
Curso de Especializa 
Cão Agrícola
tsvt. « s s j r s a & w r

Ia Caetano Costa, o Curso de Espécia i°a ífó  Â' 
gricola, promovido pela Massey-Feruuson do RrL 
fi! S/A. em cotahoração oom a . S a n a d a  -  
Veículos e Maquinas, sua revendedora em nossa 
cidade.

A fim de ativar a realização dêsse eurso en
contra-se em nossa cidaue, desde ha vários dins 
o Sr. Aldo Raso, Supervisor da Seeção de Treina
mento e Vendas da Massey-Ferguson do Brasil 
S.A, acompanhado de uma equipe mecânica des
ta poderosa orgamzaçao. bem como um monumen
tal troile, couuuzindo todos os materiais indispen
sáveis para o referido curso.

No citado troile, vieram um trator plautadei- 
ra, arados, giaue, cultivador uiauteiro e trazeiro 
perfuradores de sólo, semeadeiras, arados de ai! 
vecas, esparramador ue calcareo, carregador de 
caçamba dianteiro e outros maquinános fabrica 
dos pela Massey Ferguson do Brasil S.A., e que sé 
destinam ao seu Curso ue Especialização Agrícola

O referido curso esta desperiauuo o máximo 
interesse em nossos meios agricoias, pois que a- 
lém de pessoas interessadas ue nossa cidaae, aqui 
deverão vir a partir ae seguuda ieira reveudedo- 
res e clientes de outros Municípios vizinhos, ávi
dos por conhecerem üe perto e tomar contacto 
mais ativo com as últimas inovações introduzidas 
pela conceituada indústria Massey-Ferguson do 
Brasil S.A. nos produtos üe sua fabricação.

Isto bem demonstra o zêlo e dedicação da 
Massey-Ferguson do Brasil S.A., em proporcionar 
tôda a assistência, tanto a seus revendedores co
mo aos seus clientes .difundindo os seus cursos pe
lo Brasil afóra, porquanto semelhantes cursos, es 
tão sendo levados a efeito paralelamente em vá
rios Municípios brasileiros.

Reconhecendo os esforços de sua revendedo
ra, a tradicional firma Serrana Ltda. - Veículos e 
Máquinas, a mesma foi escolhida como centro 
dêste importante Curso de Especialização Agríco
la. o que é motivo de justo orgulho para os seus 
dignos diretores, Srs. Dario Todeschini e Odi Che 
rubini, que muito têm labutado para oferecer o 
máximo de assistência a todos os seus distintos 
clientes dos famosos produtos da Massey-Fergu 
son do Brasil S.A., não só na ocasião da aquisi
ção do seu maquinário agrícola, como também 
prestando auxílio através de peças e acessórios, 
e serviços em geral.
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SALAFIO MÍNIMO

m i m  range-se ao 
Secretária do Lians Clube de Lages

Em resposta às condolências enviadas à Sra. 
Jacqueline Bouvier Kennedy, o Lions Internatio
nal enviou ao Secretário do Lions Clube de Lages,
0 seguinte oficio: . ,

Valorizamos sinceramente suas palavras de 
condolências e expressões de pêsames recebidas 
de seu Lions Clube. O falecimento do inesquecí
vel Presidente dos Estados Unidos foi motivo de 
imenso pesar entre todos, pois sua morte ioi sen
tida como uma perda pessoal. T. o n.ihoa

A Associação Internacional de Clubes
encaminhou uma mensagem pessoal g
cias à Sra. Jacqueline Bouvier Kennedy, expres 
sando os sinceros pêsames e apoio eapivi uai de 
seus Diretores, Autoridades Leomsticas e todos os

dedicação do saudoso aoim Fitzgeraid Ken:
* *  em P»>1 da Pa% eHS r Pe aervirâ!om o uma ' os jamais será esquecida, e ® . - d
lonte de inspiração aos Companheiros Leões de
todas as nações. slnceranlente

A u b r e y  D Green
Presidente 

Lions International

Estudo do rezo- 
neamento já foi 
entregue à CNTI

0  ministro do Traba
lho, sr. Amauii Silva, en
tregou ao sr. Clodsmidt 
Riani, presidente da Con 
'ederação Nacional dos 
Trabalhadores na Indús
tria, os estudos elabora
dos pelo Serviço de Es
tatística da Previdência 
e Trabalho, fixando as 
novas regiões e sub-re
giões de salário mínimo 
em todo o País. Somen
te depois dos estudos 
que as entidades sindi
cais irão fazer é que o 
ministro encaminhará o 
trabalho do SEPT ao 
Presidente da República.

O SEPT dividiu os 
3.6tí9 municípios existen 
tes no País em z3 regiões, 
nove das quais subdivi 
didas em sub regiões.

Enlace
matrimonial
Realizou se na última 

quinta feira, dia 9, em 
São Joaquim, o enlace 
matrimonial do jovem 
médico Dr. Cláudio Pa
vão, filho do distinto ca 
sal Sr. e Sra. Pedro Ar- 
bués Pavão, com a pren
dada Srta. Magnolia Mar- 
torano, dileta filha do 
benquisto casal Sr. e Sra. 
Domingos Martorano, da 
sociedade daquela cida
de.

Ao feliz acontecimen
to, compareceram as fi
guras mais representati 
vas da sociedade lagea 
na e de São Joaquim, 
destacando-se a presen
ça de autoridades dos 
dois Municípios, médicos 
e outras pessoas das re
lações dos familiares do 
nóvel casal.

O jovem par seguiu 
viagem de núpcias para 
São Paulo e Rio de Ja
neiro.

Apresentamos ao Dr. 
Claúdio Pavão e sua ex- 
ma. esposa, bem como a 
todos os seus familiares, 
os nossos augúrios de 
uma vida conjugai pro
missora, repleta de ale
grias e felicidades.

Inaugurada a Agência do Banco 
Nacional do Paraná e Santa Cata

rina S/A  —  NOSSOBANCO
Com a presença do seu diretor-presidente, Dr. 

Adherbal Ramos da Silva, de outros componentes 
de sua direção geral e rêde de filiais, bem como 
autoridades civis, militares, eclesiásticas, banquei 
ros, bancários, e representantes das classes pro
dutoras, foi solenemente inaugurada na última 
sexta feira, a agencia de nossa cidade do Banco 
Nacional do Paraná e Santa Catarina S/A - NOS
SOBANCO.

Ao ser inaugurada mais esta agência bancá
ria, a nossa cidade ficará dotada de mais um es
tabelecimento bancário dos mais modernos, 
cuja matriz em Londrina, no Paraná e |fibais em 
vários Estados da Federação, gosa de vasto con
ceito em todo o país.

• Em nossa próxima edição, daremos maiores 
detalhes á cêrca dessa importante inauguração

Embora decorridas as festividades de Natal e 
Ano Novo, a tradicional Casas Buri de nossa ci
dade, continua revolucionando* o nosso comércio 
com uma sensacional liquidação em todos os seus 
tecidos.

Isto bem nos mostra, o esforço e a dedicação 
desta conceituada casa comercial, em bem servir 
à distinta população de nossa cidade, fazendo 
com que não exista o problema vestuário em nos
sos lares.

Com matriz em São Paulo e filiais em vários 
Municípios brasileiros, as Casas Buri vem sp tor 
nando tradicionais pelas suas promoções fantásti
cas de prêços baixos, e cujas vantagens são ao 
alcance de todos as bolsas.

Ao promover tão sensacional campanha de 
prêços baixos, louve-se a dedicação do seu digno 
gerente, Sr. Nabor de Matos, que tem sabido con
duzir com muito trabalho e carinho, os destinos 
da filial de nossa cidade, contando para tanto 
com uma equipe de funcionários dos mais eficien
tes.

Parlamentares virão passar 
férias em Lages

Procedentes de Florianópolis, deverão chegar 
na próxima terça feira a esta cidade, os Deputa
dos estaduais Ivo Silveira, presidente da Assem
bléia Legislativa e Waldemar Salles, representante 
da cidade de Tubarão.

Acompanhados de suas respectivas familias. e 
atendendo gentil convite do Deputado Aureo Vi- 
dal Ramos, os referidos parlamentares virão pas
sar uma temporada de férias na sua fazenda, si
ta na localidade de Coxilba Rica.
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Sasí nhe tia 
BSeniaa Meça

‘ Minha pele é oleosa e, 
consequentemente, te n h o 
muitos cravos. Como poderiui 
fazer para eliminá-los com- j 
plelamente?”

- Em primeiro lugar cuide 
de sua alimentação. Não há 
necessidade de uma “dieta", 
pròpriamente falando, mas 
6im, apenas uma escolha 
apropriada dos alimentos. 
Acostume-se a não abusar da 
pimenta (qualquer tipo), das 
frituras, dos doces à base de j 
chocolate. Inclua em suas re
feições diárias, o mínimo de 
1/2 litro de leite, e frutas 
(duas vezes ao dia).

Em segundo lugar, habitue- 
se a limpar profundamente 
sua pele tôdas as noites. Es
colha um bom “ cold cream" 
e espalhe-o generosamente 
por todo o rosto e pescoço. 
Retire o delicadamente com 
um lenço papel. Torne a le- 
petir a operação. Esta se
gunda limpeza age como um 
enxágue q u e  refresca
rá deliciosamente 6ua pele. 
Borrife o rosto com água fria. 
enxugue e vá dormir.

Na manhã seguinte, espa
lhe uma levíssima camada de 
creme evanescente no rosto 
e no pescoço, antes de se 
pintar. Para a pintura dê pre
ferência ao maquilagem com
pacto - pó e base num 6.Ó 
produto - que dá um acaba
mento mais perfeito à sua 
pele. ao mesmo tempo que a 
protege, pois é feito com la- 
nolina.

O que você não pode es
quecer é que êste tratamen
to deverá ser constante, pois 
a constância é a nossa gran
de aliada na batalha pela be
leza.

Miss Polly Ponds.

Investimentos no
Brasil\

A Associação Alemã da 
Indústria informou que cer
ca de 300 empresas da Ale
manha Ocidental investiram 
capitais no Brasil. Essa enti
dade adianta que dos 5 bi
lhões de marcos aplicados no 
exterior, 772 milhões vieiauí 
para o Brasil.

Posto
-  DE -  

PEDRO VANONI
Gasolina, Oleos, Lubri

ficação e Lavaçco
Mantém anexo uma oficina mecânica 
para melhor atender os seus amaveis 

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

Lages  -  Santa Catarina

Ratil üseizer Engelsing l i .
peoresentaçí-es e te n ta  t r í  nri(l
~ * Fopões - Balanças - Motores Ma-

au inas e materiais para agricultura e quinas e m ja em gcral

Prêcos c garantias de Fábricas em  
prestações sem  juros e sem  acresc.m o .

Praça V ida. « a m o ^ S - io r .  3 9 4  -

10 ou

Telefone, 351s. c.

CHEGOU O NÔVO ASTRO
Ja está em nossa loja o nòvo astro da indústria automobilística brasileira — o Aero-Willys 
2 6 0 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 elegância e o conforto interno que èle oferece. Vocè se convencerá de que o Aero- 
Willys 26 00  é o mais luxuoso e perfeito carro de classe até hoje produzido no país.

2600
PECO UMD DEMONSTRAÇÃO EM Concessionário exclusivo:

Agência Planaltina de Veicolos S /A
Avenida Presidente Vargas,  1898 E n d .  T e l .  P | 4nallina - Fone,  4 4 4  

Caixa Postai. 3 3 3
Lages — Santa Catarina
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contas de luz
O presidente da Eletrobrás eng. Paulo Richer 

informou que a partir do dia V de janeiro correu 
te entrou em vigor dispositivo da lei 4156 de zH 
de novembro de 1962, referente a um empréstimo 
compulsorio a que ficarão sujeitos os consumido 
res de energia elelrica (luz e fôrça). Na forma 
daquele dispositivo, a partir de 1%4 e durante õ 
anos consecutivos, os usuários de energia elétrica 
distribuída por concessionários, dêsse serviço pú
blico terão suas contas acrescidas, no primeiro 
ano de 15% e nos quatro seguintes de 20%, cal
culado sôbre o valor correspondente à energia 
consumida, exclusive as parcelas do impôsto úni
co sôbre energia elétrica e quota de previdência.

Animais raros para o 
Zoo paulistano

Procedente de Hamburgo e Amsterdão, entrou 
no porto de Santos o cargueiro holandês «Gasster- 
land», que transformado em verdadeira Arca de 
Noé, trouxe para a Fundação do Parque Zooló
gico de São Paulo, inúmeros e raros animais.

Um hipopótamo, dois leopardos, dois tigres de 
Bengala, duas renas, dois veados vermelhos, dois 
ursos polares, dois outros marrons, dois ursos co
muns, 32 cisnes brancos, três negros, oito gansos 
selvagens, seis patos selvagens, e outros animais 
doados pelo Govêrno da Alemanha para o Zoo 
paulista.

Um exemplar de vison, cuja pele é das mais 
caras, Dão resistindo a viagem, morreu, não 
obstante a luta de quatro veterinários para salvar 
o animal. Durante alguns dias, os animais perma
necerão isolados de «quarentena», sendo depois, 
expostos à visitação pública.

D. Leonor demite-se da 
LBA de S. Paulo

-Telegrama de S ã o  
Paulo dá conta de que 
dona Leonor Mendes Bar 
ros, esposa do governa
dor Ademar de Barros. 
enviou uma carta a dona 
Maria Teresa Goulart, 
pedindo demissão da pre
sidência da secção pau
lista da Legião Brasilei
ra de Assistência.

Sensível alta do dólar no 
meicado manual

O dólar atingiu 5a fei
ra no mercado manual 
sua mais alta cotação 
na história. No fechamen 
to das operações, a moe
da norte- americana foi 
cotada a 1.440 cruzeiros 
na compia e a 1.470 cru
zeiros na Venda. Essa 
cotação representa uma 
alta de cêrca de 220 cru 
zeiros desde o comêço 
do ano.

FALECIMENTO
Vítima de um colapso, 

falaceu na última segun
da feira, dia 6, o Sgt. 
José do Nascimenlo per 
tencente àcorporação da 
Guarda UrbaDa local, e 
elemento que mantinha 
um grande número de 
amigos em nossa cidade.

O inditoso servidor da 
Guarda Urbana, era na
tural de Pernambuco, e 
o seu passamento foi 
muito sentido pelos seus 
colégas de serviço.

Apresentamos à Guar 
da Urbana local, bem 
como aos familiares do 
Sgt. José Nascimento as 
nossas condolências.

Cura da Tuberculose 
aproxima-se de 1007.

O editor científico do Sunday Times, publica
ção inglesa, num artigo intitulado «Censo e Ciên
cia» diz: «O sucesso das indústrias eletrônicas, 
químicas e farmacêuticas, deve se ao fato d° de
votarem grande parte de suas verbas à pesquisa e 
ao desenvolvimento». No mesmo número da revis
ta diz ainda um de seus correspondentes que na 
conferência sôbre tuberculose da qual participou 
o doutor Vignall de Londres, êste declarou que os 
medicamentos modernos hoje em dia disponíveis 
são altamente eficientes e podem interromper o 
desenvolvimento da tuberculose em quase 100% 
dos casos. Paralelamente a eficiência dos medi
camentos novos métodos estão sendo desenvolvi
dos no sentido de convencer os pacientes a acei
tarem tratamento contínuo.

O Brasil já produziu 
825.560 auto-veículos

•
Com a produção de novembro último das 11 

indústrias automobilísticas, atingiu a 825.560 o nú
mero de veículos fabricados no Brasil, desde a 
instalação do GEIA em 1956. Daquele número, 
530.815 são caminhões, ônibus, e utilitários e 
294.745 automóveis de passageiros, 32,2% do total 
geral corresponde à participação da Volkswagen 
do Brasd.

Na categoria de veículos de passageiros, 46.3% 
do total produzido correspondem ao sedan Volks
wagen, com 136.594 unidades, muito embora êsse 
tipo de veículo tenham tido sua produção inicia
da apenas em fins de 1959.

Brasil o que mais cresce
Estatística oficial da ONU demonstra Jque foi 

na América Latina onde se verificou o jmaior de
senvolvimento industrial nos últimos anos e, nesse 
continente, coube ao rBrasil o maior índice de 
progresso. Dando o índice 100 ao ano de 1953, os 
dados divulgados pela ONU apontam, em *1961, o 
indice de 202 para o Brasil

V

Examine os seus olhos periodicamente
■M - ' %
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Uma cortezia da Joalheria 

e Otica Mondadori

— DE

N O N D A D O f t l

Praça João Costa - (Edifício Dr. Acacio)
ichi- fixa o ulVraj™“pe7 an7on7Pctoahda JoâlS ria  _  .  j -
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capacidade dos olhos.

- /anta Catarina
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Empossado dia 1' do corrente o Prefeito 
-  (RüS), Sr. Ernildo

deito de Hão-Me-Túquá, 
Scheibe

Realizou se no dia 1° 
do corrente, na cidade 
de Não-Me-Toque, no Es
tado do Rio Grande do 
Sul, a posse do novo 
Executivo e Legislativo 
daquela futurosa comuna 
gaúcha, eleitos em 10 
de Novembro d o ano 
passado.

Naquela oportunidade, 
em ato que foi realizado 
no salão de festa do Clu
be União,foi empossado 
o Prefeito Àrnildo Schei

be, o Vice Prefeito Rey- 
noldo Kissmann e a nova 
Câmara de Vereadores.

O nóvel Prefeito não- 
me-toquense, Sr. Arnildo 
Scheibe, é pessoa vasta
mente conceituada nos 
meios sociais e politicos 
daquêle município, e ele 
mento que gosa de lar
go prestigio em inúme
ras regiões do Rio Gran 
de do Sul, bem como 
era nossa cidade, onde 
está ligado por laços 
de amizade com o Sr.

dsssciatão

Recebemos e agradecemos o seguinte oficio: 
Tubarão, 2 de dezembro de 1963

• limo. [Sr.
Diretor do Jornal Correio Lageano 
Lages - S. C.
Prezado Senhor:

Tenho a grata satisfação de trazer ao conhe
cimento de V. S. a eleição e posse da nova Dire
toria que regerá esta Associação, no ano de 1964.

A Diretoria, eleita e empossada em 10 de no
vembro, está assim constituida:

Presidente: Eng. Manoel Martins
Io Secretário: Eng. Alexandre Sá 
2o Secretário: Eng. Henrique Pinto Loja 
Io Tesoureiro: Eng. Ricardo Vilela 
2o Tesoureiro: Eng. Airton Brandão

Sirvo-me do ensejo para reiterar a V. S. meus 
protestos de elevada consideração.

Eng. Manoel Martins — Presidente

Lulú Adolfo Bervig e de 
mais componentes das 
conceituadas firmas To* 
netto Malmann S/A e 
Bervig, Malmann S/A, 
ambas com escritório e 
depósito em Lages.

A amizade que liga a 
diretoria das firmas To- 
netto Malmann S/A e 
Bervig, Malmann S /  A, 
com o Prefeito de Não- 
Me-Toque, Sr. Arnildo 
Scheibe, vem de há mui
tos anos, razão porque 
êste acontecimento veio 
encher de júbilo os la
boriosos componentes 
das direções dessas du
as renomadas firmas.
Ao noticiarmos êste acon
tecimento, as firmas To- 
netto Malmann S/A e 
Bervig, Malmann S/A,  
sentem-se honrados em 
cumprimentar o nóvel 
Prefeito de Não-Me-To
que, seu Vice Prefeito e

todo os componentes de 
sua Câmirade Vereado
res, augurando lhes inú-

nomeras felicidades UQ 
desempenho ue suas ele 
vadas funções.

— H e p i o  Mm  S / l-
Hgricnltura e Pecuária.

Assembléia Geral Extraordinária

Convocação

Convidamos os snrs. acionistas desta socieda
de para a Assembléia Geral Extraordinária, ase 
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

1 * . 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
Rua Marechal Deodoro, 13 (Sitos)

L A G E S o — Santa Catarina

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

C e rv e ja r ia  S e rra m a lte  L tda .
Matriz: Rua Alexandre Bramatti. 773- Getúlio Vargas - Rio Grande de Sul 
Depósito Proprio: Rua Gerônimo Coelho s/n° - Fone 557 - Lages - Santa Catarina

Cervelas:
Rrcnenbier

Fabricantes dos renomados produtos:

Dilsen
Elefante

?nn M alzbier
F in d a

Refrigerantes:
Guaraná

Afiua Tônica
LaranJada

Tcda l ime nada
Distribuem ainda:

Rascsa
Aguardente e Vinho

Entregas rápidas a domicilio — Adquiram os famosos produtos Serramalt
certifiquem-se dos seus prêços compensadores. ^ 6 6

^
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0 caminhão que domina nossas estradas de norte a sul e de leste a oeste

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

R O D O  P I N H O S . /
v e íc u l o s  e m a q u i n a i

LAGES Av. Presidente Vargas, 1437 Fone, 537 - Enu. Tel. Rodopinho - Caixa Postal, 312 s a n t a  c a t a r in a

itura Municipal de Lages
D E C R E T O  N- 55 

_ D , . De 20 de novembro de 1963
1 refe ' t0 Municipal de Lages, no uso de suas atribuições e 

acordo com o disposto no Art. 6o da Lei nu 150 de 7 de outubro do c 
16DI6 ano

• D E C R E T A :
Art. Io — Ficam anuladas nas dotações abaixo relacionadas 

seguintes importâncias:

34.150.00
27.000. 00
32.660.00 

9 265.00
86.050.00
52.500.00
28.600.00
39.032.00
62.130.00
57.373.00
74.806.00
9.660.00

108.040.00
90.000. 00 

6 565,00
100.177.00
376.000,00

2.270.000,00
45.000. 00
36.444.00

1.950.00
205.140.00 
31 500,01)
30.000. 1 O
35.300.00
27.000. 00 
52 073,00 
52 500,00
34.500.00
47.300.00

175.300.00
34.150.00

114.000 00 
68 300,00
34.150.00 
15 000,00
34.150.00
27.000. 00
34.150.00
27.000. 00

294.152.00

°-40*4 Cr$ 64.000,00
0-70-2 240.0U0.0O
0-70-3 180.000,00
0-70-4 204.000,00
0 70-5 98.700,00
0-70 6 124.000,00
0- 90-6 144.000,001-  00-2 6 .000,00
1 00-9 431.550,00
1- 20-1  6 .000,00
1-20-3 30.000,00
1-20-4 462.000,00

v 1-20-5 268.000,00
3-40-1 . 168.000,00
3-40-2 120.000,00
3-41-1 45.000,00
3-44-1 100.000,00

( 3 60-2 144.000,00
6-30-1 240.000,00

( 6-30-3 47.012,00
. 8 00-1 168.000,00

8-00-2 163 000,00
8-00-3 384.000,00
8-00-4 39.000,00
8-00 5 144.000,00
8-00-9 124,000,00

Total CrS 4.144 262,00

Art. 2° — Fica aberto um Crédito de hum milhão cento e cin- 
Quenta e treis mil novecentos e setenta e cinco cruzeiros (CrS . . . 
1.153.975,00) por conta do excesso da arrecadação do corrente exercício.

Art. 3o — Por conta das anulações do Artigo primeiro e do Cré
dito aberto pelo Artigo segundo num total de cinco milhões duzentos e 
noventa e oito mil duzentos e trinta e sete cruzeiros (CrS 5.298 237,00) 
ucam suplementadas as seguintes verbas do Orçamento vigente.

0 20-1 CrS 96.000.00
n o() 2 54.000,00
0-40-1 67.500,00
O ao H 33.000,00
0-40-5 31.500,00
,, jY T • 64.500,00
0 qn í 29.670,00

Total CrS 5.298.237,00

Art. 4" — Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica 
ção, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, em 20 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.

Asdrubal Guedes de Sousa Pinto 
Resp. p. Secretaria

ias viagens ao sul, centro, norte e outras regiões do país 
viagem pelos modernos e confortáveis ônibus da
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C 8 R E M A  e S I M C A  do Brasil colaboram para
—  automobilismo em Santa Calarii

Ao vermos encerrada a 
grande competição auto
mobilística denominada 
«3 Horas de Lages», em 
que se prestou significa
tiva homenagem a An
tônio Corrêa Pinto, fun
dador de nosso Municí
pio, ficou evidenciado o 
crescimento do automo
bilismo de nossa terra, 
como também de Santa 
Catarina, pois que com
petiram na referida pro
va corredores locais, bem 
como outros pertencen
tes à várias comunas de 
nosso Estado.

Como não poderia dei
xar de ser, os renoma- 
dos veículos Simca, fo-l

ram mais uma vez a no
ta destacada daquela pro
va, desenvolvendo per
formances das mais efi
cientes, e que vem com
provar a eficiência dês- 
se tipo de veiculo em 
competições de alta en
vergadura.

A Cia. Revendedora de 
Motores e Automóveis - 
COREMA, firma das mais 
conceituadas em nossos 
meios, numa ioiciativa 
das mais justas dos seus 
dignos diretores, empres
tou o máximo de cola
boração à citada compe
tição, não só material
mente e financeiramente 
como também colaboran

do com a sua equipe 
mecânica em todo o de
senrolar da prova, fazen
do com que todos os 
corredores da famosa 
marca Simca, fossem au 
xiliados dentro das pos
sibilidades que oferece a 
moderna mecânica.

Além disso, a CORE
MA colaborou decisiva
mente na distribuição de 
prêmios aos vencedores, 
coroando-lhes os seus 
esforços dispendidos du 
rante a sensacional «3 
Horas de Lages».

Por outro lado, ressal 
tamos o papel relevante 
desempenhado pela reno- 
mada organização auto

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

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

Presidente: IRINEU 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.

mobilistica nacional. Sim
ca do Brasil S/A, que de 
maneira condigna pres
tou o máximo de cola
boração, para' que fosse 
coroada de êxito esta 
competição automobilís
tica, cuja atitude foi ob
jeto de consideráveis a- 
plausos.

Nos dias que antece
deram à realização da 
prova «3 Horas de La
ges», foi fundada em 
nossa cidade, e com ju
risdição para lodo o Es
tado, o Automovel Clube 
de Santa Catarina, que

conta em seu seio Com; 
uma pleiade de bons de? 
portistas e verdadeiro, 
amantes do automobi|j8 ' 
mo. Graças ao espírjtn 
desportivo de inúmero#! 
adeptos do esporte dJ 
motor, e contando dei 
maneira especial com a 
colaboração da Cia. fte 
vendedora de Motores e I 
Automóveis - COREM̂  1 
o Automovel Clube dè 
Santa Catarina já é uma 
realidade, pois assim es
t a r á  proporcionando
maiores horizontes à ês-l 
se tão popular gênero dê
espoite.

M ais um estabelecimento comercial 
para a nossa cidade

Acaba de ser inaugu com toda a prestesa e
rado á Avenida Camões, 
no Bairro Coral, a Co
mercial Amável Monteiro 
Ltda., estabelecimento co 
mercial que se dedicará 
à venda atacado e vare
jo, com ura completo es 
toque de gêneros alimen
tícios, bebidas, conservas 
e uma infinidade de ou
tras mercadorias.

O nóvel estabelecimen 
to comercial que encon
tra-se otimamente insta
lado, está apto a atender 
a sua distiuta clientela

dedicação, isto porque 
conta com funcionários 
zelosos e atentos, isto 
sem falar no cavalheins- 
mo e fidalguia dos seus 
dignos diretores.

Assim é. que ao regis
trarmos à inauguração 
de mais um estabeleci
mento comercial no Bair
ro Coral, enviamos afir
ma Comercial Amávtl 
Monteiro Ltda., os nossos 
votos de uma feliz ativi
dade comercial.

SENCA DESTACADA
ARARAQUARA /  LAGES /  PORTO ALEGRE,

PETRÓPOLIS /  PIRACICABA 
RIO DE JANEIRO /  SÃO PAULO 

SALVADOR /  PELOTAS

NAS PISTAS 
LEMAS

Quer ver um Simca em ação? Compareça a qualquer competição auto
mobilística. O Simca vai a tôdas, tendo somado em seu cartel inúmeras 
vitórias consagradoras. Em diferentes tipos de pistas ou circuitos, em 
provas de velocidade ou resistência, no asfalto, na terra e até na lama 
-  a presença do Simca é destacada pela sua regularidade e excelente 
desempenho mecânico. Mas, o que é mais importante: o Simca não 
disputa só para vencer e sim para se aprimorar. Muitos dos seus aper
feiçoamentos são frutos dos severos testes representados pelos milhares 
de quilômetros percorridos em alta velocidade, sob as mais árduas 
condições de funcionamento. Todo mundo sabe: o Simca é o carro 
grande brasileiro mais rigorosamente provado!

V

1CHAMBORD • JANGADA 
• RALLVE 

• PRÉSIDENCE
• ALVORADA

C O R E M A
Revendedor SIMCA nesta Praça:

Cia. Revendedora de Motores e Automóveis
flua Manoel Thiago de Castro 174 — L A G E S  —

Santa Catarina
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M iR R E I C  I.4GE4NQ na gira

Dna. Maria Silveira
A massa vai ficar le- Meça 

ve, macia, fofinha! O bo vasilha 
lo será um sucesso! To- (chá) d 
dos vão pedir mais! Ex- com o 
perimente!

Bolo delícia de aba- nutos, < 
caxi Enquan

leite. M
1/2 xíc. de água morna tante d 
1 colh. (chá) mais 1/3 dura e 
xíc. de açúcar de abai

Diretcra da Escola Rcval
água Unte bem 2 fôrmas Equipada com os modernos maquinários SJAM

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

FRIOS - CONSERVAS ETC.
Rua Correia Pinto, 41 — LAGES — Santa Catarina

(usadas para bolo de ca-i 
raada). À parte, misture) 
a manteiga derretida ei 
0 açúcar mascavo. Amas
se o abacaxi e escorra 
bem. Acrescente à mis
tura do açúcar. Espalhe 
na fundo das fôrmas.

Dr. Aron Kípel
ALTA CIRURGIA

Doenças de Senhoras -  Vias

Retire a massa da va
silha. Leve para uma 
superfície enfarinhada. 
Divida a massa em duas 
porções. Estende cada 
uma, observando o for
mato das fôrmas. Colo
que-as sôbre a mistura 
de açúcar. Pincele a par
te superior com mantei
ga derretida. Cubra e 
deixe crescer em lugar 
quente, livre de corren
tes de ar, até dobrar de 
tamanho (aproximada
mente 45 minutos).

urinarias -
Diagnóstico precoce do câncer na mulher

Residência: Parque Jonàs Ramos. 193 -  Fone 415

Consultório: Rua Hercilio Luz. 12

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

LAGES - SANTA CATARINA

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

Consultório: Praça João Costa, 10 
Io andar

Lages — Santa Catarina

Asse em fôrno quente, 
durante 20 a 30 minutos. 
Ao retirar, vire a fôrma 
sôbre um prato e deixe 
por 1 minuto. Retire a 
fôrma.

Sirva quente.

1 colh. (sopa) mais 1/2 
colh. (chá) de fermento 
Sêco Fleischmann 
1/2 xíc. de leite 
1 1/2 colh. (chá) de sal 
1/3 xíc. de gordura 
1 lata de abacaxi em 
calda
1 ôvo bem batido 
5 xíc. de farinha de 
trigo peneirada 
1/3 xíc. de manteiga 
derretida
1/2 xíc. de açúcar mas
cavo

nar. Adicione a mistura 
de leite ao fermento já 
dissolvido. Acrescente 0 
ôvo bem batido.

Junte a farinha. Bata 
até obter uma massa ma
cia e elástica Coloque em 
vasilha untada; engordu- 
re também a parte supe
rior. Cubra, deixe cres
cer em lugar quen te, ]j 
vre de correntes de ar, 
até dobrar de tamanho 
(aproximadamente 2 ho
ras).

Di. Mario Teixeira Carrilho
(Desembargador 4 pr$entadc)

Advogado
Rua Hercilio Luz, 372Fone. 226 * Caixa Postal. 19 

.aqes —  Santa Catarina

Para os seus serviços 
de impressos em geral 
procurem A PÉROLA 

DE LAGES.

Micro Trator T C B 4 T I A
I ara as suas refeiçõesA maravilha da técnica japoneza, agora fabricado no Brasií

J fò  PRESTA SERVIÇOS DE:

J *  ARAR, GRADEAR^ SULCAR, RO-

/  l  •>  I S I S :  P U X A R  A G U A  M O V E R  M O IN H O
FORNECER LUZ. SERRAR LENHA, 0 . po-nto- pKefelido- pala itu paíadaA

Avenida Camões (Ao lado do Cine Avenida)
B A IR R O  C O R A L

Laaes —  Santa Catarina

CUSTANDO APENAS A QUARTA 
PARTE DO PRECO DOS DEMAIS 

TRATORES

Distribuidor Exclusivo:
VICENTE PASCALE

Comércio e Representações
Rua Correia P into 122 - Cx. Postal 28 

Fone 228 -  LAGES -  SC.

Para suas cargas e encomendas

—  Com filiais nas principais cidades do país —
Segurança e Pontualidade

M alriz - Avenida Marechal Floríano 388-fone 380 -  Caixa Postal 1 1  -  Lages-S.C
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Convênios com a Eleifobrás 
para obras nos Estados

Na próxima semana, 
em Petrópolis, na pre
sença do presidente da 
República, o ministro Oli
veira Brito, pelo Ministé
rio de Minas e Energia, 
assinará o convênio com 
a «Eletrobrás», delegan
do a esta atribuições pa 
ra a aplicação de parte 
dos recursos provenien
tes do adiantamento do 
crédito especial de 13 
bilhões de cruzeiros pa
ra diversas obras de ge
ração e distribuição de 
energia elétrica em todo 
o país, do Amazonas ao

Rio Grande do Sul.
A Eletrobrás caberá 

promover em convênio 
com as emprêsas esta
duais, a aplicação de re
cursos destinados, entre 
outras, às obras de Char- 
queadas, da CEEE do Rio 
Grande do Sul; usinas 
de Palmeiras e Garcia e 
linhas de transmissão de 
Ilhota - Blumenau - In- 
dayal, Garcia - Florianó
polis e Tubarão Lajes, 
em Santa Catarina; linha 
de transmissão entre Cu
ritiba - Ponta Grossa, Pa 
raná; termelétrica do Ca

Ademar talvez não seja 
candidato

Pela primeira vez, o 
governacor Ademar de 
Barros admitiu publica
mente a possibilidade 
de não ser candidato à 
presidência da República, 
falando a jornalistas nos 
Campos Elíseos.

Acrescentou que fará 
ainda em janeiro um ba 
lanço e consultas junto 
às classes produtoras, 
círculos políticos e tra
balhadores, aferindo se

existe mesmo o desejo 
de São Paulo disputar a 
presidência, examinando 
as possibilidades de seu 
nome vir a ser sufraga
do em 65. Só depois 
dêste trabalho firmará 
sua posição, pois decla
rou-se candidato já há
algum tempo “ para evi
tar a ação de aprovei 
tadores e o envolvimen
to por outras áreas” .

Jânio e Juscelino almoçam em São Paulo

Os ex-presidentes da 
República, srs. J â n i o  
Quadros e Juscelino Ku- 
bistchek, almoçaram jun 
tos há dias em São Pau 
lo em encontro prèvia- 
mente solicitado p e l o  
candidato pessedista e 
cuja realização vem sen
do mantida na maior re
serva por parte dos inte 
grantes de seu “staff” 

Sabe-so que o sr. Jâ
nio Quadros aquiesceu à

solicitação do senador 
por Goiás, condicionando 
a realização do encon
tro à desvinculação de 
qualquer compromisso e 
atendendo às pondera
ções de que aceita qual
quer diálogo democrático 
que lhe seja proposto. O
almoço teve lugar no sa
lão de refeições do Üton 
Palace Hotel, em São 
Paulo.

Banco do Brasil e devedores dos lAPs
O Banco do Brasil não mais transacionará 

com as emprêsas devedoras dos institutos de pre
vidência. O ministro do Trabalho encaminhou ao 
presidente do Banco do Brasil, as listas das em
prêsas que estão em débito com os institutos de 
previdência, a fim de que o Sr. Medina Coeli tome 
medidas para proibi las de receber financiamento 
do estabelecimento oficial de crédito.

Enlace matrimonial
Realiza-se hoje às 10 horas, na Catedral Dio

cesana, o enlace matrimonial do distinto jovem 
João Furtado, filho da Vva. d. Maria Magdalena 
Furtado, aqui residente, com a prendada Srta Ni
ce Schoondermark Indalencio, dileta filha da Vva. 
d. Emilia Schoondermark Indalencio residente na 
cidade de Joinville, neste Estado.

Os senhores convidados serão recepcionados 
na residência do industrial Cláudio Canuto Inda- 
lêncio, sita à Rua Emiliano Ramos, 315.

Noticiando êste acontecimento, destas colunas 
formulamos ao nóvel casal e suas dignas proge- 
nitoras, bem como aos seus demais familiares, os 
nossos efusivos parabéns.

] pivari, da Sotelca (Tuba 
rão) - S. Catarina. _

Os recursos serão li
berados mediante planos 
de aplicação prèviamen- 
te apresentados e segun
do os prazos que o Mi
nistério de Minas e Ener
gia fixará para cada o- 
bra, a fim de que até 
junho dêste ano as me
tas sejam plenamente a- 
tingidas.

Santa Catarina, foi con
templada com um bilhão 
e cento e cinquenta mi
lhões para as obras de 
geração e distribuição 
das usinas de Palmeira, 
Garcia e Capivari.

O total das verbas a 
serem aplicadas em to
dos os Estado* ó de tre
ze bilhões de cruzeiros.

Homologada 
a candidatura 
de Jânio à Pre 
feitura São 

Paulo
O Movimento Traba

lhista Renovador homo
logou a decisão da Con
venção do partido, que 
escolheu o sr. J â n i o  
Quadros para candidato 
à Prefeitura de São Pau
lo.

A candidatura do ex- 
presidente foi homolo
gada por 15 votos con
tra 3.

CORREIO
U G E / «  11 de Jan e iro de 1 9 6 4— rnnai i i  mmim i i i t i i  r i n w i f  n —

0  Gen Careaga agradece 
ao Batalhão Rondon
O Exmo Sr Gen JUAN MANUEL CAREAGA 

Crat da Engenharia das Forças Armadas do Para] 
guai, que esteve recentemente em Laje s, onde assis
tiu à solenidade oficial da chegada dos trilhos do 
TPS à nossa cidade, à convite do Comando do 2o 
Batalhão Rodoviário - BATALHÃO RONDON \ 
enviou, àquela Unidade de Engenharia de Cons
trução de nosso Exército, a seguinte mensagem 
de agradecimento; 1

«Al regresar de esas hospiialarias y hermosas 
tierras de la hermana República dei Brasil, 
hago llegar junto con mi Seiiora e hijo y los Ofi 
ciales que me acompaiiaron en mi visita a La 
jes las expresiones de reconocimiento por las 
finas atenciones recebidas durante nuestra 
estadia.

Nuestros votos de felicidad y prosperidad 
para la gran y querida familia dei 2o Batallón 
«Mcal. Rondon» por el ano que se inicia».

Nataliciou no dia 7 do 
corrente, o Sr. Constan 
tino Bertuzzi, conceitua
do homem de negócios 
de nossa terra, e elemen 
to dos mais relacionados 
em nossos meios sociais 
e comerciais.

Por ser portador de 
uma série de predicados, 
e que lhe tem grangeado 
a estima e admiração

em nossos meios, o Sr. 
Constantino Bertuzzi. foi 
muito cumprimentado pe
lo seu vasto circulo de 
amigos e admiradores.

Ao assinalarmos a pas
sagem do seu aniversá
rio natalicio, destas co
lunas enviamos ao Sr. 
Constantino Bertuzzi, os 
nossos votos de inú
meras felicidades.

apresenta amanhã (domingo) âs 2> 4  ? e 9,15 horas
a maravilhosa produção da M .G .M . em Eastmancolor e Cinemascope

ccm Stivc cfíei O  larápio que desafiou nm império!

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

melhor o público viajante da região serra de Santa Catarina, depois de reiniciar 
os seus voôs para JOAÇABA, capital do Oeste Catarinense, volta agora a servir 
esta região, com PORTO ALEGRE, capital do visinho Estado do Rio Grande do Sul.

Assim e que. sendo atualmente a única Companhia de Aviação Comercial a 
servir nossa cidade o Consórcio TAC - CRUZEIRO DO SUL, que sempre procurou 

servir a zona da Serra, ligando-a a todas as cidades do País. oferece agora ao 
publico viajante, os seguintes vôos, nos dias e horários 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.
as 10:20, para: Rio do Sul. Fpolis., Itajaí, Join

ville e São Paulo.

nova, 11DIíaw, o°Co n iIorci0PTA0 ' '  (3RIJZEIR*1 f o * n  U o  Parabei,e' com„ ‘ ‘
. neira d_a Aviação S ro ia L S P n o™ . * “ r 4 P'°’

Maiores informações e vendas de passagens, dirijam-se à agência do
N”e8r6eruC,R a ItC 7 - &RUZE,R0 ÇO SUL. à T u " Pre.idlo.e ivereu Kamos, n 84 ou pelos telefones nrs. 214 e 237.

3as. 5as. e sabado:
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