia a dia está ganhando as simpatias em nosso 
comércio automobilístico, vem de ser nomeada revendedo
ra e distribuidora da renomada organização Motores Per
kins S/A, de São Bernardo do Campo, no Estado de São 
Paulo, fabricantes dos faVnosos motores que levam o no
me dessa indústria.
Os famosos e modernos motores Perkins, que é a última pa
lavra no gênero, compõe-se de uma linha completa de mo
tores uiesel para todos os fins, estacionários, marítimos, 
industriais, caminhões, tratores e automóveis.

Os motores Peikins de 128 HP pode ão ser adapta
dos em caminhões Internacional, Ford, Chevrolet, Dodge, 
Roquette etc., enquanto que os de 40 IIP e 104 HP, são 
estacionários e adaptáveis para usos gerais de indústria.

Em nossa cidade, diversos caminhões ja tiveram os 
seus motores trocados por Perkins, e todos êles estão fun
cionando com amplo sucesso, o que revela a extraordiná
ria capacidade desses novos tipos de motores, já bastante 
em uso em todo o país.

Assim, esta conceituada firma, Serrana Ltda. - Veí
culos e Máquinas e que tem a sua frente os seus dedica
dos diretores, Srs. Dario Todeschini e Odi Cherubini To- 
medi, está de parabéns pela maravilhosa concessão recebi
da da Motores Perkins S/A, coroando desta maneira os 
esforços daquêles altos diretores, que tem revelado a todo 
o momento os seus altos conhecimentos no ramo a que 
se dedicaram.

Em janeiio a instalação 
da dependência da Cia. 
Federal de Dssenvolvi- 

mento Econômico
Encontram-se desde segunda feira última em 

nossa cidade, devendo aqui permanecerem por tô 
da a semana, os Srs. João Druck, assistente da 
diretoria da Cia. Federal de Desenvolvimento 
Econômico - Financiamento e Crédito, e João C. 
Mendes, inspetor daquela conceituada organização 
crediticia e financiadora.

Em nossa cidade, aquêles altos mentores da 
Cia. Federal de Desenvolvimento Econômico, es
tão tomando inúmeras providências, com relação 
à instalação de sua dependência de Lages, que 
se dará possivelmente no próximo mês de Janei
ro.

Além disso, os Srs. João Druck e João C. 
Mendes, estão efetuando consecutivas visitas a 
seus inúmeros acionistas desta cidade, dando-lhe 
pormenores a cêrca das futuras atividades dessa 
renomada organização de crédito e financiamento 
em nossos meios, bem como conseguindo maior 
número de acionistas.

Felicitamos os Srs. João Druck e João C. 
Mendes, augurando-lhe inúmeras venturas em 
suas novas atividades na Princesa da Serra.

Encontra-se desde há alguns dias em nossa 
cidade, 0 ilustre conterrâneo Ministro Licurgo 
Costa, personalidade das mais marcantes nos se
tores econômicos e sociais de tôda a América e 
que em Montevideo, chefia o Departamento i 
Econômico junto à Embaixada do Brasil no Uru
guai.
Aquela ilustre personalidade, que deverá demorar- 
se por mais alguns dias em nossos meios, encon
tra-se em visita a seus familiares aqui residentes, 
sendo que daqui rumará para a capital uruguaia, 
onde assumirá as suas importantes funções junto 
a nossa Embaixada naquele país amigo.

Almejamos ao Ministro Licurgo Costa, os nos
sos melhores votos de uma feliz estada em sua 
terra natal.

Iniciada a e s p te á r  liquidação do lobilcn de Prata da
—  c o n c e ito  C I S S S I L H E I B 1  —

Foi iniciada segunda fei
ra última, a retum bante li
quidação da conceituada 
Casas Almeida, em come
moração aos seus 25 anos 
de atividades comerciais.

Desde que foi iniciada 
naquele dia, mais esta sen
sacional promoção das Ca
sas Almeida, nota-se o de
susado interesse com que 
a poplulação lageana acor
re às suas depen lências, 
pois sabido é q u e na
quele tradicional estabele
cimento comercial está sendo 
tudo torrado por preços 
verdadeiramente de assom
brar.

A liquidação do jubileu 
de p ra ta  da tradicional C a
sas Almeida, vem superan
do todas as anteriores le
vadas a efeito nessa firma, 
Dois que é pensamento do 
seu dinâmico diretor, Sr. 
Rubens Almeida, proporcio
nar a tôda a população la 
geana, a oportunidade de 
adquirirem os mais varia
dos tipos de fazendas e 
roupas feitas por preços 
inacreditáveis, e ao alcance 
de todos os bolsos.

Além, disso, visou a d i
reção das Casas Almeida, 
oferecer ao distinto  público 
desta cidade, a ocasião de 
efetuarem as suas compras 
para as festas natalinas e 
de ano novo, comprando 
por um preço baixissimo, 
os seus produtos finíssimos

Menino Clovis da 

Costa Ribeiro Filho

Vê passar no dia de 
hoje, a passagem do 
seu 4o aniversário nata- 
licio, o galante menino 
Clovis da Costa Ribeiro 
Filho, dileto filhinho do 
casal Sr. e Sra. Dr. Clo
vis da Costa Ribeiro, 
presidente da Associa
ção Rural de Lages, e 
pessoas bastantes con
ceituadas em n o s s o  si 
meios sociais e 
tas.

Divulgando êste acon
tecimento, destas colunas 
cumprimentamos o me
nino Clovis da Costa 
Ribeiro Filho, augurau- 
do-lhe um futuro risonho 
e promissor.

e de alta qualidade, garan
tidos pelas maiores indús
trias do ramo no país 

De parabéns, pois está a 
tradicional Casas Almeida, 
com mais esta * espetacular

Encontram - se atual
mente em Pôrto Alegre, 
os renomados médicos 
lageanos Dr. Célio Beli- 
zário Ramos e üra Wil 
ma Machado Carrilho, 
que naquela capital es
tão participando de uma 
importante conferência 
sôbre Pedagogia e Gi-

Tendo transcorrido, no 
dia 28 de outubro próxi
mo findo, o «Dia do Fun
cionário Público», foi es
sa data comemorada no 
2o Batalhão Rodoviário, 
em solenidade cívico mi
litar.

Na oportunidade, o Cel 
Floriano Mòller, Coman
dante da Unidade, pro
nunciou uma aloeução, 
ressaltando o significado 
da efeméride, a qual teve 
a sua primeira comeino 
ração em Lajes, pois só 
lecentemente os diaris
tas civis ingressaram no 
seio da laboriosa e no
bre classe dos servido 
res públicos da União, 
por Lei do Congresso 
Nacional. Em suas pala
vras, 0 Coronel Coman
dante ressaltou o papel 
relevante dos servidores 
civis das missões e en
cargos de construção ro 
do-íerroviária do «Bata- 

Rondon», em per
feita comunhão de ideais 
e de dedicação ao tra
balho com o pessoal mi
litar da Unidade.

liquidação e também está 
de parabeus por ver trans
correr nêste mês o seu ju 
bileu de prata de bons ser
viços prestados ao comercio 
de nossa terra.

necologia, onde reune 
especialistas de várias 
partes do país.

A Dra. Wilma Macha
do Carrilho seguiu para 
a capital dos pampas 
no último sábado, en
quanto que o Dr. Célio 
Belizário Ramos, seguiu 
no domingo.

Patenteando o patrióti
co espírito de corpo do 
Batalhão, miiitares e ci
vis entoaram, uníssono, 
o Hino Nacional Brasi
leiro, dando por finda a 
cerimônia matinal.

À tarde, em congraça- 
mento desportivo, reali
zou se uma partida de 
futebol, reunindo equipes 
de civis e militares d a / 
Formação Sanitária Re
gimental.

Já no domingo ante
rior, os funcionários do 
Batalhão, jubilosos com 
a passagem da data a 
êles consagrada, realiza
ram, em uma churrasca
ria da cidade, um almoço 
de confraternização, cujo 
desenrolar traduziu-se 
num ambiente de muita 
alegria e com ares de
saudável recompensa, 
pelo muito que vêm dan
do em benefício da Or
ganização a que servem.

Continua na 4a pagina

ruralis-* Ihão

Médicos lagaanos participam 
do importante Conferência 

em Pôrto Alegre
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!* N À T A L MILIONÁRIO YORK
0 Crediário mais elástico da cidade

Um milhão de cruzeiros em prêmios!

Refrigeradores
Rádios Transistores Portáteis e Mesa 

Eletrolas HI-FÍ e Estereofônicas 
Máquinas de lavar roupa 

Conjuntos estofados
Ferros elétricos automáticos 

Enceradeiras

I

Liquidificadores
Maquinas de costura 

Aspiradores de pó 
Móveis de Fórmica 

Fogões à gás
f

Sofás - cama

Tudo em 18 Prestações I

R
NS r a a

Descontes inacreditáveis à vista

Melhor oferta ninguém faz!
irr-r _ir—:—ii—:—»—:—.—--------------
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Turra, Industrial e Comercial S. A.
Senhores Acionistas

RELATORIO DA DIRETORIA
A diretoria da sociedade anônima «Turra, Industrial e Comercial S.A.» em cumprimento às determinações legais e es

tatutárias, submete a vossa apreciação, o seu relatório, o balanço com a conta de Lucros e Perdas, o parecer do Conselho 
Fiscal e demais documentos referentes ao Balanço encerrado em 30 de Junho de 1963.

Pelo Balanço publicado junto a este, podeis ficar inteirados da situação em que se encontra a sociedade e.para quais
quer informações, estamos a vossa inteira disposição.

João Turra — Dir. Presidente — Dante Turra — Dir. Comercial

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO E PASSIVO REFERENTE BALANÇO ENCERRADO EM 30-6-63

P A S S I V OA T I V O
Imobilizado

Bens Imóveis. Bens Moveis, Pinheiros e Ma
tas, Semoventes e Veículos

Realizável
Contas Correntes, Fornecedores, Adicional 
Lei 1.474, Fregueses

Circulante
Madeiras e Materiais Diversos

Disponivel
Caixa e Bancos

Compensado
Ações Caucionadas

João Turra — Dir. Presidente

49.890.073,00

22.196.501,70

3.120.940,00

699.793,40

70.000,00
75.977.308,1o

Exigivel
Contas Correntes, Fornecedores. Contas 
a Pagar, e Letras a Pagar

Não Exigivel
Capital, Fdo. Pa. Depreciações, Fdo. de 
Exaustão Pinheiros e Matas, Lucros sus
pensos, Fdo. de Rés. Estatutário, Fdo. de 
Previsão pa. Devedores Duv, e Fdo. de 
Reserva Especial

Compensado
Caução da Diretoria

Transitório
Saldo a Disp. da As. - Anterior 
Idem, Idem - Atual

17.767.372,60

50.863.037,30

70.000,00

26.191,00
7.25U.707.20 7.276.898,20

75.977.308,Io

João DA vila Vieira — Contador Reg. no CRCSC. sob N.° 1.206

T u r r a ,  I n d u s t r i a l  e C o m e r c i a l  S.
Demonstrativo da Conta Sobras e Perdas, referente ao Balanço de 20 de Junho de 1963.

D E B I T O

Diversas despesas, Impostos Diversos, Diversas despesas 
c/Pessoal, Despesas c/Financiamento, Amortização Instala
ção de Serrarias, Fundos para Depreciações, Provisão pa
ra Dev. Duv., Fundo de Reserva Estatutário, e Saldo a 
disposição da Assembléia 35.255.255,20

C R E D I T O

Madeiras e Rendas Diversas 35.255.255,20

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Sociedade Anônima «TURRA, INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A.» 

tendo examinado, detidamente, o relatório da Diretoria, Balanço Geral, Conta de Sobras e Perdas e demais contas referentes 
ao Exercício encerrado em 30 de Junho de 1963, depois de constatarem a mais perfeita ordem e exatidão em tudo que foi 
dado a examinar, são de parecer que devem ser aprovados em Assembléia Geral (Ordinária, além dos documentos citados, 
todos os atos praticados pela diretoria.

Boqueirão, São Joaquim

Dimas Salvi Ângelo Guisso Emir Zugno

Para nm transporte stgoro e econômico adquira o Iam F. N. M.
0 caminhão que domina nossas estradas da norte a sul e de leste a oeste

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

RODO PINHO S.A.
v eíc u lo s  e m a q u in a s

LAGES — Av. Presidente Vargas, 1437 - Fone, 537 - End. Tel. Rodopinho - Caixa Postal, 312 — SANTA Ca TARINA

m
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Dia do Funcionário Público
va efemeride em nosso 2‘ 
Batalhão Kodoviãrio, pois só 
recentemente os diaristas de 
obras das Unidades de Enge
nharia de Construção foram 
considerados funcionários pú-

Meus Camaradas! 
Transcorre hoje o «Dia do 

Funcionário», em que são 
homenageados os servidores 
públicos do Brasil.

É esta a primeira vez que
se comemora tão expressi- nlicos du União, por Lei dc

Dr. Mario Teixeira Carrilho
(Desenibarsadrr ^p^sentadc)

A dvogado
Rua Hercilio Luz, 372

Fone, 226 * Caixa Postal. 19
Lages —  Santa Catarina

Congresso Nacional.
Para os que aqui serviam 

e continuam a emprestar o 
seu concurso a nossa Uni 
dade, aparentemente nada 
mudou, senão a alta catego
ria funcional e uma situação 
de maior estabilidade, aos 
seus beneficiários. Mas, em 
verdade, a conquista dêsses 
direitos trouxe maiores de
veres e, maiores responsa

bilidades vieram cair sôbre os seus filhos, especialmente
os ombros dos galardoados. 
pois foram incorporados á 
nobre e laboriosa classe dos 
servidores civis do país.

Meus Camaradas!
Só é possível ao Bras'1 

enfrentar os imensos proble
mas que fazem o seu pro
gresso, se fortalecido pela 
união e o espirito de todos

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

Consultório: Praça João Costa, 10 
Io andar

Lages — Santa Catarina

Agência P la n a ltin a  de 
Veiculos S/A

Edite I de Convocação
Convidamos os senhores acionistas desta So 

ciedade, para a Assembléia Geral Extraordinária 
a realizar-se às 14 horas do dia 12 de Novembro 
p. vindouro, em nossa séde social, à Avenida Pre
sidente Vargas, 1898, nesta cidade, para delibera
rem sôbre a seguinte:

ORDEM DO DIA
Io) - Aumento do capital social e consequente al

teração estatutária;
2o) - Outros assuntos de interesse da y Sociedade. 

Lages, 23 de Outubro de 1963.
Victor Eelix Deeke - Diretor Presidente

CHEGOU O NOVO ASTRO
Ja esía em nossa loja o nòvo astro da indústria automobilística brasileira -  o Aero-Willv<- 
2 6 00  -  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

W H Iw T e O O é  ° “ " ' T  ^  ^  0,ereCe‘ ^  S° COnvencerá <*e que o Aero-
W.llys 2600  e o ma.s luxuoso e perfeito carro de classe até hoje produzido no pais

2600
p r ç a  UMB QtfwCliSIRBÇflO EM

—  um carro a rigor
Concessionári > exclusivo:

Agência Planaltina de Veiculos S /A  
Avenida Presidente Vargas, 1898 End. t6|. m na inna  Fone 44 4  

Caba Postai, 333
Lages — Santa Catarina

por parte daqueles que acei
taram executar as obriga
ções que incumbem ao Po
der Público desta grande 
Pátria. - desde o mais alto 
ao mais modesto funcioná
rio, espalhados por todo és- 
te^nosso imenso país, que 
he”rdamos de nossos ante 
passados e que devemos le
gar aos nossos descendentes, 
uno e indivisível, mais prós- 

I pero e feliz
Funcionários:

Devemos afirmar, neste 
I ensejo, para orgulho do nos
so Batalhão Rondon, e hon
ra vossa, que, nestes quase 
trinta anos de atividades no 
setor da construção de vias 
de transportes, no Estado dè 
Santa Catarina, da mesma 
forma que há meio século 
antes, na construção de li
nhas telegráficas no Territó
rio de Koudóuia, tivemos, 
de todos vós. os melhores 
exemplos de espirito público, 
de dedicação e mesmo de 
renúncia, em prol do bem 
comum.

Sem o vosso esfôrço, sem 
a vossa experiência e capa
cidade técDieo - profissional 
não teria o 2' Batalhão Ro
doviário, logrado levar a 
bom têrmo a construção de 
trechos do Tronco Principal 
Sul, cujos triihos ora se a- 
proximam de Lages; das ro
dovias BR-36 e BR-2, esta 
integrante da Rodovia Pan- 
tmeiicana, cujos vulto e va
lor transcedem aos limites 
do nosso te rilório, com pro
jeção internacional.

Se o Batalhão Rondon foi 
distinguido com honrarias 
exepcionais, entre as quais 
a denominação patronimiea 
do seu primeiro Comandan
te e fundador, - o Ten Cel 
Cândido Mariauo da Silva 
Rondon; se a sua Bandeira 
está eugalanada com as insig 
cias da Ordem do Mérito Mi
litar; se a instrução dos con
tingentes, de conscritos atin
ge a um alto escalão, há em 
tudo uma notável parcela do 
vosso esfôrço e dedicação.

É por isso que as nossas 
autoridades, os nossos che
fes sempre acolheram com 
iuíerêsse e boa vontade as 
vossas justas pretensões e 
que os nossos antecessores, 
deotro das possibilidades e 
recursos daUnidade, criaram 
um Serviço de Assistência 
Social que hoje tem uma 
amphtude notável em busca 
do bem estar coletivo e ten
do em vista proporcionar 
um pouco mais do conforto 
para os vossos e nossos de
pendentes.

Estamos certos de que 
continuaremos a coDtar com 
o vosso apoio, para levar a- 
vante as missões e encargos 
que cabem ao nosso Bata
lhão Rondon, convictos de 
que jamais faltareis ao cha
mamento da Pátria e que 
estareis sempre presentes na 
consecução das metas atri
buídas ao 2 Batalhão Rodo
viário.

Servidores civis do 2- Ba
ta lhão  Rodoviário!

Neste dia de grandes ale 
grias para todos vós, felizes 
partilhamos do vosso júbilo 
e das vossas aspirações, co
mungados que estamos em 
um mesmo ideal de bem ser- 
V r a nossa Organização e 
de juntos trabalharmos para 
0 cumprimento de suas rele
vantes missões.

Fdicitamo-vos pelo trans
curso do vosso dia comemo- 
ativo, expressando a nossa 

satisfação em vos têrmos 
--onosco, lado a lado, traba- 
rioaon0° para o progresso e
desenvolvimento do Brasil. 

Floriano Mõ ler 
Lel Cmt do 2 Btl Rv
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O liÉa ft assome a liderança c™ f»  « “

Sensacional vitória obteve domingo a S. E. R. 
Olinkraft. em seus próprios dominios, ao bater a 
representação do S. C. Internacional por 3 a 0, 
alijando o colorado da primeira colocação e pas
sando a figurar na liderança invicta da tabela.

Na primeira etapa, mercê de espetacular atua
ção, o Olinkraft consignou os três tentos que lhe 
deram a vitória, os quais foram conquistados nos 
15 minutos iniciais de ações.

Wilmar2*e Maneca marcaram os gols que de
ram a vitória à S. E. R. Olinkraft, todos êles de 
belissima feitura.

O triunfo do quadro de Igaras foi efusivamen- 
te comemorado pela sua torcida após o término 
da contenda, que realizou um grandioso carnaval 
em sua sede social até as primeiras horas da se
gunda feira.

Na noite daquele dia. em sua séde social, a 
diretoria da S. E. R. olinkraft homenageou os 
seus atletas com um jantar, em reconhecimento 
aos esforços e ao grande espirito de luta desen
volvido pelos mesmos no confronto com o Inter 
nacional.

VENDE-SE
Vende-se uma casa com dois lotes, ga

ragem, diversas instalações feitas recente' 
mente, inclusive com todos os utensílios de 
casa, como seja geladeira, maquina de lavar 
roupa, fogão com serpentina, enfim com uma 
série de utensílios domésticos.

A casa possue terreno próprio para diversas fina- 
lidadades, pois dispõe de terreno amplo.

Os interessados poderão verificar no local à rua 
Cristiano Brãscher 227, tratando com seu proprietário 
Snr. Serafim Maia

Em sequência ao cam
peonato lageano de fute
bol, defrontaram se do
mingo último, no Está
dio Municipal Vidal Ra 
mos Junior, as esquadras 
do Cruzeiro e do Ne
vada de São Joaquim.
Desenvolvendo uma boa 

atuação, o quadro do 
Cruzeiro levou de venci
da ao Nevada pelo escore 
de 3 a 2, conseguindo 
com isso alijar o quadro 
joaquinense para a pe
núltima colocação da ta 
bela.

Dia 24 Gran
de Prova Au 
tomobilistica
Será realizado no próxi

mo dia 24, época em que se 
comemora o 197® aniversário 
da chegada de Antônio Cor
reia Pinto a Lages, uma 
grande prova automobilística, 
destinada sòmente' a corre
dores do Estado de Santa 
Catarina e para carros do 
tipo Standard.

Com a finalidade de trata
rem da realização dessa 
grande prova automobilistiça, 
verificou se segunda feira 
última em nossa cidade, uma 
importante reunião entre au
toridades, diretores de firmas 
comerciais do ramo automo
bilístico, bem como amantes 
do esporte do motor, quando 
foram designadas várias co
missões que participarão 
daquela sensacional prova.

Ficou assentado outrossim, 
a data de 22 do corrente, pa
ra a realização de uma ou
tra importante reunião, quan
do será discutida a possibi
lidade da fundação do Auto
móvel Clube de Santa Cata
rina.

Em nossas próximas edi
ções daremos melhores de
talhes referentes a êstes a- 
ccntecimentos.

Micrc Tratcr TCGAITA
A maravilha da técnica japoneza, agora fabricado no Brasil

Estado de Sta, Catarina
Edital de Concorrência Pública para aquisi
ção de um bloco parcial para o motor esta
cionário empregado no serviço de abasteci

mento de água da cidade
De Ordem do Senhor Prefeito Municipal, e tendo em 

vista as disposições da Lei n. 149 de 7 de outubro de 1963r 
levo ao conhecimento de todos os interessados que se a  ̂
cha aberta Concorrência Pública, para aquisição, pela Muni
cipalidade, de um Bloco Parcial para Motor Diesel Mercedes- 
Benz, tipo OM 326, devendo, o bloco, ser novo, com cilin 
dros, pistões, bronzinas, anéis e virabrequim Standard.

O prazo cesta Concorrência é de trinta (30) dias, a- 
contar da data da primeira publicação dêste Edital, e os- 
interessados deverão apresentar suas propostas em enve
lopes lacrados, na Secretaria da Prefeitura, até o dia 2 de 
dezembro do corrente ano, às 16 horas.

No dia e hora acima referidos, todos os interessados! 
que tiverem apresentado propostas, poderão, na Secretaria 
e sob a supervisão do Sr. Prefeito, assistir a abertura e 
julgamento das propostas. Nesta oportunidade, à medida 
que forem sendo abertas, as propostas deverão ser rubri
cadas em todas as suas folhas, pelos concorrentes que es
tiverem presentes.

Além da proposta, todos os concorrentes deverão a- 
presentar provas de, quitação com as Fazendas Federal, Es
tadual e Municipal, e mais, um documento em que declare 
concordar com o julgamento inclusive com a anulação to
tal ou parcial da Concorrência, no caso de assim convir 
aos interesses do Município.

Tôdas as propostas deverão ser redigidas com clareza 
e datilográficamente, sem rasuras ou entrelinhas, de forma 
a não dar motivos para dúvidas ou dupla interpretação.

Das propostas deverá, ainda, constar o preço exato 
do Bloco, compromisso da entrega imediata e condições de 
pagamento, além da discriminação dos característicos que 
só poderão 6er os fixados por êste edital.

Para que ninguém possa alepar ignorância, foi lavra' 
do o presente Edital que será publicado no Jornal «Correio 
Lageano», desta cidade e exibido ao público no lugar pró
prio, na séde do Govêrno do Município.

Secretaria da Prefeitura Municipal de Lajes, em 
2 de novembro de 1963

A6drubal Guedes de Souza Pinto 
Resp. p Secretaria

DECRETo
de 14 de outubro de 1963

O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atri
buições, resolve:

NOMEAR:
De acôrdo com o Art. 16 da letra b, da Lei n° 71 de 

7 de dezembro de 1949 ,
Ivo Reis, para exercer o cargo isolado de Provimen

to Efetivo de Auxiliar de Tesoureiro, Padrão M do Qua
dro Ünico do Município, vago em virtude da exoneração 
do Sr. João da Costa Neves,

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

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal.

Asdrubal Guedes de Souza Pinto 
Resp. p/ Secretaria.

DECRETO
De 14 de outubro de 1963.

O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atri
buições, resolve

NOMEAR:
De acôrdo com o Art. 16 da letra b, da Lei n° 71 de 

7 de dezembro de 1949
Ives Moura, para exercer o cargo isolado de provi

mento efetivo de Fiscal Auxiliar, Padrão J, do Quadro 
Ünico do Município, criado pela Lei n° 150 de 7 de outu
bro de 1963. (Art. 2° letra g)

PRESTA SERVIÇOS DE:

ARAR, GRADEAR, SULCAR, RO
ÇAR, PULVERIZAR

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

E IRRIGAR

CUSTANDO APENAS A QUARTA 
PARTE DO PRECO DOS DEMAIS 

TRATORES

Distribuidor Exclusivo:

VICENTE PASCALE 
Comércio e Representações

Rua Corroía Pinta 122 - Cx. Poital 28 
Fona 228 - LAGES - SC.

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

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal.

Asdrubal Guedes de Souza Pinto 
Resp. p/ Secretaria.

Panificadora 4 Nosso Pão» Ltda.
Equipada com os modernos maquinários SIAM

-  Pães quentes à toda hora -
BISCOITOS - BOLACHAS - DOCES 

FRIOS - CONSERVAS ETC.
Rua Correia Pinto, 41 — LAGES — Santa Catarina
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Aduissão à I' Série do Ciclo Eina- 
sial dos Coltgios Militares dc Pôrlo 

Alegre e de Curitiba
A) Calendário

1* a >4 Nov 63 - Entrada, nos Colégios Militares, do 
requerimento do candidato.

4 Dez 63 - Realização da primeira prova do exame 
intelectual. As demais de acôrdo com o calendário estabe
lecido pelos comandantes de Colégios Militares.

28 jan 64 - Publicação da relação dos candidatos clas
sificados no Exame Intelectual e chamada para o Exame 
Médico.

29 Jan 64 - Exame Médico.

17 a 21 Fev 61 - Matricula dos candidatos classifica
dos e julgados aptos no Exame Médico.

2 Mar 64 - Início do ano letivo

B) Requisitos para a Inscrição

a) ser brasileiro;
b) ter 11 anos completos ou por completar até |31 jde 

julho e não atingir os 16 anos até 31 de dezembro, tudo 
do ano da matricula (1964);

c) pagar a |taxa de inscrição correspondente a 70% 
da parte fixa da contribuição mensal;

d) os orfãos de militares e filhos de militares incapa
citados em virtude de operações de guerra, além de se 
rem dispensados do pagamento da Taxa de Inscrição, têm 
o limite de idade dilatado para 16 anos (não atingir os 17 
anos até 31 de dezembro do ano da matrícula);

e) o pedido de inscrição será feito em requerimento 
assinado pelo pai ou tutor do candidato, dirigido ao Co 
mandante do Colégio e acompanhado dos seguintes docu
mentos:

— certidão de idade (verbum ad verbum);
— atestado de vacinação (anti-variólica)
— certidão de óbito do pai (para os órfãos de pai);
— prova de tutoria, se fôr o caso:
— documento que prove ser o candidato filho de mili

tares das Forças Armadas, da ativa, Reserva Renu-
merada ou Reformado;

— Ficha Individual a ser fornecida ao candidato;
— recibo do pagamento da Taxa de Inscrição.
— duas fotografias (de frente, busto, cabeça descoberta),

tamanho 3 x 4 .

Maiores Idetalhes, poderão ser fornecidos nas Se 
cretarias dos Colégios Militares ou na Secção de Opera 
ções e Instrução do 2o Batalhão Rodoviário.

Coluna Soroptimista
Realizou-se dia 12 /doze/ de Outubro p.p., 

com plêno êxito o concurso de robustês infantil 
organizado pelo Clube Soroptimista, comemoran
do a Semana da Criança. i

Foram classificadas as seguintes crianças.

1* Lugar Carlos Alberto Carneiro c/ 8
2- Lugar Celso Luiz Zambam c/ 10
31 Lugar Edson Victor Oliveira c/ 15
4- Lugar Genes Lucena Junior c/ l i
5* Lugar Marilene Correia c/ 12
6‘ Lugar Felipe Arruda c/ 12
7* Lugar Jacob Tavares Netto c/ 11
81 Lugar Fernando Leal Narciso c/ 7
9* Lugar Marcelo Camargo Batalha c/ 8 
10’Lugar Mariza Aparecida Andrade c / n

mêses.
«
«
«
«
«
<
«
«
«

Solicitamos aos senhores pais das crianças 
acima classificadas, o obséquio de levá-las dia 
10 domingo, às 15 (quinze) horas na Praça João 
Costa onde se realizará a Festa Cigana, para que 
as mesmas recebam os prêmios a que fizeram 
jus no Concurso.

Aproveitamos a oportunidade para agradecera 
todas as pessoas que colaboraram com esta inicia
tiva e de modo particular somos gratas aos se
nhores médicos Dr. Armando Ramos de Carvalho 
Dr. Iran Yared, Dr. José Fornari.

CONVITE

O Clube Soroptimista convida o povo de La
ges para a Grande Festa Cigana a realizar-se 
no próximo domingo, dia 10, na praça João Cos 
ta.

Festa popular com quermesse, bailados ci
ganos, desfile de ciganinhas, rifas, leilões, sur- 
prêsas, etc. em benéficio da Creche a ser breve
mente instalada nesta cidade.

;.IMCAMais uma sensacional vitória dos famosos carros o
superior, consagra os car- famosos veículos Simca 
ros Simca, como os au- "as
tomóveis de passeio mais 
rigorosamente testado 
nas pistas de corrida

Realizou-se recente 
mente na capital gaúcha, 
a grande prova automo
bilística denominada «500 
Km. de Pôrto Alegre», 
para carros de catego
ria nacional e máquinas 
importadas.

Nada menos do que 
23 concorrentes, sendo 
15 de fabricação nacio

Em carros nacionais, 
classe « C », acima de 
1301 c.c., a Simca obteve 
a la, 2a e 3a colocação 
o que revela o alto gráu

nal e oito máquinas ira-: de produtividade que os 
portadas, realizaram es

vêm obtendo nas gran
des competições do au 
tomobilisrao brasileiro.

De parabéns pois, estão 
todos os possuidores dos 
renomados veículos Sim
ca, e em especial a con
cessionária local, a con
ceituada firma COREMA 
- Cia. Revendedora de 
Motores e Automóveis.

CORREIO LA6EAN0
ta sensacional competi-, 
ção do automobilismoj 
gaúcho, que durou cêr- 
ca de 4 horas.

Do número de con-l 
correntes. apenas lz | 
terminaram a corrida. |  A G F Í *  tf) flf* N r V P m h r O  df* 1ÇM33 
E dêstes, nada menos do

ĉ ímca dnovo e Sindicato da Indústria ds Serra- 
lsrrtid o rcont°ra-veí rias, Carpintarias e Tanoarias
culos de potência muito de Lages

Sede: Rua Presidente Nereu Ramos, 
andar - sala, 206

103 ' r

E D I T A L  N 3
Sr. Bedovino Milani

Acaba de regressar de
8Ua viagem efetuada em Pelo presente edital e. em cumprimento ao disposto 
varias cidades do Rio no art<go 6* da Portaria n° 146, de 8-10-57, ficam convoca- 
Grande do Sul iunta 0108 08 associados deste Sindicato para as eleições da Di- 
mpntp nnm rua i v m a  retoria- Conselho Fiscal, Representantes no Conselho da 
„ • *• UUL £  , * Federação e respectivos suplentes que serão realizadas na
ram ma, O or. neclovino dja 10 de Novembro de 1963, em sua 6éde social, à rua 
Milani, do alto comércio Presidente Nereu Ramos, 103 - 2o andar - sala, 206, onde 
desta praça, proprietário funcionará a única mesa coletora, iniciando-se a votação 
da Tyresoles Lageana e às <dez) horas enceriando-se ás 16 (dezesseis) horas. 
Rnnin Hirptíir Hn m ip t i -  Somente terão direito a voto os associados que aten- 
" o , , rp w derem todos os requ sitos legais e estatutários sendo con-
vo oantos ae iranspor- djção para validade do pleito o comparecimento de, no 
tes Ltda. míDimo 2/3 dos que preencherem aqueles requisitos, cujo

Nessa viagem era que tot&l é de 68 sócios, 
teve O carater de re* Ao 8® apresentarem para a votação, deverão os asso-
creação, 0 Sr. Redovioo ciadc®’ exibif documento hábil de identificação.. . . .  v . ’ . Para outros quaisquer esclarecimentos poderão os as-Mllarn aproveitou a O- sociados se dirigir à Séde do Sindicato, 
portunidade para tratar
de vários assuntos ati- Lages, 2 de Novembro de 1963
nentes às suas ativida
des comerciais.

Na viagem do Sr. Re- 
dovino Miliaui e de sua 
exma. família à vários 
pontos do Rio Grande 
do Sul, o mesmo estreou 
o seu novissimo Simca
Presidence, recentemen- , Filhos, filhas, gepros, nora, netos e bisnéta 
te adquirido, revelando saa(toso Manoel ,Livimo Antunes de Godoy, 
nela a excelente qualida- convidam os Pa icates e am*gos para assistirem a 
de dêsse nóvel veiculo. ° aD*a Missa de 6 meses de seu .falecimento, que

em sufrágio de sua alma mandam celebrar dia 
11 do corrente, às 7 hs.no Altar Mór da Catedral 
Diocesana.

Antecipadamente agradecem a todos 
comparecerem a êste ato de fé cristã.

WALDOMIRO KOECHE 
Presidente

Ccnvile Missa

Ao regressar à Prince
sa da Serra, formulamos 
ao Sr. Redovino Milani 
e sua exma. familia os 
□ossos votos de um fe
liz regresso.

que

Lages, 4 de novembro de 1963

Aviso ao Público LaçjGano
O C onsórcio  TAC - C R U ZEIR O  DO SUL, s e m p re  p ro c u ra n d o  se rv ir  c a d a  vez 

m e lh o r  o p u b lico  v ia ja n te  d a  reg ião  s e r ra  d e  S a n ta  C a ta r in a  d e n n i!  j . ’ • ■
os seu s  voos p a r a  JOAÇABA, c a p ita l  do O este  C a ta r in e n s e  'vo lta  « a r f  *re m io la r  
e s ta  reg ião , co m  PO R TO  ALEGRE, c a p ita l  do  v is in h o  J  o® 0 3 ° ^  a  s „ v i r

A ssim  é g u e . sen d o  a tu a lm e n te  a ú n ic a  C o m p ^ n S l  d °  Í°  R l -  GrS nde do  S,uL  
se rv ir n o ssa  c id ad e , o C onsórcio  TAC - C R U ZEIR O  DO StTT A viaçao  C o m e rc ia l  a  

se rv ir a  z o n a  d a  S e rra , l ig a n d o -a  a  to d a s  a s  c id a d e s  do 1?e m p r* p ro c u r° u
p ú b lico  v ia  ja n to , o .  s .g u i n t s ,  , â o , .  n o .T a T  . t o ^ . ° £ " “o T ™  ° °

2as. 4as. e 6as. feiras: - às 07:00, para: Fpolis. Itajaí, Joinville. Curitiba,

às 13:30, para™orfò S e  PaU'°  6 Ri0 
às 14:50, para: Joaçaba b
as 08:00, para: Fpolis . itajaí, Joinville, Curitiba,

Está portanto, o público viajante da Rpmã„ 
linhas do Consórcio TAC — CRUZEIRO DO s m  a”a de Pafabens. com ae 

m , neira da Aviação Comercial em nnsst J “e..conbnúa a ser a pio- 
Maioree informações e vendas de p a s s a d  a®! - R e & &ü-

Consórcio TAC — CRUZEIRO DO^SUL à agência do
Ncron Ramos, n" 84 ou pelos te le fo .e snrs.“ l í r á ? " * *

3as. 5as. e sabado:

novas
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