
Sul cho<rnnian0nf <l<? carreira d» TAC-Cruzeiro do
vornador fVkn' ^  a esta cldadc'' S- Exeia, o Go-
(1e ilustre cnmiiK amf0S' qU? Se íazía acomPanhar ne ilustre comitiva, formada pelo Deputado lvo
Silveira, Presidente da Assembléia Legislativa Dr 
Pa âcioLd 7 . VovÍra' ° he,e de R«'aÇ6esgpúw!cas?do 
govêrno <esta dual” 0’ 6 0Ulr0S altas Próaeres d°

Em seguida, o chefe do Executivo estadual e 
sua comitiva rumaram <>m automóveis para a ci
dade de Sao Joaquim, onde no dia de hoje, fará 
a inauguração oficial da Festa da Maçã e Festa 
da Produção. Acompanhando o Governador Celso 
Ramos, de nossa cidade, seguiram para a Suiça 
Catarinense inúmeros mandatários politicos e al
tas autoridades locais.

Após participar de várias solenidades do ma
gno certame joaquinense, o Governador Celso 
Ramos descerá a Serra do Rastro em demanda 
à zona carbonifera do Estado, onde estudará inú
meros problemas que afetam aquela próspera re- 
gião catarinense.
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P d .  José Pereira deves consegue 
M otonidadora para M ia  Earia ld i

Regressou há dias de FlorianÓDolis, o Sr. Jo 
sé Pereira Neves, Prefeito Municipal de Anita Ga- 
ribaldi, e que na capital do Estado tratou de im
portantes assuntos atinentes à sua comuna, junto 
ao govêrno estadual e à vários órgãos administra
tivos.

Em Florianópolis, o Prefeito José Pereira Ne
ves conseguiu e trouxe para o seu Município uma 
motoniveladora, financiada pelo Banco de Desen 
volvimento do Estado de Santa Catarina S/A.

Como se sabe, as importações dessas moto- 
niveladoras são realizadas pelo BDE, que em se
guida financia aos Muuicipios.

Ainda recentemente, o Banco de Desenvolvi
mento do Estado de Santa Catarina S/A impor
tou 40 motoniveladoras, e dos 200 Municípios e- 
xistentes em Santa Catarina, Anita Garibaldi teve 
a primazia de ser um dos contemplados com es
se financiamento por parte do Banco oficial

Com isso, nota se o quanto tem sido últil pa
ra os vários Municípios de Santa Catarina, o Ban 
co de Desenvolvimento do Estado, que vem de- 
siocumbindo com grande êxito ás finalidades a 
que se propôs.

o Batalhas So b- esto Perto Itope

Festa da Maçã e Festa da Produção 
em São Joaquim

Sob intensa expectativa, será inaugurada no 
dia de hoje e prolongando-se até a próxima se
cunda feira, a Festa da Maçã e Festa da Produ
ção, no vizinho Município de São Joaquim.

Ao ato solene de abertura, deverão estar pre 
sentes o Governador do Estado, inúmeras auton 
riades federais, estaduais, municipais, ruralistas e 
produtores de várias partes de nossa região.

Dado o entusiasmo que vem sendo cercado o 
magno certame de São Joaquim, um número in
finito de visitantes se deslocou de todo o Estado 
e mesmo de outras Unidades para o vizinho Mu
nicípio, encontrando-se os seus hotéis e ,pensoes 
totalmente lotados.

(Sob em 1964
O Comando do 2’ Ba

talhão Rodoviário rece
beu comunicação da Di
retoria de Vias de Trans
porte, de que no corren
te ano está previsto pa 
ra as obras do Tionco 
Principal Sul cêrca de 
dois bilhões de cruzeiros 
sendo 700 milhões de 
Orçamento da União, 
700 milhões de Crédito 
Especial e 600 milhões 
ao Fundo Nacional de 
Investimentos Ferroviá
rios.

Por sua vez para o 
andamento dos trabalhos 
de Construção da BR-36, 
no sub-trecho Lajes-Flo- 
rianópolis o 2* B- Rv de
verá receber 500 milhões 
de cruzeiros, sendo 300 
milhões do Orçamento 
da Enião e 200 milhões 
do crédito especial vota
do no ano findo pelo 
Congresso Nacional.

Para a BR-2no trecho 
Santa Cecilia-L ges P .sso 
do fcocjiTo, o Depart. 
Nacional de Estradas de 
Rodagem distribuiu, pelo 
Fundo Rodoviário Nacio
nal, a importância de 85 
milhões de cruzeiros 
para conservação e res
tauração da pista de ro
lamento. Outrossim cons 
ta. no «Orçamento da 
União, a distribuição de 
20 milhões de cruzeiros 
para à BR-2 SC e pavi
mentação do Acesso 
Norte à cidade de La
jes.

procura casa ou 
apartamento novo
ualquer informação a respeito poderá

o a »  T I C f Hftstô Tornai

Inscrições na nóvel 
Faculdade encerram- 

se hoje

Conforme edital que 
vimos publicando desde 
há algumas semanas, 
encerram-se precisamen
te no dia de hoje, as 
inscrições ao concurso 
de habilitação à matri
cula inicial ;nas primei
ras séries dos Cursos de 
Economia e Contador.

Conseguimos apurar, 
que até a data de ontem 
no Curso de Economia, 
havia sido superado o 
número de 50 vagas, en
quanto que no Curso de 
Contador o número de 
vagas não havia sido 
suplantado.

Depois de prolongados estudos por parte do 
govêrno lido Meneghetti, foi concedido um aumen
to nos taxis da capital gaúcha, sendo de se notar 
que foi um aumento considerável, mas o certo é 
que a classe ainda diz não estar atualizada com 
o custo das mercadorias por êle utilizadas.

A nova tabela que passou de Cr$ 50,00 a ban- 
deirada para CrS 90,00 e de CrS 40,00 o Kl. para 
Cr$ 90,00, isto é, mais de cem por cento em suas 
tarifas; ao que tudo indica, será provisoriamente, 
pois a classe reunida aceitou a proposta gover
namental à título de colaboração, muito embora 
digam que em breve terão de reajustar todas es
tas tabelas que entraram em vigor.

O certo porém, é que realmente cada um a- 
cha que o outro é que tem um negócio excelente, 
mas o problema é que cada um tem ò seu pedaço 
duro para enfrentar, e sem dúvida a turma dos 
transportes tem passado dias amargos em sua ca
minhada, pois os prêços dos objetos por êle utili
zados são dessas coisas de ficar tonto.

E ainda tem mais, pois sem dúvida com a 
vinda dos novos níveis salariais, teremos então 
mais uma alta estrondosa em todos os artigos, 
pois êles atingirão a todos em cheio

Também o certo, é que hoje os passageiros 
têm ura transporte bem mais confortável, pois as 
emprêsas procuram por todos os meios dar o má
ximo de conforto a seus dignos passageiros, pro
curando sempre que Dossivel, adquirir o máximo 
sem despesas, mas o certo é que a mobilização é 
coisa assombrosa.

S r. Sélio M elim
Acompanhado de sua exma. familia. regressou 

há dias, de uma viagem de férias ao litoral cata
rinense, o Sr. Sélio Melim, diretor da importante 
firma Crediário York, e destacado homem de ne
gócios de nosso Município.

Nessa sua gira de férias, e ao mesmo tempo 
de negócios, o Sr. Sélio Melim visitou as cidades 
de Florianópolis, Araranguá, Crisciúma, Tubarão, 
Laguna e outras.

O Sr. Sélio Melim, a frente do Crediário York, 
tem sido o responsável por uma série de iniciati
vas de bom proveito para a nossa população, co
locando s°mpre em alto relêvo o bom nome de 
sua organização.

Ainda agora, segundo conseguimos apurar, a 
sua firma deverá promover mais um sensacional 
lançamento, qual seja o Carnet Milionário Gredi- 
ork, que entrará em vigor dentro de poucos dias.

Essa magnifica promoção do Crediário York, 
que tem no Sr. Sélio Melim um grande timoneiro 
em suas várias realizações, deverá por certo ter 
o mesmo sucesso das campanhas anteriores.

Fazendo votos para que esla nóvel campanha 
alcance extraordinário êxito, formulamos também 
ao Sr. Sélio Melim e seus exraos. familiares, os 
nossos votos de bôas vindas.
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Associação Catarinense de Cultura
Faculdade de Ciências Econômicas 

e Contábeis de Lages.

E D I T A L

Concurso de Habilitação
De ordem superior, torno publico, para conhecimento 

dos interessados, que no periodo de Io a 15 de fevereiro 
de 1964, 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 
ambos 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 
r  e 2- Ciclos, acompanhada das fichas Mod. 18 e 
19 da Diretoria do Ensino Secundário, em 2 vias 
com firmas reconhecidas;

2o Carteira de identidade
3J 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 (3x4  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. i
Juiio Cesar Malinverni - Secretário

f O P C C I C  L A G C A N € 2» Olg:na

Instituto de Reforma 
Agrária de S. Catarina

a v i s o
Tendo chegado ao conhecimento desta Pre

sidência que pessoas menos escrupulosas estão 
cobrando dos posseiros, ou colonos, quantias di
versas para encaminhar requerimentos a êste Ius- 
títuto de Reforma Agrária; e bem assim, propon
do aos posseiros ou colonos a cessão da madei
ra, por ventura existente no terreno pretendido, 
em troca do título do propriedade ou posse, vi
mos atravéz dêste, declarar que ninguém está au
torizado agir dessa forma, constituindo tal proce 
dimento grave irregularidade.

Pedimos a todo aquele que tiver conhecimen
to de tais fatos que os comunique imediatamente 
ao Instituto de Reforma Agrária - IRASC - sito 
no Prédio das Diretorias, andar térreo, em Flo
rianópolis, para as devidas providências.

Florianópolis, 7 de fevereiro de 1964.

José Felippe Boabaid

i f Falecimeito
Faleceu na ú 11 i m a 

quarta feira, em n088J 
cidade, onde possuia um 
largo circulo de relações 
e amizades, o Sr. j 0ã0 
Ramos, acatado cidadão 
chefe de tradicional fa’ 
milia de nosso Municipj0 

Em idade já bastante 
avançada, o extinto sem
pre soube ser um cida
dão honesto, culto e tra
balhador, qualidades qUe 
cultivou desde os primei, 
ros tempos de sua vida

O se u  sepultamento 
deu-se no dia seguinte 
para o Cem.tério Cruz 
das Almas, tendo às i(j 
horas sido oficiada mis
sa de coipo presente na 
Capela de Santa Cruz.

Apresentamos à famí
lia enlutada, as nossas 
mais sentidas condolên-

Presidente cias.

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE LAJES
(Carta do 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 
(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.

\

Quer ver um Simca em ação? Compareça a qualquer competição auto
mobilística. O Simca vai a tõdas, 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 provadol ,

SIMCACHAMBORD • JANGADA 
K  • RALLYE 
PRÉSIDENCE

"•ALVORADA,

SIM M :
PRESENÇA DESTACAM

ARARAQUARA'/ LAGES /  PORTO ALEGRE,

PETRÓPOLIS /  PIRACICABA 

RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO 

SALVADOR /  PELOTAS

Revendedor SIMCA nesta Praça:

C  O  R  E  M  A  —  Gia. Revendedora de Setores e ãufomóveis
Rua Manoel Thiago de Ccstro 174 -  L A G E S  -  Santa Catarina
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T,íl?ra .su.as cargas e encomendas
Transportadora R O D O L A C E SCom filiais nas principais cidades do país —

Seguran ça  e Pontualidade

Malriz • I t o i ia  f a c i a l  Floriano 388-lanc 380 - C i a  Postal 11 -  Lages-S.C.
Transcorreram animadíssimos os 

festejos carnavalescos em 
nossa cidade

Como nos aDos ante- 
r i o r e s ,  transcorreram 
com raro brilhantismo, 
os festejos carnavales
cos do corrente ano.

Desde o sabado até a 
terça feira gorda, como 
é comumente chamada 
nos meios momisticos, a 
sociedade lageana e os 
foliões em geral, soube 
ram brincar o carnaval, 
fazendo com que todos 
se divertissem a valer, 
sem verificar-se qualquer 
deslize que viesse a em- 
pauar o seu brilho e a 
sua animação.

Todas as sociedades 
lageanas, sem qualquer 
distinção, souberam ofe
recer a todos os seus 
distintos associados e 
suas exmas. familias, noi 
tadas e matinais que fi
caram gravadas p a r a  
sempre na memória de 
todos, não só pela per
feita harmonia e alegria 
existente em seus salões, 
como também pela orna
mentação realizada em 
seus recintos, com moti
vos carnavalescos de to
dos os gêneros.

Por outro lado, o car
naval de rua, transcor
reu em meio a um am
biente de muita diversão, 
fazendo com que o povo 
acorresse em massa às 
ruas, e lá aplaudissem os 
carros, as rainhas e prin
cesas, e mui principal- 
meute as Escolas de Sam- 
ta, blocose orquestras.

Na segunda e terça

feira, foram realizados 
dois monumentais desfi
les carnavalescos, onde 
verificou se a perfeita coe 
são existente entre os 
clubes locais, para que 
os festejos de ruas al
cançassem os seus reais 
objetivos momisticos. En
tre estas entidades que 
sempre animam o carna
val de rua. merece des
taque pela sua organi
zação, o Bola Preta, que 
tonos os anos nos ofere
cem grandes novidades 
em suas apresentações 
públicas, desta feita, des
filando com um carro 
alegórico alusivo à che
gada dos trilhos do TPS, 
acontecimento êste que 
é ainda lembrado com 
muito orgulho por todos 
os lageanos.

Notamos ainda que e- 
xistem faliões autênticos, 
que não medem esfor
ços nem sacrifícios, pa 
ra que os seu& blocos e 
as suas escolas de sam
ba, se apresentassem 
com esmêro, para que 
pudessem colaborar com 
suas parcelas para a 
maior animação da ale
goria carnavalesca, pro
curando com isso não 
só conseguir os aplausos 
do público, que de fato 
foram merecedores em 
toda a ünha, mas reali
zar êstes festejos à con 
tento de todos, que sa
bem e admiram o verda 
deiro carnaval.

Desta forma, o carna 
vai que ora passou, dei
xou muitas saudades aos 
seus foliões que soube
ram brincá-lo de acordo 
com as suas aptidões e 
também àquêles que não 
se alheando aos folgue
dos de Momo, comparece
ram às ruas e com seus 
aplausos souberam in
centivá-los em toda a 
linha.

Santa Catarina cons
trói armazéns para 

produtores

Pequenos armazéns com 
capacidade para cinco 
mil sacos de cereais es
tão sendo construídos no 
interior de Santa Catari
na pelo Plano de Metas 
do Govêrno E s t a d u a l  
(PLAMEGJ, com o obje
tivo de possibilitar me
lhor comercialização dos 
produtos agrícolas, e pre
ços mais vantajosos para 
os produtores.

Palácio d® Aluminio 
Teatro Biduca

Esteve era visita a nossa redação, o Sr. Abí
lio Mota. representante do Palácio de Aluminio — 
Teatro Biduca. que dentro de poucos dias será 
instalado em nossa cidade.

A referida Companhia compõe-se de 30 artis
tas, com um completo repertório de dramas, co 
médias e variedades.

O Palácio de Aluminio é todo assoalhado, 
com cadeiras de cinema, ventiladores, sala de es
pera e arquibancadas, devendo ser armado próxi
mo ao Mercado Mnnicipal.

«Ébrio», «Direito de Nascer» «Canção de Ber 
nadete», «Deus lhe Pague»,«A Mulher que veio de 
Londres» e outras, e ainda comédias com o famo
so Biduca. são algumas das peças que formam o 
longo repertório do Palácio de Aluminio, que tem 
sua estréia marcada para a próxima semana.

Além do extraordinário Biduca, que já esteve 
entre nós há treze anos passados, faz parte do 
seu elenco a primeira atriz Santa Silva, uma das 
mais categorizadas do teatro brasileiro.

As apresentações do Teatro Biduca. vem cai - 
sando grande sucesso em todos os centros onde 
se apresentaram, convindo ressaltar que o mesmo 
procede da cidade de Pelotas, no Estado do Rio 
Grande do Sul.

1

Cidadão Lageano

Contribua com a Cru
zada Nacional de Alfa
betização de Adultos.

Indique aos analfabetos 
os locais dos cursos.

fléro Clube de Lages
Edital de Convocação

O Sr. Presidente do Aéro Clube de Lages, no uso das 
suas atribuições, de acordo com os artigos 21 e 22 dos Es
tatutos, convoca os senhores associados quites com a Te 
souraria, para a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se 
no dia 24 de Fevereiro (2a feira), às 20:30 horas, na Secre
taria do Aéro Clube de Lages, nas dependências do Aero
porto «Corrêa Pinto», desta cidade, para tratar da seguinte 
ordem do dia:

a) Eleição da Diretoria que regerá os destinos do \é- 
ro Clube durante o biênio de 1 de Março de 1964 a 28 de 
Fevereiro de 1966.

b) Aprovação dos Atos e Contas do exercício anterior.
Na falta de número legal para deliberar em Ia convo

cação, a Assembléia se reunirá 30 (trinta) |minutos após, 
no mesmo local.

Lages (SC), 10 de Fevereiro de 1964 
Gal. José Pinto Sombra - Presidente

Para as suas viagens ao sul, centro, norte e outras regiões do país, 
viagem pelos modernos e confortáveis ônibus da

Empresa de Ônibus Nossa Senhora da Penha S/A
s m m m M  e  p r e s t é s a  a  s e r v i ç o

S O S  SENHORES PASSAGEIROS
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RUA ARISTILIANO RAMOS, 180 ■ Lages-Santa Catarin

Melhor alimentação para melhor saúde
Ona. Maria /ilveira -  Dãretcra da Escda C tya l

Pêssegos Melba são 
urna sobremesa conhe
cida no mundo inteiro. 
Existem várias versões, 
tôdas gostosas. Que tal 
experimentar agora a 
versão Royal?
Pêssegos Melba Royal 

1 pacote de Gelatina 
Royal, sabor Framboe
sa
1 xíc. de água fervente 
1 xíc. iie água iria 
4 pêssegos miduros 
ou em calda 
Sorvete de Baunilha

1/4 xíc. de açúcar 
Dissolva a gelatina na 

água fervente. Junte o 
açúcar e a água fria e 
deixe esfriar. Descasque 
os pêssegos. Corte cada 
um ao meio e retire o 
caraço. Coloque em ca
da taça de sobremesa 
um p êssego. Derame por 
cima a gelatina. Leve a 
gelar. Antes d e servir 
coloque uma porção de 
sorvete de baunilha em 
cad i taça. Da para 4 
porções.

Natas e Sugestões:
Decerto, você deseja 

fornear com êxito. E é 
tão fácil! Basta seguir 
estas regras, e você não 
poderá errar.

V Use somente recei
tas de absoluta coniian 
ça como as indicadas 
pela ( ozinha Royal.

2- Reuna todos os in
gredientes necessários e 
espera que atinjam a 
temperatura ambiente.

3’ Junte, também, to
do o equipamento ne 
cessário, tendo o cuidado 
de verificar se as fôrmas 
têm as medidas exatas.

4‘ Prepare as fôrmas 
de acôtdo com as ins 
truções da receita.

5' Esquente o fôruo 
até a temperatura ade
quada, antes de colocar 
o bolo.

6* Meça todos os in
gredientes com exatidão.

7* Siga exatamente as 
instruções para misturar 
a massa.

8' Divida a massa em 
paries iguais, quando ti 
ver que fazer um bolo 
de varias camadas.

Para isso, pese a mas
sa dentro das fôrmas ou 
então utilize as xicaras 
de medir.

9' Coloque ,as fôrmas 
dentro do fôrno de mo
do a que tôdas recebam 
a mesma quantidade de 
calor. Devem ficar se
paradas, de modo a não

se tocarem e a não to
carem as paredes do 
fôrno.

1U* Para verificar se 
o bolo já está assado, 
introduza um pahto no 
centro. Se. ao retirá-lo, 
notar que nenhum peda 
ço da massa ficou agar
rado, o bolo está pronto

Modernamente, não se 
procede assim. Basta se

guir o tempo de c zlrnen 
to indica do na receita 
e NÃO ABRIR O KOfL 
NO antes d« completado
este tempo.

11- Deixe os bolos es
friarem por 5 minutos na 
fôrma, antes de retira, 
los. Se possível, Useuma 
grade de arame fjno 
para esfriar bolos, pães 
e biscoitos, !

Ataccidc e Vareje

Gene o$ alim entícios - Ccn- 
servas- SDebãela* em aeral etc

Distribuidor exclusivo dos famosos 
produtos Bela Vista

Avenida Camões - Bairro Coral

Lages - Santa Catarina

FRETES 0 
m  SE MNEi&Q
A Firma Indústria e Comércio de Madeiras 

S/A, está necessitando de caminhões para fretes 
de madeiras para o Rio de Janeiro.

Os interessados deverão dirigir-se ao seu es
critório e depósito, sito nas proximidades da Es
tação do TPS, no Baiiro das Casas Populares, 
onde obterão maiores informações.

Mierc Tratcr TOI54TTA
A maravilha da técnica japoneza, agora fabricado no Brasil

PRESTA SERVIÇOS DE:

ARAR. GRADEAR, SULCAR, RO
ÇAR, PULVERIZAR

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

E IRRIGAR

CUSTANDO APENA3 A QUABTA 
PARTE DO PRECO DOS DEMAIS 

TRATORES
Distribuidor Exclusivo:
VICENTE PASCALE 

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

Fona 228 -  LAGES - SC.

Dr. Mario Teixeira Carrilho
(Oesemhargadcr Aposentddc)

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

Fone. 226 * Caixa Postal 19
Lages —  Sania Catarina

Dr. Aron Kipel
ALTA CIRURGIA

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 rá r io , das 10 às 12 horas e das 
, Anro 13 ,30  às 18 h oras 
L/Ujh,b_________ ~ SANTA CATARINA
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Cruzada de Crianças
❖  ♦

Foi Estevão de Cloyes, 
cai Paris, no ano de 1216̂  
quem comandou a cru
zada de crianças. Este
vão era um jovem pas
tor que dizia tm- ouvido 
a própria vóz de Deus 
ordenando-lhe reunir um 
exército de meninos e 
conduzi-los à Terra San- 
ti, pois segundo afirma
va, «Jerusalém só pode
ría ser tomada por cora
ções puros». Durante cer
to tempo m >nges e sa 
cerdotes pregaram em 
todo o país induzindo 
centenas de crianças 
cheias de coragem a in- 
ccrporarem-se ao peque
no exércTo. Ao chegar 
à Ma selh ;, o jovem che 
fe assegurou à sua tro 
pa que as aguas do mar 
se afastariam diante dê- 
lrs. repetindo o milagre 
do Jordão e, permitindo 
assim que chegassem a 
Terra Santa, com os pés 
secos. Entretanto, o mi
lagre não aconteceu e a

maior narte destas crian
ças desiludidas, voltou 
para seus lares. Um gran
de número encontrou a 
morte no caminho de 
volta e poucos consegui
ram alcançar sua mora 
da, ao preço de muitas 
fadigas e privações. Po
rém. seguindo o exem
plo de Estevão de Cloy
es, que desaparecera, um 
pequeno de nome Nico- 
colau. de Colônia, na A 
lemanha, conseguiu re 
crutar 20.000 companhei
ros e no trajeto que fa
ziam à Roma, para se
rem recebidos pelo Papa, 
pereceram. O único so
brevivente da cruzada 
infantil foi Nicolau.

Há vida em Marte ?

O planeta Marte tem 
apenas 6.760 km. de di
âmetro e um volume se
te vêzes menor que o da 
Terra. A maioria dos as
trônomos modernos é de

opinião que em Marte há 
vida vegetal, embora du
videm de que lá existam 
seres inteligentes. Entre 
as órbitas de Marte e de 
Júpiter existem a dos 
asteróides. em aproxima 
damente 1.500. Alguns as 
trônomos acreditam que 
êsses pequenos corpos 
celestes, com diâmetros 
que variam de 15 a 8üü 
km. sejam restos de um 
planeta maior de truído 
ao aproximar se de Jú 
piter.

Everest - Ponto cul 

minante da terra

O Monte Everest é o 
ponto culminante da Ter 
i a com 8 848. metros Si
tuado na cordilheira do 
Himalaia, entre o Tibet 
e o Nepal, fei reconhe
cida topográfica mente 
em 1852. pelo ingês Sir 
(ieorge Everest,de quein 
herdou o noma.

Atenção Lages!
Chegou a hora de todos aprenderem a ler. Pioertre 

o Colégi) Evangélico - Sòmento adulto-.
Aulas □ >tui n is.

IPara as suas refeiçóes
V A  A O

e
0, ponto- pKt^etido- p.a>ia itu paladcA

Avenida Camões (Ao lado do Chie Avenida)
B A I R R O  C O R A L

Lages — Santa Catarina

h !  Goelzer [ i f  Ising Ltria.
Eepresentaçóes ementa Própria
Cofres - Fogões - Balanças - Motores Ma

quinas e materiais para agricultura e 
indústria em geral

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

Praça Vidal Ramos Scr.ior, 394 - Telefone, 351 
Caixa Postal, 323

L A G E S S. C.

Bar e Confeitaria Sayonara
!l0

Rua Marechal Qeodoro, 13 (Ditos)
L A G E S — o — Santa Catarina

Posto F o x
— DE -

PEDRO VANONI
G a s o l i n a ,  O l e o s ,  L u b r i 

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

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

Lages -  Santa Catarina

Examine os seus olhos periódicamente
Uma cortezia da Joalharia 

e Otica Mondadori
D E

c lic h ê  l i x a  “  . u l , .r % ” <,p 'ú ,n ° c o n c t u m d »  J o a l h e .i a  .  „

* SSaSTZ & ■ — d“d' de indi- L A G  ■ /
capacidade dos olhos.

QOàliíiÇOS MOiiOASôai
f

Praça João Costa - (Edifício Dr. Acacio)

- /anta Catarina
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Visita de Oficiais Paraguaios • Hiradecimento
O Exmo Sr Gen Ota- 

cilio Terra Ururahy, Di
retor de Engenharia e 
Comunicações do Exér

cito, recebeu do Exrao 
Sr Gen Dom Juan Ma
nuel Careaga, Cmt da 
Engenharia das FFAA do

P a iffic iir a  4  Mm  Pão» Lida.
Equipada com os modernos maquinários SIAM

— Pães quentes à toda hora -
BISCOITOS - BOLACHAS - DOCES FRIOS - CONSERVAS ETC.

Rua Correia Pinto, 41 — LAGES — Santa Catarina

Paraguai, e, Chefe da 
comitiva de oficiais da
quele País amigo, que 
ultimamente visitou as 
obras de construção do 
TPS a cargo do Exército, 
o telegrama abaixo:

«Sr General Octacilio 
Terra Ururahy - DGEC 
Rio - Al llegar a la ciu- 
dad de Porto Alegre, 
luego de la visita a las 
instalaciones y trabajoe 
dei 2• B Fv en Rio Ne
gro; - 2‘ B* Rv, em La 
jes; • 3* B Rv, en Vaca
ria; y 1' B Fv en Ben

to Gonçalves, habiendo 
antes visitado Ia BK-3t> 
desde Foz Iguazu hasta 
Ponta Grossa, puedo a 
segurar a V. E. que los 
conceptos ton elevados 
de capaoidad, adnega- 
ción y patriotismo que 
teniamos de nuestros ca
maradas dei ejército 
hermano dei Brasil se 
han confirmado plpna- 
mente luego de obser
var la gigantesca obra 
que los oficiales - sar
gentos - empleados y 
soldados unidos por un 
mismo ideal da Patria,

\r.:
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Uma oferta especial de í
•;

seu revendedor Renner, ... 1com prazo limitado. - -~íi•-V /- • *. .r. A

A p ro v e ite  logo!
V. ganha mais em - 1

% ‘ ' • -í:. , •:.X;
•i' \ i. , •

\ ' u -  i ' »:■ , ,. V - *  ̂  ̂ f . .

HELIOS MOREIRA CESAR & CIA.
Rua Coronel Córdova -  Fone, 440 « Lages -  Santa Catarina

estan ejecutando en es 
tos tres florecientes eg 
tados dei Brasil, vencifn 
do con tenacidad y a(jn 
negación las dificulda 
des de la naturaleza 
Regresamos a nuestrá 
Pátria com un sentimi- 
ento de tristeza por ale. 
jarnos de tantos buenos 
amigos que hemos ga 
nado mas con la satisfac- 
ción de la experiencia 
regojida y la seguridad 
de haber estrechado 
aun mas los fraternos 
vinculos de amistad que 
que une a nuestras pa- 
tiias.

A V. E. en nombre 
delegación que me hon
ro pn presidir los agra- 
decimientos mas sinceros 
por haber faci itado es
te viaje tan provechoso 
y por tantas finas ateu 
ciones recibidas de los 
camaradas dei ejercito 
dei Brasil, (a) Gral Juan 
Manuel Careaga - Cdo 
Ig Paraguay»

vence
prova autom obilística 
do Uruguai

O corredor brasileiro, 
Bird Clemente, pilotando 
um Willys - Interlagos, 
venceu as «200 Milhas de 
Montevidéu», competição 
automobilística realizada 
há pouco na capital ori
ental.

Êste é o primeiro êxi
to internacional das ber- 
linetes Willys - Interla- 
gos em pistas do exte 
rior, depois de sucessi
vas vitórias obtidas no 
Brasil. O tempo do ven 
cedor foi excelente: 3 h, 
31’ e 4” , constituindo-se 
era novo record em «El 
Pinar».

Nesta prova, partici 
param famosos volantes 
brasileiros, uruguaios e 
argentinos. conduzindo 
carros de procedência 
europeia e de maior ca
tegoria. Em segundo lu
gar, pilotando a berline- 
te n° 21, classificou-se a 
dupla Chico Landi e Luiz 
Pereira.

No mesmo dia da sen
sacional vitória no Uru
guai, a Willys conqu stou 
mais uma vitória, desta 
feita no «III Circuito de 
Torres», no Rio Grande 
do Sul, na categoria de 
até 850 cc .

O carro Renault 1U93. 
classificou se nos três 
primeiros lugares daque 
la competição.

Com isso, os carros da 
Willys Overland do Bra
sil, vem comprovando 
dia }a dia suas reais 
qualidades de grande 
marca, laureando se nas 
maiores competições au 
tomobilisticas.
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Dr. AÍRTON R. RAMOS
Especialista em olhos o u v . v Wnos. ouvidos, nariz e garganta

Consultório: Praça João Costa, 10
L a g e s  i  a n d a r  c  .  „

Santa Catarina

«Sou fã entusiasta de 
atividades esportivas, 
principalmente do volibol 
e da natação, mas me 
aborreço porque minha 
pele toma muito sol e 
está sempre brilhante.

Não adianta usar pó de 
arroz porque nesse caso 
ela parece erapastada.

Provavelmente v o C ê 
tem a pele excessiva
mente gordurosa, e com 
a prática de esporte é

CHEGOU O NOVO ASTRO
Ja esta em nossa loja o nóvo astro da indústria autom obilística brasile ira —  o Aero-Wiilys 
2 6 0 0  —  que estabelece uma superclasse em matéria de automóvel. Venha ver seu estilo  
arro jado, em harmonia com as linhas clássicas dos carros modernos. Observe e admire 
sua elegância e o conforto  interno que èle oferece. Você se convencerá de que o Aero- 
W illys  2 6 0 0  é o mais luxuoso e perfeito carro de classe até hoje produzido no país.

2600
—  u m  ca rro  a r ig o r

P E Ç D  U M 3  D E M O H S T R O Ç flO  E M
Concessionáiio exclusivo:

Agência Planaltina de Veículos S A 
Avenida Presidente Vargas, I8'J8 ma. ie> rimaltina • Fone, 444 

cal.a tosta. 333
Lages — Santa Catarina

natural que você trans
pire mais. Eis o que lhe 
dá tanto brilho

Sem um certo cuidado 
rotineiro você não con
seguirá contornar este

inconveniente. Habitue-se 
a limpar profundameute 
sua pele tôdas as noites. 
Escolha um bom «cold 
cream» e raassageie de
licadamente todo o rosto 
e pescoço e colo em mo
vimentos ascendentes. 
Retire o creme com len
ço e panei. Espalhe cre
me novamente para uma 
limpeza mais profunda. 
Esta segunda limpeza 
cora «cold cream» age 
como um enxágue, dis
solvendo aquela imperti
nente camada gordurosa 
que retém a poeira e os 
resíduos da maquilagera. 
Retire novamente com 
lenço de papel e lave o 
rosto com água fria, para 
fechar os póros.

Para manter sua ma- 
quilagem suave e fresca 
use, durante o dia, uma 
leve camada de creme 
evanescente, sem gordu
ras. para absorver e dis
solver a acumulação de 
óleos da pele.

Com um pouco de cons
tância e rotina, muito em 
breve, você terá uma pe
le delicada, macia, 
de causar inveja!

Miss Polly Ponds

PARA AS SUAS REFEIÇÕES 
RESTAURANTE NAPOLI

0 mais cen tia l da cidade
i, 30 - Fone, 200 - Lages -
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Conforme e s t a v a  
programado, realizou se 
quinta íeira à noite, no 
salão nobre do Colégio

Di. José Luiz 
C. de Andrade
Chegou sábado último 

a esta cidade, devendo 
retornar no dia de hoje 
para o Rio de -Janeiro, o 
Dr. José Luiz Coelho de 
Andrade, que há poucos 
mêses bacharelou se pe
la Faculdade de Direito 
da Universidade do Es 
tado da Guanabara.

O Dr. José Luiz Coe
lho de Andrade, veio 
em visita a seus proge- 
nitores Sr. João Cândido 
de Andrade e sua exma. 
esposa d. Maria dos Pra
zeres Coelho de Andrade, 
demais familiares e ami
gos.

Noticiando êste acon
tecimento, desejamos ao 
Dr. José Luiz Coelho de 
Andrade os nossos votos 
de feliz regresso ao Es
tado da Guanabara.

Estadual Vidal Ramos, a 
solene instalação da Fa
culdade de Ciências Eco
nômicas e Contábeis de 
Lages, primeiro estabele
cimento de nivel superior 
de nossa região.

Ao ato, compareceram 
autoridades civis, milita
res e eclesiásticas e ele
vado número de convi
dados especiais.

Ressaltando a impor
tância do acontecimento, 
usaram da palavra na 
ocasião os Srs. Professor 
Evaldo P. Henckmaier, 
em nome da Associação 
Catarinense de Cultura, 
Dr. Araélio Nercolini, em 
nome do Sindicato dos 
Contabilistas de Lages, 
Dr. Elisiário de Camargo 
Branco, Vereador Cláu
dio Ramos Floriani, em 
nome do Prefeito Muni 
cipal, Padre Abilio Nar- 
delli, em nome do Poder 
Eclesiástico e o Dr. Ar- 
lindo Bernart, em nome 
da Faculdade de Ciên
cias Econômicas e Con 
tábeis de Lages.

A solenidade em refe
rência decorreu em meio 
a franco entusiasmo por 
parte de todos os pre

sentes, que vêem assim 
concretizadas as espe
ranças de possuir mos 
um estabelecimento de 
ensino superior, onde os 
estudantes lageanos pos
sam doravante realiza
rem o seu curso univer
sitário, sem que haja 
necessidade de se deslo
carem para outros cen 
tros.

Assim está de para
béns, o Dr. Arlindo Ber
nart, diretor da Faculda 
de de Ciências Econômi
cas e Contábeis de La 
ges. e bem assim a to
dos aqueles que de uma 
fôrma ou de outra bata
lharam em pról de sua 
instalação.

Cruzada Nacional de 

Alfabetização de 
Adultos

Vem causando grande re
percussão-em nossos meios 
a Cruzada Nacional de Alfa
betização de Adultos, promo
vida pela Confederação Evan 
gélica do Brasil, e que em nos
sa cidade está afeta à Comis
são de Recrutamento dos que 
não sabem ler.

Com se sabe, os cursos de 
alfabetização de adultos em 
nossa terra, terão inici) no 
próximo dia 24, em periodo 
noturno, sendo que as matri
culas já se acham abertas a 
tados os interessados.

CORREIO LAGEANO
LA G EÍ9 1<5 de Fevereiro de 1 9 6 4

0  G I N E  M A R A J O â f U
apresenta amanhã (domingo)) Is  1 e 9,15 horas

a sensacional e emocionante película da Columbia Pictures
em magnífico EastmancolorA HORA DO DIABO

com os consagrados astros Spencer Tracy e Frank Sinatra

=  Aviso ao Público Lageano ~ ~
O C onsórcio TAC - CRUZEIRO DO SUL, sem pre procurando servir, cada  vez 

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

Assim  é que, sendo a tu a lm en te  a ú n ica  C om panhia  de A viação C om ercia l a 
servir nossa cidade, o C onsórcio TAC - CRUZEIRO DO SUL, que sem pre procurou  

servir a zona da Serra, ligan do-a  a todas as cidades do País, o ferece  agora ao 
público  via jante, 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.

3as. 5as. e sabado: 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, com as 
novas linbas do Consórcio TAC — CRUZEIRO DO SUL que continua a ser a pio

neira da Aviação Comercial em nossa Região.
Maiores informações e vendas de passagens, dirijam-se à agência do 

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

O Exmo Sr Presidente da República em recen 
te decreto referendado pelo Sr Ministro da Via- 
ção e Obras Públicas, aprovou o “ Plano Preferen
cial de Extensão da Rêde Ferroviária colocando 
o Tronco Principal Sul (TPS) tm piimeira priori
dade, nos seguintes trechos:

a) Brasília - Pires do Rio;
b) Itanguá - Engenheiro Bley;
c) Ponte Alta do Norte - Roca Sales;
d) Roca Sales - Montenegro.

O trecho Ponte Alta do Norte - Roca Sales, 
está a cargo do Exército, por delegação do De
partamento Nacionai de Estradas de Perro à Dire
toria de Vias de Transporte, assim distribuído:

- 2o BRv - Ponte Alta do Norte - Lages - Rio 
Pelotas;

- 3o BRv - Rio Pelotas - Vacaria - Rio da Prata;
- 1" BFv - Rio da Prata - Bento Gonçalves - 

Roca Sales.

Não figura o trecho Mafra - Ponte Alta do 
Norte a cargo do r  Batalhão Ferroviário com sé- 
de em Rio Negro, por ter sido entregue ao tráfe
go em maio de 1963.

A providência governamental de impulsionar 
os trabalhos finais de construção do TPS, foi ten
do em vista que a situação financeira atravessa
da pelo país, não permite a intensificação simul
tânea de tôdas as obras necessárias, mas conside
rando a necessidade de se atacar a construção 
das ferrovias de maior significação econômica, 
com o máximo de rendimento, para que possam 
produzir seus efeitos no menor prazo possível.

Ao ensejo do transcurso do 19° aniversário da 
conquista de Monte Castelo, dia 21 de fevereiro 
próximo, em que a Fôrça Expedicionária Brasi
leira com a vitória obtida, abriu o camiDho para 
uma série de lances bem sucedidos, quais sejam, 
Castelnuovo, Montese e outros, permitindo o des
locamento das forças aliadas no Vale do Pó e co
operando para a manobra tática que culminou 
com a rendição das forças alemãs, o Comando do 
2o B Rv está programando uma série de solenida- 
des, entre as quais destacamos as seguintes:

0800 horas — Hasteamento 
cional;

da Bandeira Na-

0830 horas — Colocação de uma placa de 
bronze com o brasão do 9o Batalhão de 
Engenharia Expedicionário, no monumen 
to ao Soldado de Engenharia;

0900 horas - -  Inauguração da chama votiva 
em perpétua homenagem aos soldados 
engenheiros mortos na Campanha da 
Itália;

Oo.u) horas Inauguração do Viaduto «Cel 
José Bentes Monteiro Filho», na BR 36;

1000 horas Colocação de uma placa era ho 
menagem ao Barão de Mauá na praça 
da estação ferroviária de Lajes.

dessas solenidades. o Coman
dante do Ba.alhao Rondon convida as autorida- 

.™1,1̂ ares e eclesiásticas, associações de 
classe, entidades sociais, recreativas e beneficen-
vo em geral”88 eSCd‘a e falada- bem como 0 D°'
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