
Inaugurada solenemenle a agência do Banco Nacional do Paraná e
Santa Catarina S/A « N O S S O B A N C O »
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g ande numero de visitantes compareceram ao ato de inauguração-Churrasco no Clube

Marcando mais um pas
so vitorioso em tôrno do 
progresso econômico da 
Princesa da Serra, foi 
inaugurada - na ú l t i m a  
sexta feira, dia 10, a a- 
gência do Banco Nacio
nal do Paraná e Santa 
Catarina S/A - NOSSO
BANCO. estabelecimento 
bancário que tem a sua 
matriz na cidade de Lon 
drina, no Paraná e filiais 
em diversas Unidades da 
Federação.

Ao estabelecer-se com 
uma filial em nossa cida 
de, a alta direção do 
Banco Nacional do Para- 
D á e  Santa Catarina S/A, 
visou unicamente o seu 
desejo de bem servir a 
população lageana, e ao 
mesmo tempo prosperar 
as suas operações ban
cárias nesta rica região 
de nosso Estado.

Com isso, o NOSSO- 
BANCO, vê crescer dia 
a dia o número de suas 
filiais, e colocando-se 
entre os estabelecimen
tos creditícios mais pres 
tigiosos do País.

Composta de uma di-

Caça e Tiro Luiz Ramos Borges - Outras notas
retoria, onde pontificam- 
se homens de visão, co
mo o Dr. Adherbal Ra
mos da Silva, diretor 
presidente, e conceitua
do homem de negocios 
de nosso Estado, com um 
acêrvo de grandes bene
fícios prestados a Santa 
Catarina e a outras re
giões do Brasil, Sr. Ho- 
racio Sabino de Oliveira, 
Diretor Superintendente, 
Sr. Annibal Siqueira Ca
bral, Diretor Gerente, cu
jo dinamismo vêm pondo 
á prova em tôdas as o- 
casiões, além de outros 
valorosos diretores e au 
xiliares, o Banco Nacio
nal do Paraná e Santa 
Catarina S/A, produto do 
trabalho desassombrado 
desses homens, verdadei 
ros títeres do progresso 
ecouômico do Sul do 
País, vem colhendo os 
frutos desejados na co
munidade bancária bra
sileira.

Solen idade de inau
guração do recinto

Contando com o com- 
parecimento maciço às
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O clichê nos apresenta  o m om ento em  gue  
S. Excia. R evm a D. D aniel Hosdim Bispo Dio
cesano procedia a  bênção das insta lações  

da a g ên c ia  do NOSSOBANCO

Momento em  que fazia uso  d a  Pa 'V ereador  
5°me do Sr. Prefeito M unicipa - , Fazen-
^  Cláudio Ram os Floriam, dírelor da razen
.? Municipal. c o n g r a t u l a n d o j nata-
f«ecão do NOSSOBANCO. pela tela  m 
Mçào de sua agência em nossa cidade

suas dep°ndências, pre 
cisamente às 11 horas. 
S. Excia. Revma. D. Da
niel Hostim, após breve 
oração, dava a bênção 
do recinto. Em seguida, 
usou da palavra, o Ve 
reador Dr. Cláudio Ra
mos Floriaoi, Diretor da 
Fazenda Municipal, que, 
como representante do 
Prefeito Municipal, sau
dou a alta direção do 
NOSSOBANCO por aquê- 
le tão significativo acon
tecimento para a nossa 
terra, almejando que a 
recém inaugurada agên
cia visse coroada de êxi
to todas as suas ativida
des em nossos meios.

Finalizando o ciclo de 
oradores, falou o Dr. A- 
dberbal Ramos da Silva, 
diretor presidente dêsse 
acreditado estabeleci
mento bancário, que dis
se sentir se lisongeado 
em poder oferecer a La
ges mais uma casa ban
cária, contribuindo desta 
maneira para que atra
vés do NOSSOBANCO, o 
uosso Município visse 
cada vez mais fortaleci
da a sua economia inter
na.

Ato contínuo, foi ser
vido a todos os presen 
tes uma taça de cham- 
pagne e um farto cock- 
tai!, oude notou se a va
riedade de complemen
tos. Destaque se destas 
colunas, a dedicação e 
o carinho com que foram 
tratados todos os assis
tentes antes e durante o 
transcurso dessa soleni
dade. Nesta oportunida
de, notou se com invul
gar entusiasmo, o inte- 
rêsse em que vários cli
entes iniciavam as suas 
operações naquela nóvel 
agência, através de con
tas correntes.
Churrasco no Clube

C aça e Tiro Luiz 
Ramos Borges

Contando ainda com o
(Continua na 3a pagina)

O flagrante nos apresenta o momento em  
que o Dr. Adherbal Ramos da Silva, diretor 
presidente do Banco N acional do Paraná e  
Santa Catarina S/A e um dos grandes cap i
tães da indústria e comércio do sul do País, 
quando proferia substanciosa oração alusiva

àquele oto

Momento em  que o Prefeito Dr. W olny Delia  
Rocca abraçava o Dr. Adherbal Ramos da 
Silva, diretor presidente do NOSSOBANCO, 
por ocasião  da ch egad a  do jovem chefe do 
Executivo lagean o  no recinto da inauguração

O clich ê fixa o Sr. Belmiro Pereira Junior, 
que estará à  testa da gerência _ do 
NOSSOBANCO, em  nossa cidade, com cêrca  
de onze anos de prática bancária e com fiel 

desem penho dentro desta organização  
crediticia
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Netas e íu aes tfes
* U verão está aí e 

os dias quentes se suce
dem. Por que não apro
veitar a ocasião servin
do um delicioso e refres
cante Chá Gelado? Ele 
pode ser tão elegante . . .  
Tão simpático . . .  tão 
gostoso . . .  bastando uti
lizar Chá Tender Leaf e 
bonitos copos.

Faça assim: Ferva 4 
xíc, de água. Coloque, em 
bule prèviamente escal
dado, 8 colh. (chá) ou 8 
saquinhos de Chá Tender 
Leaf e derrame por cima 
a água fervendo. Deixe 
em infusão por cinco mi 
nutos no bule tampado. 
Retire os saquinhos ou 
coe o chá. se você esti
ver utilizando folhas sol 
las. Despeje em copos 
altos, com bastante gêlo.

Enfeite os copos com 
uma rodela de limão, 
uma rodela de abacaxi 
ou um raminho de hor 
telã.

x o x

* A mais popular de
coração da mesa é um 
vaso tíe flores, colocado 
no centro.

É bom evitar um arran
jo floral muito alto, pois, 
por mais bonito que êie 
s e j a ,  acabará por se 
transformar numa fonte 
de irritação, se as visi
tas tiverem de torcer o 
pescoço e fazer uma 
verdadeira ginástica pa 
ra poderem conversar.

Use um vaso chato, 
de cristal ou louça, e fa
ça um arranjo sôlto. E- 
vite as flores de perfu
me muito ativo.

Outra decoração atra
ente é uma bandeija de 
madeira, coberta de fru
tas coloridas, colocadas 
no centro de mesa For
re a bandeija com folhas 
amarelas ou folhas de 
parreira, deixando que 
elas se arrastem um pou
co pela toalha. Uma pa

lavra de aviso, porém: 
não deixe que a decora 
ção se torne demasiado 
exuberante, e iniba os 
comensais.

x o x

* A tangerina é origi
nária, talvez, de Tanger, 
recebendo nos diversos 
Estados do Brasil nomes 
diferentes bergamota, no 
Rio Grande do Sul; tan
gerina, na Guanabara e 
Estado do Rio de Janei
ro; mexerica e m São 
Paulo e Minas Gerais; e 
laranja cravo em outros 
Estados.

A tangerina possui to
das as virtudes da laran
ja, sendo, porém, mais 
rica em ferro.

Serrano leais Clube
Edital de C onvocação

A diretoria do Serrano Tenis Clube solicita 
aos senhores sócios para uma assembléia geral 
extraodinária a realizar-se no dia 25-1-64, na sua 
Séde social às 14 horas, a fim de tratar de assun
tos gerais de interêsse da sociedade.

Lajes, 13 de janeiro de 1964 

a diretoria

M icrc T ra to r Í C D 4 T I 4
A maravilha da técnica japoneza, agora fabricado no Brasií

PRESTA SERVIÇOS DE:

ARAR, GRADEAR, SULCAR, RO
ÇAR, PULVERIZAR

PUXAR, AGUA MOVER MOINHO 
FORNECER LUZ, SERRAM LENHA, 

E IRRIGAR

CUSTANDO APENAS A QUARTA 
PARTE DO PREÇO DOS DEMAIS 

TRATORES

Distribuidor Exclusivo:

VIGENTE PASCALE 

Comércio e Representações
Rua Correia Pinto 122 -  Cx. Postal 28 

Fone 228 - LAGES - SC.

Equipada com os modernos maquinários SlAM 
— Pães quentes à toda hora -

BISCfS £ s S co0n se Cr v1 !  e t c CES
Rua Correia Pinto, 41 — LAGES — Santa Catarina

Dr. Aron Klpel
ALTA CIRURGIA

Doenças de Senhoras “ \  ias urinárias - 
Diagnóstico precoce do câncer na mulher

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

H o r á r io : das 10 às 12 h o ra s  e das 
1 3 .3 0  à s  18 h o ra s

LAGES -  SANTA CATARINA

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

Consultório: Praça lo ã o  Costa, 10 
Io andar

L ages — Santa Catarina

Dr. Mario Teixeira Carrilho
(D esem b arcad cr A p o sen tad o

A d v o g a d o
Rua Hercilio Luz, 372

Fone. 226 “ Caixa Postal. 19
Lages —  Santa Catarina

P a ra  as suas refeições
VA AO

I I

0. fio-nto- plt^e-lido- p -a la  ieu paCadaA

Avenida Camões (Ao lado do Cine Avenida)

BAIRRO CORAL
Lages — Santa Catarina

Para suas cargas e encom endas
Transportadora R O D O L  A < i E S

—  Com filiais nas principais cidades do país —
S e g u ra n ç a  e P o n tu a lid a d e

Matriz - Aveia Marechal Floria» 388-fone 380 - C ia  Postal 12 - Lages-S.C.
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Continuação da la com que o Banco Nacio 
nal do Paraná e Santacomparecí mento de auto

ridades, civis, militares 
e eclesiásticas, homens 
do nosso comércio, in 
riústria, pecuária, ban 
queiros e bancários e 
elevado número de visi 
tantes, realizou-se às 13 
horas, no Clube Caça e 
Tiro Luiz Ramos Borges, 
um suculento churrasco.

Catarina S/A homenage 
ava a todos os convida
dos que compareceram 
ao ato de inauguração 
de sua agência.

O ágape em referên
cia, transcorreu num cli- 
roa de ampla confrater 
nizaçãc e de grande fi- 
dalguia por parte dos 
anfitriões, que não se

Ao assinalarmos o en
tusiasmo com que decor
reram os atos de inau
guração dessa novel a- 
gência, destacamos des
tas linhas a presença de 
ilustradas personalidades 
tanto de nossa

Em pose especia l para êste jornal, vem os o 
Prefeito Dr. W olny Delia Rocca e o Sr. Bel- 

miro Pereira Junior, gerente da filial do 
NOSSOBANCO em nossa cidade.cidade, 

como de outras impor
tantes cidades brasileiras.

Inicialmente nos refe
riremos a presença entre 
nós, desde a véspera da 
inauguração, do Dr. A- 
dherbal Ramos da Silva, 
denodado dir. pres. dês 
te estabelecimento de 
crédito, e a quem esteve 
afeto a supervisão de 
todas as solenidades de 
inauguração. Pertencen
tes ainda a alta direção 
do NOSSOBANCO. esti
veram presentes, o Sr. 
Horác'0 Sabino Coimbra, 
Diretor Superintendente, 
Sr. Jesus França, Geren
te Geral, Sr. João Gilber
to Panzetti, Gerente Re
gional com séde em Cu
ritiba, Sr. Wilmar da Luz, 
Gerente Regional com sé 
de em Blumenau, Sr. Ivo 
Gasparino, Inspetor Ke-Í 
gional com séde em Fio 
rianópolis, Deputado Ivo 
Montenegro, Inspetor Ge
rente em Florianópolis, 
Sr. Antonio Augusto Mar
tins, Gerente da Agência 
de Joaçaba. Entre o 
grande número de con 
vidados e autoridades 
estaduais e municipais,

O clichê nos ap resen ta  um grupo de alios 
diretores do Banco N acion al do Paraná 
Santa Catarina S/A , vendo-se da esquerda 
para a  direita os Srs. João Gilberto Panzetti 
Gerente R egional com  séd e  em  Curitiba, W il 
mar da Luz. G erente R egional com  séd e em 
Blumenau, Jesus França, G erente Geral, Ho 
rácio Sabino Coim bra, Diretor Superintenden  
te e Ivo G asparino, G erente R egional com 

sé d e  em  Florianópolis

O clichê nos apresenta um aspecto geral dos 
funcionários do NOSSOBANCO. já em  plena  
atividade, vendo se entre os m esm os o Sr. 
José de Lima Pinto, Inspetor Regional com  
séde em  Curitiba, que colaborou d ecisiva

mente nos serviços de sua instalação.

jornal O Estado de Flo
rianópolis, Sr. Thiago 
Teixeira, gerente da fi
lial da firma Carlos Hoe- 
pcke S/A em Crisciúma, 
Dr. Luiz Rilla, residente 
em Crisciúma. Sr. Enio 
Mario Marin, diretor da 
firma Industria e Comér 
cio de Madeiras Battis- 
tella S/A, Dr. Getulio An
tunes Vieira, Presidente 
do Clube 1* de Julho, 
Sr. Nelson Torres Gal- 
vão, residente em Curi
tiba, e ainda um grande 
número de pessoas per
tencentes às classes mais 
representativas de nossa 
cidade, como sejam co
merciantes, industrialis- 
tas, pecuaristas, gerentes 
dos vários estabelecimen
tos bancários de nossa 
cidade, Vereadores, Jor
nalistas. Radialistas etc.
Decoração do NOSSO
BANCO im pressiona o 

espectador
Situada à Rua Correia 

Continua na 6a pág.

italhão Rondon, Tte. Cel. 
• Olavo Pereira Estréia, 
Sub-Comandante do 2o 
Batalhão Rodoviário, Ve
readores Manuel Antunes 
Ramos e Cláudio Ramos 
Floriani, respectiva mente 
presidente da Câmara 
Municipal e Diretor da 
Fazenda Municipal, Sr. 
Valdo da Costa Avila, 
presidente do Diretorio 
Municipal do Partido So 
ciai Democrático, Sr. Ál
varo Furtado Pucci, Pre
feito do Município de 
Campo Belo do Sul, Sr. 
Vicente de Paulo Alves 
Cordeiro, presidente do 
Serrano Tenis Clube e 
Gerente do Banco do 
Brasil S/A, Dr. Jorge 
Barroso Filho, Sr. Thar- 
cisio C. Tortelli, diretor 
da Olinkraft S/A, Dr. 
Ângelo Decanio, indus
trial em São Paulo, Sr. 
Fernando Ulhôa Cintra 
de Oliveira, Diretor da 
Cia. Cacique de Café 
Solúvel, Sr. Rubens de 
Arruda Ramos, diretor do

A fotogravura nos mostra a  belíssim a facha  
da do NOSSOBANCO, artisticam ente decora  
da pelo jovem  artista la g ea n o , C lovis varela

Ghiorzi
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P r e f e i t u r a  M u n ic ip a l  d e  L a g e s
Estado de Santa Catarina

da Prefeitura,

D E C R E T O  N 57 
De 22 de novembro de 1963

O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribuições e
Considerando a grande perda sofrida pelas Democracias com o 

falecimento do eminente Presidente John Fitzgerald Kennedy dos Estados 
Unidos da América do Norte;

Considerando o abalo emocional sentido por todos os povos ao 
tomar conhecimento da trágica ocorrência;

Considerando ser o Brasil um país Democrático e amante da paz;
Considerando ter sido o Presidente Kenuedy um paladino da paz 

mundial
D E C R E T A :

Art. 1' — São considerados de luto oficial em todo território do 
Município os dias 22, 23 e 24 do corrente més de novembro em home
nagem à memória do Presidente John Fitzgerald Kennedv hoje falecido 
tràgicamento.

Art. 2- Revogam se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Lages, em 22 de novembro de 1963.

Wolny Delia Rocca 
. Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na Secretaria 
em 22 de novembro de 1963.

Asdrubal Guedes de Sousa Pinto 
Resp. p. Secretaria

P 0  R T A R I A 
De 22 de novembro de 1963.-

O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribuições e, Conside
rando que o dia viote e cinco (25) de novembro é consagrado à Santa 
Catarina, Padroeira do nosso Estado

R E S O L V E : -

Determinar Ponto Facultativo no pxóximo dia vinte e cinco (25) 
consagrado à Santa Catarina, Padroeira do Estado nas Repartições 
Públicas Municipais de Lages.-

Prefeitura Municipal de Lages, em 
22 de novembro de 1963.-

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente Portaria na Secretiria 
feitura, em 22 de novembro de 1963.-

Asdrubal Guedes de Sousa Pinto 
Resp. p/ Secretaria

da Pre-

Termo de Contrato de Locação de Serviço3
que entre si fazem a Prefeitura Municipal de Lages, e o'Sr. 
sebastião Nunes de Oliveira, para o fim que nêle se declara. 

Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de hum mil 
novecentos e sessenta e treis (22-11-1963), na Prefeitura Municipal de 
Lagea, no Gabinete do Senhor Prefeito Municipal, presentes o Sr. Dr.

Wolnv Delia Rocca Prefeito Municipal, ora denominado < ontratante, e 
X  ouíro lado o Sr S e b a s t i ã o  Nunes de Oliveira aqui denominado CÒne
tratado, toi oonclutdo ‘•“ ^ ^ S S S Ê a R A  Cla"8U,“

O Contratante, usando de suas atribuições, contrata nêste ato 0 
Sr Sebastião Nunes de Oliveira para, na Prefeitura, desempenhar as 
funções de Auxiliar de » « ^ ULA SE0UNDA

0  Contratado obriga se a exercer os serviços atinentes às 8uag 
funções em período

O Contratante obriga se a pagar ao Contratado mensalmente como 
retribuição aos serviços, o salário de trinta tml cruzeiros (Cr$ JO.OOo.Oo),

CLÁUSULA QUARTA
O presente contrato terá sua vigência a partir de hum de ouiu- 

bro de hum mil novecentos e sessenta e treis (1-10-òJ), e terminará hum 
ano após, podendo ser prorrogado de acordo com as partes contratautes 
bem como poderá ser rescindido em qualquer tempo, por iniciativa do 
Contratante ou Jo Contratado, sem que caiba direito a indenização ou 
reclamação judicial ou extra judicial.

E, para firmeza e validade do que ficou acima estipulado, foi ]a. 
vrado o presente Contrato que vai assinado pelas partes contratantes, 

Prefeitura Municipal de Lages, 
em 22 de novembro de Í963.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal 

Sebastião Nunes de Oliveira 
Contratado

P O R T A R I A  
De 3 de dezembro de 1963 -

O Prefeito .Municipal de Lages, no uso de sua atribuições e

Considerando que faleceu na data de hoje nesta cidade o ilus
tre cidadão Sr. Belisário da Silva Ramos, progenitor do Exmo. Sr. Ma
noel Antunes Ramos, digno Presidente da Câmara Municipal de Verea
dores

Considerando que o Poder Executivo Municipal, lementando 
profundamente o passamento do ilustre lageano se acha no dever de 
prestar-lhe uma homenage m

R E S O L V E . -

Determinar a suspensão do expediente na Prefeitura a partir 
das quinze (15) horas de hoje para que os os funcionários possam a- 
companhar o féretro até o Cemitério.

Prefeitura Municipal de Lages,
3 de dezembro de i963.-

Ass) Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

NOA DESTACAM
ARARAQUARA'/ LAGES /  PORTO ALEGRE

PETRÓPOLIS /  PIRACICABA 
RIO.DE JANEIRO /  SÃO PAULO 

SALVADOR /  PELOTAS

AS PISTAS 
ILEIRAS

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!

m

[CHAMBORD • JANGADA 
P  • RALLYE  

• • PRÉSIDENCE
•ALVORADA,

C O R E M A  -
Rua M anoel Thiago de Castro 174

Revendedor SIMCA nesta Praça:

Gia. Revendedosa de Motores e Automóveis
Santa Catarina— L A G E S  -
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KenresentaçCes e t c n t a  iPrénria
Cofres - Fogões - Balanças - IVlotores M a

quinas e materiais para agricultura e 
indústria em geral

Prêços e garantias de Fábricas em 5, 10 ou 39
prestações sem  juros c sem  acréscim os.

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

0 «Pick Up Jeep» da 
Willys, conhecido como 
o veiculo de transporte 
de carga de menor pre
ço na sua classe, além 
de sua versão com mo
tor à gasolina, neste mès 
será produzido também 
com motor Diesel. Será 
um veículo com tração 
nas 4 rodas, equipado 
com o conhecido motor 
Perkins, que acrescenta 
n o v a s  vantagens ao 
«Pick-up Jeep».

As características prin
cipais dêste novo veícu
lo são encouiradas no 
seu motor, de extraordi
nário rendimento, sobre
tudo no trabalho contí
nuo a longas distâncias. 
Sua potência é de 7i CV, 
torque elevado, quatro 
cilindros em V, além de 
poderosa tração nas 4 
rodas.

Com essa iniciativa, a 
Willys passa a ser a úni
ca empresa que produz 
Pick-up com 2 alternati
vas de motor: a gasolina 
e a Diesel. É um veículo 
de vida mais longa, com 
manutenção menos fre
quente e mais econômi
ca, possue maior tração 
e aceleração - o que e 
importante - é dotado de! 
equipamento para parti 1 
das a frio.

O motor Perkins é bas
tante conhecido no país. 
existindo já uma rêde a-; 
preciável ue serviços pa
ra êsse tipo de motor, 1 
além da rède de serviços j 
SAV. habilitada a darj 
assistência ao equipa- j 
mento de Injeção, cuja \ 
bomba é um tipo a per-; 
íeiçoado mais compacto; 
e robu:>to do que as bom
bas usuais em linha.

Tendo em vista o pre
ço do óleo Diesel, que é 
no país l0% mais baixo 
do que o da gasolina 
(novembro de 63), a van
tagem na economia aiu 
da é maior que na Euro-

é dotada de motor Die
sel. Está superada, pelos 
fatos, a noção de que 
Diesel é uma unidade 
pesada. Pelo contrário, 
hoje há motores Diesel 
mais leves e mais rápi
dos. aplicados nos mais 
variados serviços.

CHEGOU O NOVO ASTRO
Ja está em nossa loja o nóvo 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 pais.

2600
um carro a rigor

Cone ssioui.ri > exclusivo:
Avê.ncia Pl<

íunHa Pus aenta Vargas
PEÇA UMfl DEMONSÍRAQAO EM

Para os seus serviços 
de impressos em geral 
procurem A PÉROLA 

DE LAGES.
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M O V E I S  C O S T A
hrT^TILIANO RAMOS. 180 ■ Lages - Santa Catarina
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Continuação da 3a. pag. Itral de nossa urbe, a a-
gência de Lages do Ban- 

Pinto, 26, era local cen-|co Nacional do Paraná

O clichê fixa um aspecto do grande número 
de p essoas que com pareceram  aos atos de  
instalação da agên cia  local do NOSSOBAN- 
CO, lotando literalmente tôdas as suas d e 

pendências.

A  foto nos mostra um aspecto do churrasco 
oferecido p ela  alta direção do NOSSOBA.NCO 
a todos os seus convidados; V em os no clichê  
da esquerda para a direita o Cel. Floriano 
Mõller, Com andante do 2o Batalhão Rodovia  
rio, Prefeito Dr. W olny Delia Rocca, Dr. A- 
áherbal Ramos da Silva, diretor presidente 
do Banco anfitrião, Dr. Abelardo da Co3ta A- 
rantes, Juiz de Direito da la . Vara. Dr. José 
José Pedro M endes de Alm eida, Juiz de Di
reito da 2a. Vara, Prefeito Álvaro Furtado 

Pucci, de Cam po Belo do Sul e outros

Um outro aspecto do concorrido churrasco 
realizado nas dependências do Clube C aça  

e Tiro Luiz Ramos Borges.

e Santa Catarina S/A, 
impressiona a todos pela 
sua ótima apresentação 
arquitetônica, principal
mente a sua fase interna.

Os trabalhos de deco 
ração, artisticamente con
feccionados pelo jovem 
artista Clovis Varela 
Ghiorzi. vem recebendo 
consideráveis aplausos 
de todos aqueles que o 
tem visitado.

Gerente da filial de  
Curitiba e Inspetor Re
g ion al com  séd e n a 
quela capital prestam  
inestim áveis serviços 
no setor de in sta la 

ção

Encontrando-se em nos 
sa cidade, desde há algu
mas semanas, o Sr. Bel- 
miro Pereira Junior, Ge
rente da nova filial do 
NOSSOBANCO, c o n t o u  
nos serviços de instala
ção dessa agência, com 
as preciosas colabora
ções dos Srs. João Gil
berto Panzetti, Gerente 
da filial de Curitiba e 
Gerente Regional e José 
de Lima Pinto, Inspetor 
Regional, com séde na
quela capital, que em 
sucessivas viagens à 
Princesa da Serra, labu
taram incessantemente 
na organização de suas 
instalações internas, bem 
como no preparo e in
formações aos seus no
vos funcionários desta 
cidade, e programa fes
tivo de sua inauguração.

Assim é que, o traba
lho conjunto dos Srs. 
Belmiro Pereira Junior, 
João Gilberto Panzetti e 
José de Lima Pinto, fo
ram merecedores de to 
dos os aplausos, não só 
pela tarefa digna que 
executaram em nossa ci
dade, como também pelo 
excelente conceito que 
os mesmos gozam no seio 
dessa conceituada orga 
nização bancária, cujoi 
trabalho laborioso já vem 
de há muitos anos.

Ladeando o Dr. A dherbal Ram os da Silva 
que se  encontra sentado» vem os da esquerda 
para a  direita o Sr. João G ualberto da Silva 
Filho, Sr. Mario Grant, Sr. V aldo da Costa 
A vila, presidente do diretório m unicipal do 
PSD, V ereador M anoel A ntunes Ramos, pre
sidente da C âm ara M unicipal, Vereador Dr. 
C láudio Ram os Floriani, direlor da Fazenda 
M unicipal e o Sr. Lauro A ntunes Ramos, en 

carregado do SESI em  n osso  Município

De parabéns a  nossa  
cidade

Ao concluirmos esta 
reportagem, e quando 
vemos o Banco Nacional 
do Paraná e Santa Ca
tarina S/A, já com a sua 
filial em franco funcio
namento, sob a direção 
do seu zeloso e dedica
do gerente Sr. Belmiro 
Pereira Junior, e contan
do já com uma equipe 
de funcionários que sa

berá honrar o bom nome 
dêsse estabelecimento de 
crédito, a nossa cidade 
está de parabéns, por 
contar com mais uma a- 
gência bancária, e per
tencente à rêde de um 
dos bancos de grande 
conceito e de respeitável 
crédito em todo o Brasil.

Com isso, vimos sen
tindo o franco progresso 
econômico que nos ro
deia, e que nos conduzi
rá, estamos certos, a um 
lugar merecido no con
ceito das comunas mais 
progressistas do Estado 
e do Brasil.

Dr. A dherbal Ram os 
da Silva hom em  de  

visão

Compreendendo a ne
cessidade da instalação 
da agência do Banco Na
cional do Paraná e San
ta Catarina S/A - NOS
SOBANCO, em nossa ci
dade, e o que ela trará 
de proveitoso para a nos
sa estrutura, vimos e ad
miramos o interêsse que 
aquele ilustre homem de 
negócios tributa á terra 
dos seus antepassados.

Personalidade íntegra e 
portadora de larga visão 
da coisa comercial e ad
ministrativa, o Dr. A- 
dherbal Ramos da Silva 
reune grande gabarito 
para conduzir os desti
nos do seu banco às cul- 
minancias da fama en-
do Brasil?"' C0DgéQere6

Hoje. mercê da dedi

cação e da faina inces
sante dêsse homem de 
negócios, assessorado 
com dignidade e brio por 
outros valorosos direto
res e auxiliares, o NOS
SOBANCO é um patri
mônio da grande região 
sul-brasileira.

Foto Santa Rita cola
bora no serviço de 
reportagem  fotográfica

O serviço de reporta
gem das várias soleni- 
dades de inauguração do 
Banco Nacional do Para
ná e Santa Catarina S/A, 
e que ilustram esta ma 
téria estiveram à cargo 
do Foto Santa Rita, de 
propriedade do Sr. Ed- 
gard C. de Jesus, cujo 
profissional, dada à sua 
competência em reporta
gens de tamanha impor
tância, devemos o ma
gnífico aspecto das foto- 
gravuras anexas, e que 
marcam com exatidão a 
relevância daquela impo
nente inauguração.

Sempre atento aos fla
grantes mais interessan
tes da festividade do 
inauguração e do chur
rasco realizado no Clube 
Caça e Tiro Ramos Bor
ges, o referido foto nos 
deu um apanhado geral 
e que retrata o conceito 
de que o citado estabe
lecimento fotográfico go- 
sa em nossos meios.

Nossos parabéns pois- 
ao Sr. Edgard C. de Je
sus, proprietário do Foto 
Santa Rita.
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CONVEM SABER Posto F o x
História da fotografia 
começou há 149 anos

A fotografia teve como 
pioneiros em 1 814 os fran
ceses J. N. Piece e J. M. 
Deguerre, que conseguiram 
fixar imagens em placas de 
prata polida. Em 1839, po
rém, William H. F. Talbot 
aparecia com um processo 
que utilizava papel sensibi
lizado ao invés dessas placas. 
John W. Draper em I9-ÍO, 
obteve a primeira imagem 
bem sucedida de face hu
mana ao fotografar sua irmã. 
Com a invenção do proces
so do colódio, dez anos após, 
por Frederick S. Archer,!

— 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

cornou.se obsoleta a produção 
fotográfica sôbre base metá
licas. Desde os dias de Ar
cher, tem a fotografia obti
do um progresso assombro
so em rapidez e eficiência. 
Nos últimos anos, chega a 
qualidade do material em
pregado a superar as habili-

«flashcs» tirar j6  fotofrafias 
em menos de um minuto.

eses  criaram o 
Sêlo Postal

O primeiro sêlo postal foi 
criado por Rawland Hill em 
1840. Entretanto, existem 
correntes contrárias que a- 
firmam ter sido James Chal- 
mers o criador do sêlo pos
tal, usando-o na Inglaterra. 
O valor exato do primeiro 
sêlo era de um “peny” . No 
3rasil seu uso começou em 
1843, chamando-se ao nosso 
primeiro sêlo postal de “o- 
lho de boi”.

A ta c a d c  e VareJc

G eneics a lim e n tíc io *  -  C o n 
servas- Bebida* em  Geral etc
Distribuidor exclusivo dos famosos 

produtos Bela Vista

A venida C am ões - Bairro Coral

Policia Eficiente

De acordo com levanta
mento feilo nos Estados Uni- i 
dos, agora dado a público, i 
durante o período de um j 
ano foram registradas, em to- j 
do o país 326 200 qeuxas de! 
carros roubados. Segundo os 
mesmos dados a polícia nor-j 
te-americana conseguiu recu 
perar aos seus respectivos 
donos, 92% dos carros rou
bados.

ca de o bilhões de compo
nentes para construir os 
939.399 carros fabricados 
em Wolfsburg. Lages - Santa Catarina

Faleceu na manhã de ontem, no Hospital Nossa Se
nhora dos Prazeres, a exma. sra. d. Santa Benthien Fi
gueiredo, digna esposa do Sr Rufino Figueiredo, alro in- 
dustrialista neste Município, e pessoa bastante relacionada 
em nossos meios sociais.

Portadora de um coração boníssimo, o falecimento 
de D. Santa Benthien Figueiredo, veio deixar uma lacuna 
irreparável nos corações de todos os seus exmos familia
res e pessoas de suas relações.

O seu sepultamento, deu-se ontem à tarde, saindo o 
féretro da residência mortuária sita à Rua Frei Rogério 
para a Catedral Diocesana, onde houve missa de corpo 
presente, e após para o Cemitério Cruz das Almas.

A família enlutada, enviamos as nessas mais sentidas 
condolências.

Rua ^arecha] Deodoro, 13 (Ritos)
Santa Catarina

Famosos Produtos Serramalte
:a ao consumidor, som ente acrescido do frete

Cervejaria Serramalte Ltda
Matriz: Rua Alexandre Bramatti, 773- Getúlio V argas - Rio Grande de SulMatriz:----------
Depósito Propno Rua Gerônimo Coelho s, n° - Fone 557 Lages - Santa Catarina

Fabricantes dos renomados produtos

r r c n e n b ie r Dilsen
E le fa n te

M a lz b ie r
F iru la

DefriG erante* S u a ra n a  A a ila  Tt)tlica
I a ra n ja d a

fe d a  L im c n a d a
Gasrsa

D is tr ib u e m  a in d a 2 A g u ar<iente  e V in h c ____________________________________

-----------------1--------  ranidas^a domicilio — Adquiram os famosos produtos Serramalte e
Entregas p certifiquem-se dos seus prêços compensadores.
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CORREIO LAGEANO
L A 6 E l t  I J  de J a n e irc  de 1 9 6 4  _

Ministério Or iitaçio e Cultura
Associação Catarinense de Cultura

Faculdade de Ciências Econômicas 
Contábeis de Lages.

E D I T A L
Concurso de H abilitação
De ordem superior, torno publico, para conhecimento 

dos interessados, que no período de l u a lo de fevereiro 
de 196», estarão abertas as inscrições ao concurso .de ha
bilitação à matricula inicial nas primeiras séries dos cur
sos de Ciências Econômicas e Contábeis.

O Concurso de habilitação será realizado na 2a. quin 
zena do mês de março, para preenchimento das vagas em 
ambps os cursos, que será de 50 alunos em cada uma, cons
tando de provas escritas e orais das seguintes materias:-

a) Português
b) Matemática
c) Geografia
d) História

Os candidatos deverão apresentar o requerimento de 
inscrição, no qual haja expressa menção das datas e dos 
estabelecimentos de ensino cursados, instruindo-os com os 
seguintes documentos originais:

1° Prova de conclusão de curso secundário completo 
1- e 2‘ Ciclos, Acompanhada das fichas Mod. 18 e 
19 da Diretoria do Ensino Secundário, em 2 vias 
com firmas reconhecidas;

2°  Carteira de identidade
3“ Atestado de idoneidade Moral (fir. reconhecidas)
4° Atestado de sanidade física e mental (fir. reconh.)
5° Atestado de vacina expedido por autoridade sanitá

ria (fir. reconhecida)
6° Certidão de Registro Civil
7° Prova de quitação com o serviço Militar
8° 3 fotografias ( 3 x 4  de frente)
9° Prova de pagamento de taxa de inscrição

Nota: - A secretaria da Escola Técnica de Comércio 
de Lages, dará todos os informes necessários.

Julio Cesar Malinverni - Secretário

Ver, José Hélio Guidalli
Regress-ou segunda feira última, da capital do 

Estado, onde fôra assumir as suas funções de fis
cal do Imposto de Vendas e Consignações, o Ve
reador José Hélio Guidalli, elemento bastante con
ceituado em nossos meios sociais e comerciais, e 
que em nosso jornal colabora na secção social.

Fazendo votos de feliz regresso à Princesa da 
Serra, destas colunas apresentamos ao Vereador 
José Hélio Guidalli e nosso colega de redação, os 
nossos votos de feliz atuação em sua nova ativi
dade.

Vereador Nabor Lemos 
assume a Prefeitura de 

São Joaquim
Em consequência da licen

ça solicitada pelo Prefeito de 
São Joaquim, Sr. Ismael Nu
nes, vem de assumir a Pre
feitura daquele município, o 
Vereador Nabor Lemos, pre
sidente da Câmara Municipal.

O Vereador Nabor Lemos, 
que desde o inicio do seu 
mandato no legislativo Joa- 
quinense, vem pautando uma 
conduta de muito trabalho 
em pról de sua população, 
possue um vasto circulo de 
amigos e admiradores em 
nossos meios.

Noticiando êste aconteci
mento, destas colunas faze- 
mas ardentes votos ao Ve
reador Nabor Lemos de uma 
feliz administração no exer
cício da Prefeitura de São 
Joaquim.

Governador do Dis
trito 465 do Rotary 

International, em 
Lages

No proximo dia 18 chega 
rá a nossa cidade em visita 
oficial aos Rotary Clubes de 
Lages e de Lages Norte, o 
ilustre advogado Dr. Antonio 
Nunes Varella, membro do 
Rotarv Club de Joaçaba.

O Dr. Varella foi promotor 
publico na Comarca de Joa
çaba, foi Deputado Estadual 
e é um dos maiores nomes 
na Advocacia no oeste Cata
rinense.

Rotariano destacado, teve 
seu nome.indicado pela una
nimidade do Distrito 46õ para 
o honroso cargo de Governa
dor no mesmo.

Ao concluir fazemos vótos 
para que o mesmo tenha 
uma feliz e6tadia em nossa 
cidade e no couvivio amigo 
dos rotarianos da Princesa 
da Serra

Edição de hoje 
8 paginas

Aviso ao Público Laçjeano
O Consórcio TAC - CRUZEIRO DO SUL, sem pre procurando servir, cada vez 

m elhor o publico  via jante da região serra de Santa C atarina, depois de rein iciar 
os seus voos Para J O A W A  capita l do Oeste Catarinense, volta agora a servir 
esta região, com  PORTO ALEGRE, capita l do visinho Estado do R io G rande do S u f  

Assim  e que sendo atualm ente  a ú n ica  C om panhia  de Aviação C om ercia l a  
servir nossa cidade o C onsorcio TAC - CRUZEIRO DO SUL. que sem pre procurou  

servir a zona da Serra, ligando-a  a todas as cidodes do País. o ferece agora ao 
publico viajante, os seguintes vôos, nos dias e hordrios abaixo:

2as. 4as. e 6as. feiras: - às 07:00, para: Fpolis., Itajaí, Joinville, Curitiba
, Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio’
às 13.30, para: Porto Alegre 
às 14:50, para: Joaçaba. 
às 08 00, para. Fpolis., Itajaí, Joinville, Curitiba 
, Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio.
as 10.20, para: Rio do Sul, Fpolis., Itajaí, Join

ville e São Paulo.
Está portanto, o público viajante da Região Serrana de narabens OD

novas bnhas do Consórcio TAC -  CRUZEIRO DO SUL que continua a ser “ nio 
m • neira da Aviação Comercial em nossa Região
Maiores informações e vendas de passagenB, dirijam-se à aeêneiR Hn 

Consórcio TAC -  CRUZEIRO DO SUL, à Rua Presidente 
Nereu Ramos, n 84 ou pelos telefones nrs. 214 e 237

3as. 5as. e sabado:

Parlamentares estadu
ais pessedistas visita
rão o nosso Município

Deverá chegar na próxima sexta feira, dia 17 
às 18 horas, uma delegação de 10 Deputados pes’ 
sedistas, com assento na Assembléia Legislativa 
estadual que aqui virão numa visita de«. cortesia 
ao nosso Municipio.

A referida bancada, está percorrendo todo 0 
Estado de Santa Catarina, visitando os seus Mu
nicípios, cujas visitas vem causando larga reper- 
curssão em todos os setores, ocasião em que os 
parlamentares estudam junto aos seus correligio
nários e poderes municipais, os mais difíceis pro
blemas que os afetam.

Em nossa cidade, a bancada pessedista na As
sembléia Legislativa será homenageada com um 
galeto, na noite do mesmo dia, no Clube de Caça 
e Tiro Luiz Ramos Borges, homenagem esta par
tida dos seus amigos e correligionários aqui resi
dentes.

No sábado, dia 18, a referida comitiva que 
vem percorrendo todo o Estado em automóveis 
especiais, deverá seguir para o Oeste catarinense, 
com os mesmos objetivos.

Ao divulgar êste importantísmo acontecimen
to, destas colunas cumprimentamos os distintos 
representantes pessedistas na Assembléia Legisla
tiva, augurando-lhes uma feliz permanência em 
nossa cidade

GovernaÈr Celso Ramos cumpro 
promessas de soa

Por ocasião de sua campa- 
□ha política ao govérno d o 
Estado, o Governador Celso 
Ramos havia prometido inú
meras vezes, de que se eleito, 
procuraria resolver o proble
ma energético em nossa re
gião, principalmente em La
ges, sua terra natal.

Decorrido alguns anos de 
sua ascensão ao govêrno ca
tarinense, vimos que as pro
messas do então candidato 
Celso Ramos, com referen
cia a energia elétrica em 
nossa região, estão setrans- 
formando à passos gigantes
cos em plena realidade.

De sábado último a esta
data, continuam chegando da cidade de Volta Redonda, as 
pesadas torres de transmissão, que conduzirá luz em abun
dância de Capivarí a Lages. Convém notar que as bases 
em que ficarão assentadas essas torres, já se encontram 
tôdas concluídas.

Assim desta maneira, conforme é do conhecimento de 
todos, em meados deste ano, Lages estará dotada de luz 
excelente, dando com isso mais aceleramento ao seu pro
gresso industrial.

Ao vermos transformar-se em realidade o problema 
da luz em nossa cidade, vimos com que dedicação 0 che
fe do Executivo tem olhado para o nos9o Municipio, pro
curando resolver os mais urgentes problemas, daDdo 
com isso a sua parcela de contribuição para o fortaleci
mento sempre maior.da comuna que o viu nascer e crescer,

N O T I C I Á R I O  S O C I A L  
—  I L U S T R A D O  —

^Icjnat^em  n o  p r o x im o  ttúvnczo  w  

[cvtTo wctxcxazio oociaf ifnoLzaSo, zcji 

zente  aoo nC tim os acontec-im enloo 00c 

aio, cj-hc ta n to  p o fa tir -a ta m  ao extef 
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