
No dia 10 a inauguração da Igência do Banco Nacional 
do Paraná e Santa Catarina SIR .« N0SS0B0HC0 »

p ©sente o Dr. Adherbal Ramos da Silva, Diretor Presidente dêste conceituado Ba 
vários mentores de sua Diretoria e convidados especiais ----- - —

nco,

Está marcada para a | Acontecimento marcan ites a sua inauguração 
prox^a sexta feira, d.alte na história bancária bem c l  5 2
10, às 11 horas, a sole
ne inauguração da agên 
cia d e s t a  cidade, do 
Banco Nacional do Para
ná e Santa Catarina S/A 
"NOSSOBANCO”, cujas 
instalações estarão situa
das à Rua Correia Pinto, 
26.

Com matriz na cidade 
de Londrina, Paraná, e 
filiais em várias Unida
des da Federação a inau
guração da agência lo
cal do Banco Nacional 
do Paraná e S. Catarina 
S/A virá enriquecer ain
da mais o sistema ban
cário da Princesa da 
Serra, colocando-a numa 
posição de destaque pe
rante os demais munici- 
pios catarinenses.

Graças a o conceito 
adquirido pelas suas inú
meras operações de vul
to. realizadas em vários 
quadrantes d a Pátria, 
onde se limitam às suas 
atividades, o Banco Na
cional do Paraná e Saa- 
ta Catarina S/A, exerce 
hoje papel de relevân
cia no seio da comuni 
dade bancária brasileira, 
isto porque conta em 
seu seio com homens de 
têmpera, c o m o  o Dr. 
Adherbal Ramos da Silva, 
seu diretor presidente, 
Sr. Hoiácio Sabino Coim
bra, Diretor Superinten
dente, Annibal Siqueira 
Cabral, Diretor Gerente 
e tantos outros, que pe
lo seu passado de lutas 
e de trabalho dentro da
quela organização ban
cária, e em tantas outras 
são merecedores d a 
mais viva admiração e 
respeito.

de nossa cidade, a inau
guração da agência do 
NOSSOBANCO, fará con
vergir para Lages as 
presenças de seus dire
tores máximos, bem como 
outras personalidades li
gadas à sua rêde de fili
ais e convidados especi
ais.

Assim é, que aqui de
verão estar presentes 
naquêle dia, o Dr. Adher
bal Ramos da Silva, Di 
retor Presidente, Sr. Ho- 
rácio Sabino Coimbra, 
Diretor Superintendente, 
Sr. Annibal Siqueira Ca
bral, Diretor Gerente, Sr. 
Jesus França, Gerente 
Geral, Sr. Nelson R. Fo- 
ratini, Assessor da Dire
toria, Deputado Ivo Mon- 
teraegro, Inspetor Gerente 
de Florianópolis, Srs. Jú
lio Manfredini, Delegado 
da SUMOC no Paraná e 
Santa Catarina, Omar 
Gomes, Dr. Mário Seára 
e Moacir Barroso, Inspe
tores da SUMOC, e ain 
da convidados especiais 
e grande número de ge 
rente de filiais do NOS 
SOBANCO, cuja nomina 
ta daremos era nossa pró 
xima edição, após a so 
lenidade de inauguração 

Além disso, já se en 
contram entre nós desde 
há alguns dias. o Sr. Jo
ão Gilberto Panzelti, Ge 
rente da filial de Curiti
ba e Gerente Regional, e 
o Sr. José de Lima Pin
to, I n s p e t o r  Regional, 
com séde na capital pa
ranaense, e que em ou
tras ocasiões aqui tam
bém já estiveram, ulti
mando detalhes referen-

bem como fornecendo 
completas informações 
aos funcionários q u e  
exercerão as suas ativi
dade na nóvel agência.

Conforme tivemos o- 
portunidade de informar 
em uma de nossas edi
ções anteriores, a gerên

cia do Banco Nacional 
do Paraná e Santa Cata
rina S/A, estará confia
da ao Sr. Belmiro Perei
ra Junior, que se encon 
tra desde há algumas 
semanas, e que gosa de 
larga reputação dentro 
do NOSSOBANCO, como 
um de seus mais ativos

servidores. O mesmo, an- 
teriorraente exerceu com 
grande lealdade e traba
lho, as funções de sub- 
gerente da filial de Cu
ritiba, onde sempre teve 
destacada atuação pelo 
seu cavalheirismo, dedi
cação e zêlo a tudo que 
estava afeto.
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Ecos da chegada dos 
trilhos do TPS a Lajes
-  ir r í p i0; «
doviário -  BATALHÀO RONDON - recebeu, entre inúmeras 
mensagens de congratulações, as seguintes.

«514-D3 de 26 Dez 63 pt Faço prezado amigo po rt a d o r
agradecimentos todos me distinguiram g - cidade de 
comemorativo auspiciosa chegadai rilho T P S J J d H  
Lajes pt Solicito apresentar a ^ n d ad es g 8audações 
classe e povo essa hospitaleira cldad desejado de-
Por tão significativo acontecimento p d g EC»
«envolvimento regional pt Gen Ururahy - Dir g u ia ,

, .349 AJO de 27 Dez 63 pt Vo.eo 
distinção, honrosos convites Pre^  omo especial home- 
rasco oferecido Btl Mauá et Kondon d Dt Lamentando au- 
"agem chegada trilhos TPS cl í S e2 -m e  erta Capital 
sencia vg imposta razões serviço p jvjauá. et Rondon
vg apresento comunidade Lajes b formulando vo-
cumprimentos grande vitória a lca n ça d a jg  ^
l°s prosseguimento êxito pt Gen R

«SN de 30 Dez 63 pt Grata eatief“ ganzaçãô^nessa uni- 
chefe et demais camaradas mais íPVan(jo a essa hospita- 
dade qUe vê coroado seu esforço ligação sistema
eira cidade novo surto progresso cám sua g

ferroviário nacional pt Ten Cel PP

Procedente da capital 
do Estado, deverá che
gar amanhã à esta cida
de, o Dr. Adherbal Ra
mos da Silva, Diretor

Presidente do Banco Na- 
cianal do Paraná e San
ta Catarina S/A «NOS
SOBANCO», que aqui vi
rá, a fim de assistir a 
inauguração da agência 
dêsse banco, que dar-se- 
á na próxima sexta feira.

A presença mais uma 
vez em nossos meios do 
Dr. Adherbal Ramos da 
Silva, é motivo de muita 
alegria e satisfação pa
ra os seus inúmeros ami
gos e correligionários a- 
qui residentes, que re
conhecem naquêle reno- 
mado homem de negó
cios, as suas inúmeras 
qualidades de trabalho 
e de carater retilineo, e 
que sempre tem dado o 
máximo de dedicação 
aos grandes interêsses 
da Princesa da Serra.

Homem de visão, capi
tão de indústria e comér
cio em nosso Estado, co
mo também em outros 
Estados, onde se desen
volve às suas inúmeras

próxima a data do pleito 
sucessório estadual, o 
nome do Dr. Adherbal 
Ramos da Silva, vem 
conquistando potencial 
simpatia para mais uma

atividades, o Dr. Adher-|vez governar os destinos 
bal Ramos da Silva vem i do nosso Estado, em su- 
desde há vários anos, cessão ao govêrno efici-
labutando pelo cresci
mento cada vez maior 
da sócio-economia de

ente e realizador do Go
vernador Celso Ramos. 

Testado já, por um go-
Santa Catarina, fazendo [ vêrno de franco trabalho 
com que o parque indus- ,realizado durante sua
trial e comercial se de
senvolva em ritmo cada 
vez mais acelerado em 
todos os sentidos da ter
ra barriga verde.

Não só na vida econô
mica, vem se sobressain
do o Dr. Adherbal Ra
mos da Silva, na vida 
pública, êste eminente 
personagem de Santa Ca
tarina adquiriu prestigio 
e admiração quando go
vernou com tôda a dedi
cação e sapiência os des
tinos de nosso Estado, 
realizando um govêrno 
de vultuosas obras em 
tôdas as várias regiões 
catarinenses, sem qual
quer descrirainação re
gional ou política, vol
tando os seus olhos sò-

gestão, não resta a me
nor dúvida, de que a sua 
candidatura surge já co
mo a possível vencedo
ra da renovação do Exe
cutivo estadual em 1965.

Chegando amanhã à 
Princesa da Serra, a sua 
visita se toma das mais 
honrosas, pois marcará 
em nossa terra mais uma 
sua iniciativa de vulto, 
pois que dotará Lages 
de uma agência bancária 
do Banco Nacional do 
Paraná e Santa Catarina 
S/A « NOSSOBANCO », 
estabelecimento dos mais 
conceituados no país, e 
que como Diretor Presi
dente do mesmo, tem co
locado a sua pessoa nu
ma posição invejável

mente para os reais in- dentro da própria econo-
terêsses da terra que êle 
sempre amou e a quem 
tem oferecido o máximo 
de seus esforços.

Em sua atividade par
lamentar, exerceu há al
gum tempo o mandato 
de Deputado Federal, on
de na Câmara alta do 
país desenvolveu intensa 
e profícua atividade em 
pról de nosso Estado.

Agora, quando se a-

mia nacional, graças à 
eficiência que sempre tem 
imprimido à esta organi
zação bancária, e que 
tem encontrado a ampla 
receptividade por parte 
de seus numerosos cli
entes.

Felicitamos desde já, 
o Dr. Adherbal Ram< s 
da Silva, augurando-lhe 
uma feliz permanência 
na Princesa da Serra.
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Para as suas viagens ao sul, centro, norte e outras regiões do país, 
viagem pelos modernos e confortáveis ônibus da

Emprêsa de Ônibus Nossa Senhora da Penha S
C O M O D I D A D E  E  m S T Ê S Ã  h S E R V I Ç O  

DOS SSNHOftES
D E C R E T O  N° 53 

De 18 de novembro de 1963

O Prefeito Municipal de Lages, no uso de 6uas atribuições 

D E C R E T A :
Ari. Io: — E' estabelecido, para itendimento da população du

rante as festas natalinas, o seguinte horário para funcionamento do co
mércio varejista da cidade, desde que sejam respeitadas as determina
ções da legislação trabalhista.

De 16 à 21 e 23 de dezembro:
Das 8 às 12 e das 14 às 22 horas.
Dia 24 de dezembro:
Das 8 às 12 e das 14 às 19 horas

Art. 2': — Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica- 
çào, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, em 
18 de novembro de 1963.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na Secretaria da Prefeitura, 
em 18 de novembro de 1963.

A6drubal Guedes de Sousa Pinto 
Resp. p. Secretaria

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente Lei na Secretaria da Prefei
tura em 19 de novembro de 1963.

Asdrubal Guedes de Sousa Pinto 
Resp. p/ Secretaria.

D E C R E T O  N- 54 
De 19 de novembro de 1963

O Prefeito Municipal de Lajes, no uso de suas atribuições 

D E C R E T A :
Art. r  —  Fica aberto por conta do excesso da arrecadação do 

corrente exercício, o Crédito Especial de cem mil cruzeiros (Cr$ . . . 
100.000.00), destinado a atender as despesas decorrentes da Lei n. 152 
de 19 de novembro de 1963.

Art. 2■ —  Este Decreto entrará em vigor na data da sua publica
ção, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, 
em 19 de novembro de 1963.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na Secretaria da Pre 
feitura, em 19 de novembro de 1963.

Asdrubal Guedes de Sousa Pinto 
Resp. p. Secretaria

L E I  N- 152 
De 19 de novembro de 1963

Autoriza auxiliar a Grande Prova Correia Pinto
Eu, Wolny Delia Rocca, Prefeito Municipal de Lajes,
Faço saber a todos os habitantes dêste Município que a Câmara

Municipal VOTOU e eu sanciono a seguinte
L E

Art. I- — Fica o Executivo autorizado a auxiliar com cem mil 
cruzeiros (Cr$ 100.000,(0) à realização da corrida de automóveis deno
minada «Grande Prova Correia Pinto», desta cidade de Lajes.

Art. 2‘ — Para fazer face às despesas decorrentes desta Lei, fica 
autorizada a abertura do Crédito Especial necessário por conta do ex
cesso da arrecadação do corrente exercício.

Art. 3’ — Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, 
em 19 de novembro de 1963

D E C R E T O  N. 56 
De 20 de novembro de 1963

O Prefeito Municipal de Lajes, no uso de suas atribuições e df 
acordo com o Art. 2. da Lei n- 151 de 8 de outubro do corrente ano.

D E C R E T A :
Art. 1* — Fica aberto, por conta do excesso da arrecadação d 

corrente exercício, um Crédito de setenta e dois mil cruzeiros (Cri 
72.000,00) suplementar à verba 9-54-1 do Orçamento vigente.

Art. 2. —  Este Decreto entrará em vigor na data da sua publi 
ção revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 20 de novembro de 1963

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na Secretaria da P 
feitura em 20 de novembro de 1963.

Asdrubal G. de Sousa Pinto 
Resp. p/ Secretaria.

Para nia transporte segara a econômico adquira o famoso F .  n . m .
0 eaminhio que domina nossas estradas de norte a sul e de bste a oeste

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

RODO S. A
VEICULO! E M A Q U IN A !

LAGES -  Av. Presidente Vargas, 1437 -  Fone. 537 - End. Tel. Rodopinho - Caixa Postal, 312 _  SANTA CATARINA
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a lapes os Trilhos do Tronco Principal Sul
Continuação da última pagina

Serrano Tenis Clube, im 
poiiente entidade social 
t> esportiva, que liá pou 
cg foi franqueada aos 
seus distintos associa
dos, sendo que o cliefe 
do Executivo catarinense 

suo comitiva retornava 
no mesmo dia à capital 
do Estado.

n h Í ! / e r , S0leniZ8da a viário e 2 Batalhão Fer- 
d*os trilhos doíroviário pela inestimável 

n̂c0 Principal Sul à obra que acabam de do- 
ssa cidade, cujo acon- tar a Princesa da Serra, 

cimento ficará indele- fazendo com que a mes- 
' e na história de nossa ma venha a ser interli- 
terra, resta nos congra- çada definitivamente com 
tularmos mais uma vez 
com as gloriosas Lmida 

Batalhão Rodo-des k°

Aspecto da multidão d .qaêle his
tórico ccontecimento, vendo-se ainda 

ao lcnge o palanque oficial das 
cutoridades e convidados es

peciais presentes ao referi 
do ato de inauguração •

o sistema ferroviário na
cional, oferecendo-nos 
novos horizontes para o 
progresso cada vez maior 
da terra de Correia Pin
to, e os nossos parabéns 
também à tôda a popu
lação lageana por esta
tão promissora realiza
ção.

Os nossos cumprimen
tos são extensivos tam 
bém aos demais oficiais, 
sargentos, praças e ser
vidores civis do Batalhão 
Rondon, que juntamente 
com o seu Comandante 
Cel. Floriano Mõller, e 
de forma decidida, de 
ram o máximo de con
tribuição a esta gigan 
tesca obra, fazendo co
roar os seus esforços 
num empreendimento que 
passará à nossa história.

O flagrante nos oferece o instante em que 
fazia uso da palavra o Cel. Ayrton Pereira 
Tourinho, Comandante do Batalhão Mauá, de 
Rio Negro, Pr., cuja Unidade foi a responsá

vel pelo assentamento dos trilhos do IPS

A foto nos mostra a placa comemorativa d'.r 
chegada dos trilhos do TPS a nossa cidade, 
e que foi descerrada no final do programa 

prèviamente estabelecido

clichês fixam os momentos das solenidades de fixação dos tirefonds. vendo-se o Cel. Flcriano Mõller. 
Comandante do 2' BR. Cel. Ayrton Pereira Tourinho, Comandante do 2 BF e o Prefeito Dr.

Wolny Delia Rocca, quando acionavam o martelete de ar comprimido

Dara suas cargas e enccmendas
Transportadora R O D O L  A 6 ES

—  Com filiais nas principais cidades d® país — -
Segurança e Pontualidade

I H z  - Jve n id i Marechal Floriano 388-fnne 3 1  -  Caixa Pastai 12 -  Lages-S.C.
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Netas e íuoestCes
Para tornar mais rápi

do o cozimento do feijão, 
deixe-o de môlho, na 
véspera, em bastante á 
gua. Querendo que cozi 
nhe depressa leve-o ao 
fogo em pouca água e 
deixe-o ferver juntando 
água fria aos poucos. As 
sim, o feijão ficará ver 
raelhinho e com bela apa 
rência depois de cozido.

* Sempre escolha os 
tomates preferindo os du
ros e maduros. Guarde- 
os na parte reservada 
aos legumes em seu re
frigerador. Se você con
seguir tomates baratos e 
em grande quantidade, 
sirva suco de tomate fres 
co à sua família. Basta 
espremer os tomates num 
espremedor e depois 
passá-los na peneira. Su
co de tomate fornece uma 
ótima quantidade de Vi
tamina C.

* O chocolate é prepa 
rado.com pó de amêndoa 
do cacau acrescentando- 
se-lhe essência de bau
nilha e açúcar. Muito sa
boroso, possui proteinas, 
hidratos de carbônio, sa
is minerais, gorduras e 
água. É essencialmente 
nutritivo. Devido a subs
tância chamada teobro 
mina, é considerado um 
produto diurético. 0  seu

valor calórico é de 487 
calorias por 100 gramas. 
É estimulante do sistema
nervoso.

* Para conservar a mA- 
tad** do limão que não 
foi utilizada, basta colo
cá-la sob um copo com 
a bôca voltada para bai 
vo.

Sem levar em conta 
sua forma, tamanho ou 
sabor, podemos classifi
car os bolos dentro de 
cada ura dos quatro gru
pos seguintes: de uma 
tigela, cremoso, chiffon 
ou esponjoso.

A diferença entre êsses 
quatro grupos está nos 
ingredientes usados e no 
modo de bater a massa. 
Os bolos de uma tigela 
são os mais fáceis de 
fazer, pois, como o seu 
nome indica, usa-se so
mente uma tigela na sua 
preparação. Os ingredi
entes s ã o  misturados 
juntos na referida tigela, 
sem nenhuma técnica 
especial. Os bolos cre 
raosos constituem o ma
ior grupo de bolos. Para 
fazê-los, bate-se, primei
ro, o açúcar com man
teiga até formar um cre 
me suave e macio, capaz 
de reter boa quantidade 
de ar.

Depois de juntar os 
ovos e bater, coloca-se,

4a oagica

■ lirefrird <J«i Csctlfl Rcval L n a . M a ria  / ilv e ira  -  D íre tc
cal em que foi cortada 
um pouco de manteiga 
Vire êsses pedaços com 
a parte untada sôbrè 
um pires. Assim, as bor
das não ficarão negras 
e murchas.

por último, os ingredien
tes secos peneirados e 
os líquidos.

Os bolos “chiffon” fi 
cam suaves e úmidos e 
têm mais volume do que 
os outros que contém 
manteiga. A d i f e r e n ç a  
principal que existe en
tre êsses bolos e outros 
de qualquer ei-pécie,_é 
que. em seu fabrico, são 
usados óleo vegetais em 
vez de gordura anima), 
e o leite é substituído 

'pela água.
Os bolos esponjosos 

não contém gordura de 
qualquer espécie e de
ve ser assados em fôr 
ma sem untar. Sua con
sistência 6 muito leve e 
suave por causa da alta 
percentagem de ovos ba
tidos que se usam nas 
receitas. Nos bolos es
ponjosos comuns, as ge
mas e as claras dos o- 
vos são batidas separa 
damente e se misturam 
depois cnm os outros in
gredientes. Para fazer o 
'bo lo  dos anjos” , usam- 
se somente as claras de 
ovos batidos.

Para saber se o leite 
fermentado (tipo Yogho 
urt) está em perfeitas 
condições, examine a 
sua [aparência e sabor. 
Quando ê 1 e apresenta 
côr branca, consistência

cremosa e sabor um pou 
co ácido, pode ser consu
mido sem receio.

* Para conservar os 
pedaços de cebola que 
não tenham sido apro
veitados, passe no 1°

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

rvv-^i

§sS

PRESTA SERVIÇOS DE:

ARAR, GRADEAR, SULCAR, RO
ÇAR, PULVERIZAR

PUXAR, AGUA MOVER MOlf HO 
FORNECER LUZ, SERRAR LENHA, 

E IRRIGAR

CUSTANDO APENAS A  QUARTA 
PARTE DO PRECO DOS DEMAIS 

TRATORES

Distribuidor Fxclusivo:

VICENTE PASCALE 
Comércio e Representações

Rua Correia Pinto 122 - Cx. Postal 28 
Fone 228 - LAGES - SC.

jDr. Aron Kipel
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

H o r á r i o ,  d a s  10 às 12 h o r a s  e d a s  H o r a r i w  l 8  h o r a s

LAGES - SANTA CATARINA

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

Consultório: Praça João Costa, 10 
1° andar

Lages — Santa Catarina

Dr. Mario Teixeira Carrilho
(D esem b araad cr 4p csen tad c )

A dvogado
Rua Hercilio Luz, 372

Fone, 226 * Caixa Postal, 19

Lages — Santa Catarina

l^ara as suas refeições
VA AO

I I

0. fio-nto. p.ief.eUda pxi\a òtu patadaA

Avenida Camões (Ao lado do Cine Avenida)
BAIRRO CORAL

Lages —  Santa Catarina

VENDE SE
Vende-se uma casa localizada na Rua Cor

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

dos Brasília.’*

--------^  ----------------- «b--- ,

Na Ci dade,  na E s t r a d a  on P i s t a,
S I M C â  C H A M B O R D  é o carro brasileiro definitivamente aprovado

A m a rc a  m ais vitcricsa nas ú ltim as  ccmneticOes au to m o b ilís ticas  em  nesse pais
ELEGANTE — VELOZ — MACIO

Revendedor SIMCA nesta praça:
COREMA -  Cia. Revendedora de Motores e Automóveis

lu a  Manoel Thiago da Castro. 174 - Lages - Santa Catarina
í'WWí
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ira Municipal jp Lages
Estado de Santa Catarina

S e c r e t a r i a
nR EoSJJ l , v Ç Ã O  N- 26/63 
ue o Q6 novembro de 1963.

APROVA CONTAS D ) EXECUTIVO MUNICIPAL

ções, decreta ̂ “pròm^íga* a'seguinte " 0 " S° de suas atribui'
R E S O L U Ç Ã O :

Aft. 1 Picam aprovadas as contas anrpçpntadnç np- 
lo Executivo Municipal, na gestão do Sr. Di-P Wolny Delia
Rocca, reterente aos meses de agosto e setembro do corren- 
te exercício.

Art. 2' : - Revogam se as disposições em contrário.- 
Sala das Sessões, em 8 ds novembro de 1963.-

Ass) Ruy Zappelini __
Evaldo Pereira Henkemaier —
Ary Cândido Furtado —

R E S Q L U Ç Ã Ó N- 28/63 
De 2l de novembro de 1963.

Presid ente 
1‘ Secr°tário 
2’ Secretário.

APROVA CONTAS APRESENTADAS PELO EXECUTIVO
MUNICIPAL

A Câmara Municipal de Lages, no uso de scfvts atribui
ções, decreta e promulga a seguinte

R E S O L U Ç Ã O :
Art. 1* Ficam aprovarias as contas apresentadas pe

lo Executivo Municipal, na gestão do Sr. Dr. Wolny Delia 
Rocca, referente ao mês de outubro do corrente exercício.

Art. 2' :- Revogarr.se as disposições em cootrário.
Sala das Sessões, era 21 de novembro de 1963.

Ass) Manoel Antunes Ramos — Presidente
Secretário 
2’ Secretári >

Evaldo Pereira Henkemaier — 
Ary Cândido Furtado —

-Heginio t a t e a  S/A -
Agricultura e Pecuárh.

Assembléia Geral Extraordinária

C onvocação

Convidamos os snrs. acionistas desta socieda
de para a Assembléia Geral Extraordinária, a se 
realizar no dia 7 de janeiro de 1964, em ns/séde 
social à rua Cel. Gasparino Zorzi, s/n° na cidade 
de Tangará S.C., afim de deliberarem sôbre o Se
guinte:

Ordem do dia

T - Transferência da séde social
2‘ - Consequente alteração dos estatutos sociais
3* - Assuntos diversos de interésse da sociedade.

Tangará, 19 de dezembro de 1963.

Heginio Andreazza S/A - Agricultura e Pecuária

Heginio Andreazza 
Diretor Presidente

Bar e Confeitaria Sayonara

Htsa Marechal Beodoro, 13 (Oitos)
L A G E S —  o  — Santa Catarina

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

Ind. e Comércio, em 13 de março de 1959)
Rua Pres. Nereu Ramos, 103 —  2’ andar — sala, 20l —  Telefone, 422 - LAJES- S.C.

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

HORÁRIO DA SECRETARIA: Das 9 às 12 horas, e d a^l4  às 17 horas. 
CONSULTOR JURÍDICO: DR. ERNANI ROSA 
(Atende 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.

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

C e r v e j a r ia  Serram al te  Ltda.
Rnn Alexandra Bramatti, 773 Getúlio Vargas - Rio Grande de Sul 

Depósito Proprio: Rua Gerônimo Coelho s/n° - Fone 557 - Lages - Santa Catarina

Cerveias: rrcnenbier

Fabricantes dos renomados produtos:

Eilsen
Elefante

M a lzb iir
EÊriita

Refrigerantes: Guaraná Tônica
Laraniada

Seda I imenada
f a ^ r w

distribuem ainda: Ag,ia rdente e Vinhc

---------------- ~ r\ s~a domicilio — Adquiram os famosos produtos Serramalte e
Entregas rapi c0rtjfjquem-se dos seus preços compensadores.
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Certos de sua favorável compreensão.

Assinam pelos Fotos de Lajes.

Ornaldo Maldaner 
Foto Lider

Antônio Bampi 
Foto São José

Erminio Castelani-  
Foto Lajes

Edgar C. Jesus 
Foto Santa Rita

Norberto Linetsky 
Foto Rex

Egidio Bampi 
Foto Bampi

As assinaturas acima acham-se devidamente reconhe 
cidas no 2“ Tabelionato de Notas.

Avenida Farrapos, 45 - Telefone 4501 - End. Teleg. "WELPE" - Pôrto Alegre

Examine os seus olhos periodicamente

Uma cortezia da Joalheria

e Otica Mondadori

— DE —

B  0 1 !  H CMO S  ||| 0  j'1 f j i  ü

Praça João Costa . (Edifício Dr. Acacio)

" ânta Catarina

O clichê fixa o ultra-moderno aparelho ORTHO* 
RATER, recém adquirido pela conceituada Joalheria 
e Otica Mondadori, e que tem a propriedade de indi
car a capacidade dos olhos.

Oò pagina

Conferência sobre Talidomida Felicitação Recebida
No próximo dia 22, o 

Lions Clube de Lages, 
promoverá uma palpitan 
te conferência do Dr. 
Joaquim Madeira Neves, 
que versará sôbre o te
ma “Talidomida*’.

Nessa oportunidade, o 
Lions Clube de Lages fa 
rá uma reunião festiva 
no Grande Hotel Lages, 
quando comparecerão à 
mesma vários convida 
dos especiais.

O Dr. Joaquim Madei
ra Neves, que reside em 
Florianópolis, é uma das

figuras de maior desta
que nos meios sociais e 
culturais de Santa Cata
rina, razão porque a sua 
presença entre nós é de 
larga significação.

Assim, o Lions Clube 
de Lages, que tem na sua 
presidência o Tte. Cel. 
Olavo Pereira Estréia e 
coadjuvado por outros 
membros de sua direto
ria, tem sido verdadeiro 
dínamo na concretização 
de uma série de iniciati
vas e sempre vieram de 
encontro aos reais anse 
ios da coletividade.

A P E D I D O
Os fotógrafos profissionais de Lajes, tendo em vista o 

mal entendido havido com o Sr. Presidente do Clube 14 
de Junho, vem por meio deste esclarecer aos seus distin
tos freguêses o seguinte:

a) Os fotógrafos profissionais de Lajes contribuintes 
dos cofres públicos, integrantes da comunidade Lajeana, 
retiraram-se do grande Reveillon no dia 31-12 63, de livre 
e expontânea vontade para protestar contra o ato do Sr. 
Presidente do referi j o  Clube, por ter dado preferência a 
fotógrafos estranhos, «pseudo jornalistas», concorrentes 
desleais a classe.

b) 09 fotógrafos profissionais de Lajes acham muito 
humilhante a atitude do Sr. Presidente, pondo em igualda
de de condições os profissionais da praça, e os intrusos 
«pseudo jornalistas fotógrafos».

c) Em vista disso pedimos excusas aos distintos fre
guêses e preferenciadores, por não terem sido atendidos 
na referida festa. *

Entre as várias felici
tações recebidas, e que 
demos divulgação em 
nossa última edição, des 
tacamos a que nos foi

enviada Há dias H »  
Volkswagen do,
S/a por intermédio do 
chefe de imprensa daque- 
la organização automo

bilística, Sr. Alaor in«. 
Gomes. 0?é

Agradecemos e retribuimos esta deferência.

R A M O
P R I V A T I V O ^

V. S. mesmo escolherá o programa de
sejado e isto lhe dará, c e rtam en te , 

uma nota de . . .

*São, de lato, numerosos aparelhos 

Independentes instalados com o'ta 

técnica, obedecendo o critério da 

escolho individual das emissoras.

Nossos rádios são aparelhos 
do oito potência com te lefl- 
vtdade perfeita e que levam
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Para os seus serviços 
de impressos em geral 
Procurem A PÉROLA

í*
I
i»

I

to! teta [iflsing üa.
CenresentaçCes e tc n t a  E rép ria
Cofres - Fogões - Balanças - Motores M a 

quinas e m ateriais para agricu ltu ra  e 
indústria  em geral

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

Praça Vidal Ramos Sênior, 394 - Telefone, 351 
Caixa Postal, 323

L A G E S  -  S.  C.

Ja está em nossa loja o nòvo astro da indústria automobilística brasileira — o Aero-Willys 
2G 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 
sua elegância e o conforto interno que èle oferece. Vocé se convencerá de que o Aero- 
Willys 2 6 0 0  é o mais luxuoso e perfeito carro de classe até hoje produzido no pais.

2600
—  um carro a rigor

PECO UMfl OEMCKSTRAÇflO EM Concisslonári exclusivo:
A ência P lanaltm a de Veículos S/A

Avenida Pres tfsnte Vargas, 1898 End. Te! H U u llin a  Fone, 4 4 4  
Kal«3 Costa', 333

Lages — Santa Catarina

COüVSIíl
I o ■ ■

Shckespeare ator 
famoso

William Shakespeare, 
que era filho de açou
gueiro, poeta inglês e 
também dramaturgo, não 
era tão conhecido em 
sua época como autor 
mas, sira como ator. Fa
zendo parte da compa
nhia “Os fiéis de Lord 
Cbaraberlain” , Shakes
peare atraía verdadeiras 
multidões aos espetá'u- 
los que tomava parte 
Um dos seus triunfos foi 
a comédia romântica de 
Ben Johnson “ Cada qual 
tem seu caráter’*. ii

Luz artificial aumenta 
produção de ovos

Está provado que a 
iuz artificial aumenta a 
produção de ovos duran
te os mêses de inverno. 
A luz estimula a pituitá- 
ria gerando os hormônies 
em maior escala, aumen 
tando consideravelmente 
essa produção. É usada, 
aproximadamente 13 ho
ras por dia, ante da saí 
da do sol ou ao ocaso, 
com fócos de 40 watt-q 
refletidos de uma altura1 
de 2 metros e abrangen 
do 20 metros quadrados 
do galinheiro.

I
Porcos comem melhor 
em cochos elevados i

i
Pesquisadores da Uni

versidade da Califórnia 
chegaram à conclusão dei 
que se você forçar umj 
pouco a se manter nasj 
suas patas trazeiras du
rante sua alimentação, 
diminuirá o tamanho dos 
ossos no corte do pernil 
o no lombo de primeira. 
Se usarmos também co
chos elevados consegui
remos mais 5% de per- 
nil e aumento do consu
mo de alimento.

Posto F ox
-  D E  -

PEDRO VANONI
O le o s ,  L u b r i 

f i c a ç ã o  e  L a v a ç à o
Mantém anexo uma oficina mecânica 
para melhor atender os seus amaveis 

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

Lages - Santa Catarina

CHEGOU O NÒVO ASTRO
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Acontecimento histórico para a Princesa da Serra

Chegaram a Lages os Irias do Tronco Principal Sul
v r

Acontecimento de real 
significado para a nossa 
terra, verificou se no dia 
28 de dezembro p.p., 
quando foram realizadas 
as solenidades de chega
da dos trilhos do Tron
co Principal Sul, cuja 
data coincidiu com o ses- 
quicentenário do nasci
mento de Irineu Evan
gelista de Souza, Barão 
e Visconde de Mauá, pa 
trono do 2o Batalhão 
Ferroviário, de Rio Ne
gro - Pr, e Pioneiro das 
estradas de ferro no Bra 
sil.

A êste festivo aconte
cimento compareceram 
as mais altas autorida
des civis, militares e e- 
clesiásticas, destacando- 
se as presenças do Cel. 
Ayrton Pereira Tourinho, 
ilustre ComandaDte do 2o 
BF, de Rio Negro, e do 
Gal. Juan Manuel Carea- 
ga, Comandante da En
genharia das FFAA do 
Paraguai e do Governa
dor Celso Ramos, sendo 
que êste havia chegado 
em nossa cidade no dia 
anterior, vindo da capi 
tal do Estado em auto
móveis especiais, acom
panhado de luzida comi
tiva.

A concretização de tão 
justa aspiração para o 
povo lageano, e que mar
cará novos horizontes 
no progresso econômico 
de nossa terra, deve-se 
ao trabalho uno e patrió
tico das gloriosas Unida 
des 2o Batalhão Rodo
viário, comandada com 
grande dinamismo pelo 
Coronel Floriano Mõller, 
ex-componente de nossa 
F o r ç a  Expedicionária 
Brasileira em campos da 
Italia e do T  Batalhão 
Ferroviário, de Rio Ne
gro - Pr., comandada com 
toda a dedicação pelo 
Coronel Ayrton Pereira 
Tourinho, oficial dos mais 
cultos de nossa Enge
nharia Militar.

Ao 2o Batalhão, esteve 
afeto o preparo da infra- 
estatura, e àquela brava 
Unidade paranaense cou
be o assentamento dos 
trilhos, cujos escalões 
contaram com a indis
pensável tarefa de ou
tros valorosos oficiais e 
demais servidores civis p 
militares pertencentes às 
suas corporações.

Ao ato de inaugura
ção, fizeram uso da pa
lavra, inaltecendo o si
gnificado daquela arro

jada obra, o Prefeito Dr 
Wolny Delia Rocca, o 
Coronel Ayrton Pereira 
Tourinho, Comandante do 
2o BF, Coronel Floriano 
Mõller, Comandante do 
2o BR e o Governador 
Celso Ramos.

* Após várias solenida
des, entre elas a fixação 
dos tirefonds pelas auto 
ridades e descerramento 
da placa comemorativa, 
foi realizado as 12 horas, 
no Clube de Caça e Tiro 
Luiz Ramos Borges um 
churrasco ofereciuo pela 
Prefeitura Municipal, Sin
dicato dos Madeireiros, 
Associação Comercial e 
Associação Rural de La
ges, aos Batalhões Ron
dou e Mauá por êste 
auspicioso acontecimento 
e também às autoridades 
civis, militares e ecle 
siásticas, e demais pes
soas especialmente con
vidadas, c u j o  àgape 
transcorreu num clima de 
franca confraternização.

Encerrado o churras
co, o Governador Celso 
Ramos e outras autori 
dades, realizaram uma 
visita às instalações do

Continua na 3a- pag.

■ a r , F f ,

ÉL

O clichê fixa o momento, em que o Governa 
dor Celso Ramos desembarcava do trem qu6 
o trouxe ao local das solenidades, vendo-se 
ao seu lado o Cel. Floriano Mõller, ilustre 

Comandante do 2o Batalhão Rodoviário

.daEBXMMBE
A Diretoria do Banco Nacional do Paraná e Santa Catarina S/A. 

«NOSSOBANCO», com sede em Londrina, tem a grita satisfação de parti 
cipar a inauguração da Agência desta cidade sita à Rua Correia Pinto, 26. 
a realizar-se no próximo dia 10, às 11,00 horas, e aproveita o ensejo para 
convidar os representantes do Comércio e os da Indústria, bem como o 
povo em geral para as solenidades inaugurais.

Desde já agradece o coraparecimento de todos.

Adherbal fiamos da Silva — Diretor - Presidente 

Horácio Sabino Coimbra — Diretor - Superintendente 

Annibal Siqueira Cabral — Diretor - Gerente

Aviso ao Público Lageano
O Consórcio TAC - CRUZEIRO DO SUL, sempre procurando servir cada vez 

melhor o publico viajante da região serra de Santa Catarina, deoois de’ reinicio 
os seus voos pata JOAÇABA, capital do Oeste Catarinense, volta aqora a 
esta região, com PORTO ALEGRE, capital do visinho Estado do Rio Grande do S 1 

Assim é que. sendo atualmente a única Companhia de Aviação Comerr;«]U ' 
servir nossa cidade o Consórcio TAC - CRUZEIRO DO SUL, que sempre p ocurou 

servir a zona da Serra, ligando-a a todas as cidades do País. oferece agora
público viajante, os seguintes vôos, nos dias e horários abaixo: Q°

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

às 13:30, para: Porto Alegre 
ás 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.
Está portanto, o público viajante da Região Serrana de parabéns oem 

novas linhas do Consórcio TAC —  CRUZEIRO DO ‘ÚJL que continua a èer a r . 8
neira da Aviação Comercial em nossa Região. pl0'

Maiores informações e vendas de passagebs, 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. õas. e sabado:

m

Momento em que discursava o Governador
Celso fiemos, ao ensejo das comemorações 
da chegada dos trilhos do TPS à Lages. Ia 

deado por cutras importantes autoridades 
civis, militares e eclesiásticas

?.o?J;C*héT ^°t,?Ç resenta °  íovem e dinâmico 
;  W olny Delia Rocca, proferindo a
u5* oehssima oração alusiva àquêie faustoso 

contecimento para a comuna que dirige

*4" $ 1

feUcft>1? W o íL ?0nVennador Cels0 Ramosú i
e culto ofirirr?1̂  Rocca, vemos o bre
Mõller, verdadeí°  no£s<? Exército. Cel Flon« 
vitoriosas iniíÍeir-0 kalacrte em diversa 

discurso a1,J a ‘1Vas’ guando proferia ° ■ so alusivo aquela monumental obr

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




