
Sarau Beneficiente de Miss 
; Santa Catarina -

O  encontro  da beleza com  festival de brindes
A sociedade lageana 

no seu mais a to estiio, 
estará reunida dia o;to 
de agosto nos salões so
ciais do Clube 14 de Ju
nho, na grande pro no
ção benêficienie de Miss 
Santa Catarina.

0 dia do Papai, tradi
cionalmente festejado nos 
anos anteriores pela di
retoria do Clube 14 de 
Junho, êste ano ser i co 
memorado de maneira 
mais significativa, inédi-

Santa Catarina, 
Srta. Salete Chiarailia. 
magaificamente repres^n 
tanjo a beleza d i mu 
lber catarinense, estaiá 
desfilando coin tôda a 
sua elegância, graça e 
plástica inconfundíveis 
com finíssimas tuilletes.

A sociedade de Lages 
terá a oportunidade de 
ver e admirar o belíssi
mo traje típico, simboli
zando “ Anita Garibaldi” ,

VEM3S - FISSORE eiíregus ao 
público após meie milhão ús  

KM em lestes
O VEMAG - FISSORE asaba de eer apresentido ao 

mercado brasdeiro pela VEMAG S.A., através de sua Rêde 
de Revendedores em todo o país. Um gigintesco teste de 
meio miihão de quilômetros, r (dados nas mais difíceis es
tradas brasileiras, antecedeu a ap etentação d'sse veículo. 
O VEMAG - FISSORE é o primeiro carro verdadeiramente 
brasileiro, porque existe apenas no Brasil; seu desenho 
foi encomendado ao est lista Bernardo Fisi-ore, que o dese
nhou com absoluta exclusividade para a VEMAG em nosso 
pais

Ferramsntil Brasileiro
Partindo do protótipo, a VEMAG desenvolveu em e6 

cala industri 1 êsse vultuoso empreendimento. Dessa for
ma, tôdas as ferramentas necessárias pa>a conttruiroVE 
MAG-F1SSORE foram inteira mente fabricadas ao Brasil, pe 
la própria VEMAG. em sua Ferramenta-ia Pesada, que |as 
sim dá mais uma dem tnstraçl > do elevado estágio de de
senvolvimento tecnológico ja alcançado pelo Brasil.

Foram projetadas e executudas .mais de seiscentas 
ferrameotas pesadas (dezenas delas com várias tonelaaas). 
gabaritos e dispositivos de grande complexidade.

Testes e Desempenho

O VEMAG - FISSORE foi «impiedosamente» submeti
do aos duros testas de utilização. Sempre sob rigorosa 
observação,rodou 5 0.9( 0 quiíôm» nfros em testes nas piores

nominhos «  oicada8. A medida

a Heroina de Dois Mun
dos, e Miss Santa Cata- 
r na desfilará também 
com o famoso maiô Ca- 
talina.

A direção e a crônica 
social do Correio Lagea- 
uo, promotores do Sa
rau Beneficiente de Miss 
Santa Catarina, ao ense
jo de brindar à socieda
de lageana com uma fes
ta de rara beleza, pro
porcionam também, gra
ças a um pugilo de a 
bnegaoos homens de ne 
gócios, possuidores d e 
verdadeiro espir to filan 
trópico, que |nos oferta
ram, para maior brilban 
tismo e renda dessa fes

tr, *õ valiosos prêmios, 
que serão sorteados |du- 
rante a referida promo
ção.

Os associados do Clu
be 14 de Junho, Serrano 
Tenis Clube, Clube I o de 
Julho, Clube da Lady, 
Clube Soroptimista de La
ges, Lions Clube de La
ges, Rotary Clube de La
ges Sociedade Amigos 
de Lages e outros, ao 
adquirirem as suas mê- 
sas receberão ingressos 
que darão direito a par
ticiparem dos referidos 
prêmios, em boa hora 
doados por uma pleiade 
de homens de negócios da 
Princesa da Serra.

Destas colunas, convo

camos todas as entida
des sociais de nossa ci
dade, para que empres
tem o brilho de sua co
laboração a êste festival 
beneficiente de Miss San
ta Catarina, e organiza
do pela direção ,e crôni
ca social dêste jornal, 
cuja ; arrecadação será 
toda ela destinada às so
ciedades assistenciais 
mais necessitadas da ter
ra lageana, que posterior
mente Ja distribuirá aos 
desprotegidos da sorte.

As mesas para êste im
ponente festival já se en
contram à venda na AJ- 
faiataria Chie, com o Sr. 
Abdon Siqueira.

CORREIO
LAGEANO

Ano XXIV Diretor
José P. Baggio

nedator Chefe
Nêvin S. Fernandes

Redaçào e Oficina |Fone
Rua Mal. Deodoro. 2941 397

icina iFc
•o. 29413
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«Raiei 1» atingiu superfície lunar
Depois de percorrer 

228.600 milhas, numa ve
locidade horária de mais 
de 9 mil kms, o «Ran 
ger 7», nave espacial 
lançada na manhã da úl 
tima terça feira por cien 
tistas norte-americanos

rvação.rodou 5 (V)i.-O quiiomt n ros em lesie* ua» 
idas ou em 6imples caminhos e picadas. A medida 
êsses testes se desenvolviam, o VEM VG - Fissore loi 
bendo os melhoramentos ditados pela técnica em lace
xperiência. Ganhou mais potência, maior torque_ me- i«sia» uvric-au.rn.ttaa, 
performance A suspeosão foi adequada a seu peso e do Cabo Kennedy, cho 
jndições brasileiras de tráfego. COU se com a superficit

Dessa forma o VEM AG-FISSORE p o d e 8etr " 
o público como um veículo já furtamente testado, den- 
lo mais alto padrão de segurança e desempen . R em éd iO S  SO bem  30./
0 VEMAG FISSORE possui duas portas e ^ “ ^ s e n t i ’
ições para 6 passageiros. Oferece, t [0rma
perfeita visibilidade. Possui robu . . A() up c a E
.reforçado com loogarlDa.. O motor t de 60 HPSAfc
1 de transmissão de 4 velocidade sistema de

P e r -
tilidade e total segurança nas curvas.
A lubrificação do mo.or J^MAO-FISSORE^^.diomd

lente realizada Pel°.ĥ pàvU VconSmia do consumo de 
is proporciona coD»‘derá^  , de combustível. Não
para cêrca de 1% Xeo no tanque de guso-
>ois, necessidade de adicio junto ao motor. A
existindo para o óleo convencionais.
1 de óleo. < »"/A r5nnVK ,S M f t r  b«..ánd„ apenar rea- 
liminada no V E M A O - f lS S O »^  depÓ8Ít0. 
icer periodicamente o re p

.  ̂ VPMAG-F1SSORE é composto
O sistema elétrico do V v de jgnição, 3 con-
)ateria de 6 volts, com 3 promovendo a cor
idores e 3 platinados individuais, pr
: de ignição necessária. ^  para,UISdd a„
A carroçaria, inteirament 
ú em 10 pontos de apoioem 10 pomos uc ----  . nnAU.

e ja 125/130 km/b, com consu
velocidade máxima 1 djn 70030. Seu peso, « « la i
8.6 km 1. segundo a 'út,| de 475 kg, sendo ' " I ‘ Sa‘ “ '
de 1.035 kg, admj6ndo carg jlo8. Daiüadores.

total geral admissível de 4 ----

O plenário da SUNAB 
autorizou um aumento 
de 30% sôbre os preços 
dos medicamentos vigen 
tes a 1 de Janeiro do cor
rente ano.

For outro lado, a SU
NAB resolveu liberar os 
prêços do ferro e do ci
mento.

Salários r.áo serão 
congelados

O ministro Jdo Traba
lho, sr. Arnaldo Susse 
kind classificou de im
procedente a noticia de 
que 'seria intenção do 
govêrno .federai conge-

da lua no dia de ontem, 
às 14.2Õ horas (GMT).

O aparelho cain no 
mar das nuvens. Segun 
do o plano previsto, as 
câmaras tomaram jcêrca 
de 4 mil fotografias que 
serão transmitidas para 
a terra, por impulso. Es 
tas fotografias são vitais

para a preparação do 
vôo espacial tripulado à 
lua, que os Estados Uni
dos se propõem a rea
lizar na próxima déca
da.

Com isso, os Estados 
Unidos conquistam mais 
uma vitória na conquis
ta do espaço.

^  V »  -  t  •  w  V  •  u  .  v  v  h

lar os salarios dos tra-

Associação Rural de liges
Edital de Convocação

Ia e 2a Convoc ições
O abaixo assinado, Vice Presidente no exercício d i 

PresideDcia da Associação Rural de Lages, convoca a to
dos os associados quites com os Estatutos, a comparece
rem e participarem da Assembléia Geral Ordinária |a rea
lizar-se aos !5 dias do mês de agôsto de 1964, ás 10 horas, 
na séde social desta Entidade, sita a Rua Coronel Córdo- 
va n- 239, para

a) Tomar conhecimento do Relatório do Presidente da
Associação;

b) Discutir e votar o parecer do Conselho Fiscal sô- 
bre o balanço, contas e atos gestlvos do exercício

lin o;
c) discutir e resoher quaisquer assuntos de interêBse

da classe.
Não havendo número, a Assembléia Geral se realiza

rá em segunda e última convocação no dia 23/8/64, às 
mesmas horas e no mesmo local.

Lages (SC). 30 de julho de 1964 

Ari da Costa Ávila
Vice-Presidente no exercício da Presidência
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m o ca

E permitido retocar a 
maquilagem na mesa de 
um restaurante ou em 
outro local público?

As regras da Etiquêta 
condenam o retoque de 
maquilagem em público. 
Você necessitaria des
culpar-se e dirigir-se ao 
«toillete» para reparar 
sua pintura. Entretanto, 
você pode evitar situa
ções desagradáveis A 
maquilagem compacto 
(base e pó nura só pro
duto) permite que sua 
pintura permaneça inal
terada durante todo o 
dia. não npcessitando de 
retoques. .) i é Encontra
da em nosso mercado 
em pequenos estâjos co
loridos, práticos p a r a  
qualquer tamanho de boi 
sa. Uma sugestão: har
monize a totalidade da 
sua maquilagem compac
to com a côr de sua cú 
tis e do vestido que es
tiver usando na ocasião.

MISS POLLY POND’S
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Prefeitura Municipal
I) E C*R E T O N. 21

De 11 de junho de 1%4

O Preleito Municipal de 
Lages. no uso de suas atri
buições,

I) I*: C l i E  T A

Art. 1* - Fica aprovado o 
Loteamento de um terreno 
situado no Bairro Lomba Sè- 
ca, denominado Loteamento 
Beatriz, pertencente ao sr. 
l)r. Celso Karaos Branco,'com 
a área superficial de quaren
ta e treis mil, cento e oiten
ta e hum metros e setenta e 
hum decímetros quadrados 
(43.181,71ui2j.

Art. 2‘ - Do terreno men
cionado no artigo anterior, 
passa ao domínio público a 
area de treze mil e uovecen- 
lt)8 metros quadrados (13 900 
m'2' a serem ocupados com 
ruas, praças e jardins, e mais 
a área de oitocentos e ses
senta e sete metros e seten
ta e cinco decímetros qua
drados (hl>7.75m2). que é con
siderada área verde de acor
do com a Le) ir 93 de 25 dt

Estado de Santa Catarina
maio de 107.0.

A»t. 3 - Este Decreto en
trará em vigor na data da 
sua publicação, revogadas as 
disposições em contrario.

Prefeitura Municipal de La
ges, em 11 de junho de 1964.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o pre 
seute Decreto na Secretaria 
da Prefeitura, em 11 de junho 
de 1964.

Asdrubal G. de Sousa Pinto 
Resp. p/ Secretaria

D E C R R T O  N' 22 
De 23 de junho de 1964

O Prefeito Municipal de La
ges, no uso de suas atribui
ções,

D E C R E T A :

Art. V  - Fica aprovado o 
Loteamento de um terrenojsi- 
tuado na Estrada Frei Rogé

rio. denominado Loteament 
Nossa Senhora da Penha ptr 
tencente ao senhor Cincma- 
to Ramos da Costa, com 
área superficial de treis mil 
novecentos e déis melros 
quadrados (3.910,00m2).

Art. 2' - Do terreno men 
cionado no artigo anterior, 
passa ao domínio público a 
área de setecentos e trinta e 
sete metros e vinte decíme 
tros quadrados (737 20m2). a 
serem ocupados com ruas, 
praças e iardins.
Art. 3 - Êste Decreto entrará

ÍV ’r ; "• V

cm vigor na data da sua n„ 
blicação, revogadas as as, 
posições em contrário.

Prefeitura Municipal de |« 
ges. em 23 de junho de

Wolny Delia Rocca
Prefeito Municipal

Registrado e publicado ,, 
presente Decreto na Secreta 
ria da Prefeitura, em 23 
junho de 1964.

Asdrubal Guedes de Sou 
sa Pinto

Resp p/ Secretaria

Cantinho

da menina!
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Juizo de Direito da Primeira Vara 
T7 ,90m?rc:i de Lajes
i L C i i t o l  do Praça

Civel da

0 dr. José Pedro -Mendes 
oe Almeida, Juiz de Direi
to da Primeira Vara eivei 
da i jmarea de Lajes, Es
tado de Santa Catarina, na 
forma da lei, etc.

Faz saber a todos que o 
presente edital de praça,*com 
o prazo mínimo de vinte dias, 
virem, dele conhecimento ti 
verem ou interessar possa, 
que no dia vinte e seis (26) 
do mês de agosto do corren
te ano, às dez horas, no sa 
guão do edilício do Forum 
desta cidade de Lajes, sera 
levado a público pregão de 
venda e arrematação, por 
quem mais der e melhor lan 
ce oferecer sòbre a avalia
ção de trezentos e cinquen 
ia e um mil cruzeiros, feita 
neste Juízo, o seguinte imó
vel de propriedaoe da me
nor Maria Luiza Ide Liz Soa
res e que se refere o pro
cesso sob n- 8.339 - Vendas 
de Bens de Menores, - defe
rido por é6te Juízo a saber:- 
UMA &GLEBA DE TER..AS 
com a area superficial de 
351.987,51) ui2 (trezentos' e 
cinquenta e um mil novecen
tos e oitenta e sete metros e 
cinquenta .centímetros qua
drados) situada no lugar de
nominado «Fazenda dos Car
doso», uo distrito de Palmei
ras, nesta comarca de Lajes, 
confrontando com terras de 
Mario Florian:, de João Ma
ria Borges e de João Otávio 
8ouza. - Dita gleba $foi obti
da pela referida menor em 
nuas partes, sendo uma por 
herança no arrolamento e 
partilha procedido por fale-

diíT í!0 de sua mâe *Mariados Prazeres de Souza Soa- 
es. e outra também por he

rança no arrolamento e par
tilha procedido por faleci
mento de seu pai Antonio de 
L*iz Soares, tudo conforme 
certidões de herança devida- 

transcritas sob ns. 
4-4á“> J>vro 3 C, fie. 87 à 88, 
era b-12 6.?. e 3 792, livro 3-0. 
Bs. 1(2 à 173, em 8-7-64 tudo 
no terceiro Ofício do Regit- 
tro de Imóveis desta cidade 
e comarca. E quem quizer 
arrematar referido imóvel, 
devera comparecer no lugar, 
mês. dia e hora acima men
cionados, sendo êle entregue 
a quem mais der e meinor 
lance oferecer sòbre a aludi
da avaliação, depois de pa 
gos no ato, em moeda cor
rente do pais, o preço cia ar 
rematação, custas e despe-as 
judiciais legais. 2 Para que 
chegue ao feconhecimento de 
todos, passou-se o $p esente 
edital para publicação na for
ma da lei. -  Dado e passado 
nesta cidade de Lajes, Esta
do oe Santa Catarina, uos 
trinta dias do mês de julho 
de mil novecentos e sessenta 
e qur.tro. - Eu. Luiz Carlos 
Silva, Escrivão da la Vara 
Civel, o datilografei, subscre
ví e também assino. Selos a- 
final.

José Pedro Mendes de 
Almeida

Juiz de Direito em exercício 
|na la Vara

Luiz Carlos Silva 
Escrivão da la Vara Civel

Agradecimento e Convite-Missa
Seus filhos Rogério, Lourdes, Lucy, Leda, e netos da 

sempre lembrada

CLIVIA ROSAR ALVES

9 é 0 carro que está empol
gando os automobilistas

passou! impossível vê-lo de frente!
Somente em nossa lo ja! Venha ver éste recentís- 
simo lançamento da Willys-Overland. Um carro 
verdadeiramente luxuoso, empolgante e despor
tivo. Conceito revolucionário de carro compacto.

RENAULT
vêm por meio dêste externar os seus mais profundos agra

decimentos aos ilustres médicos Dr. João Araújo, Dr. Cel
so Anderson de Souza e Dr. João Costa Neto, às Irmãs do 
Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, às Irmãs da Mater
nidade Teresa Ramos, ao bondoso e incansável Frei Ber- 
nardino Bortolotti, à direção da Rádio Clube de Lages e à 
todas as pessoas que, com dedicação e carinho assistiram 
aquela ente querida durante a sua enfermidade.

Os seus agradecimentos se extendem ainda, à todas 
as pessoas que manifestaram o seu pesar através de con
dolências, coroas, flóres e telegramas, e que acompan ia- 
ram 0 6eu 6epultamento até a sua última morada.

A familia enlutada aproveita o ensejo, para convidar 
a todas as pessoas amigas e parentes para a missa f e 
dia, que será celebrada na próxima segunia teira, diu 
3, às 7,39 horas na Catedral Diocesana.

A todos a sua imorredoura gratidão.
Lages, 1 de Agosto de 19G4 ___

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

Consultório: Praça loão Costa, 10

1° andar Santa Catarina

;ir «José Alonnao de gua exma
lato Pereira dos * t Santos, com a 

Fermina Rodrigues gilva, filha
Srta. ivete A p a r e c i d a  

ancisco Rafael da Si pessoas estas
Doralice üodoi d »  » » v a ,  

relacionadas e m  «  j -  destas colunas
iando éste acontecimento ae
os os distintos noivos e »e

UM CARRO QUE SOBE À CABEÇA
E M  E X P O S I Ç Ã O  E  V E N D A

figêac a Plaaaltlna d; Veículos S/fl
A v e n id a  P re s id e n te  V a rg a s , 1893 -  E n d . T e l .  P la n a f t in a  - F o n e , 444 - Cx P o s ta l, 333 -

Lages —  S .C .

Os notáveis carros Renault 1093, da Willys Overland do Brasil S/A, 
acabam de obter em nossa cidade, verdadeira consagração com excelentes 
resultados nos 500 Quilômetros de Lages, realizado domingo último na pis
ta da Avenida Presidente Vargas, Avenida Camões, BR-36 e Avenida Du
que de Caxias.

A cada dia que passa, os carros Renault 1093, estão se consagrando 
na opinião automobilística nacional, pelos seus excelentes rendimentos téc 
nicos, graças à excepcional capacidade dos operários, técnicos e engenhei
ros, que se congregam em sua fabricação no poderoso parque industrial da 
Willys Overland do Brasil S/A.

O poderio dêsse veiculo era grandes provas automobilísticas, aliado 
à sua agilidade, valentia e velocidade, fazem com que os produtos da Wil
lys Overland do Brasil S/A, se situem em posição de destaque no setor 
automobilístico nacional.

Com o propósito de oferecer real garantia ao Renault 1093, para o 
cumprimento de dificeis etapas nas várias competições automobilísticas na 
cionais. êste veiculo sofre os mais aprimorados testes em su.i frbricação, 
razão porque o seu rendimento é dos mais excelentes em todos os trans 
cursos das várias competições em que toma parte.

Assim sendo, o Renault 1093, cuja potência é de 53 HP, vem se con
duzindo em todas as grandes competições do automobilismo nacional, co
mo verdadeiro campeão, desenvolvendo rendimentos até hoje nunca atin
gidos por veículos de sua categoria.

Ao obter excelentes classificações nos 300 Quilômetros de Lages, o 
Renault 1093, deu uma cabal demonstração ao nosso mundo automobilístico 
da potencialidade de que é possuidor, e cujos poderios também já deu e 
continuará dando em pistas nacionais.
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Prefeitura Municipal de Lages
Estado de Santa Catarina

DEC R E T O  N 26 
De 10 de julho de 1964.

Abre Crédito Especial

9 Prefeito Municipal de 
Lages, no uso de suas atribui
ções e nos térmos do art. 127 
e parágrafos 2 e 3 item 11 
da Lei Orgânica dos Munici- 
pios

d e c r e t a :
Art. P - Fica aberto, por 

couta do excesso de arreca
dação do corrente exercício, 
o crédito especial de hum 
milhão, setecentos e 6eteuta 
e quatro mil, quinhentos e 
oitenta e quatro cruzeiros e 
déis centavos (CrS 1.774 584,10) 
paia cobrir despesas com o 
pagamento do décimo tercei
ro salário dos operários des
ta Prefeitura.

Art. 2 - Êste Decreto en
trará em vigor na data da 
6ua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de La
ges, em íO de julho de 1964.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o 
presente Decreto ca Secreta
ria da Prefeitura, em 1U de 
julho de 1964.
Asdrubal G. de Sousa Pinto 

Resp. p/Secretaria

DECRETO N- 27
De 10 de julbo de 1964

JAbre c ré d ito  espec ia l

O Prefeito Municipal de La 
ges, no u6o de suas atribui 
ções e nos térmos do art 
127 e parágrafos 2 e 3 item 
11 da Lei Orgânica dos Mu
nicípios.

DECRETA:

Art. 1 Fica aberto, por 
conta do excesso de arreca
dação do corrente exercício 
o credito especial de treis 
milhões de cruzeiros (^r$
3.000.00 ,0U). para ocorrer 
despesas, relativas ao ano 
em curso, com Salário Fami 
lia dos Operários da Prefei
tura em obediência à Lei 
Federal n" 4.266 e Decreio 
n- 53.153.

Art. 2 - Êste Decreto en
trará em vigor na data da 
sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 
Prefeitura Municipal de La
ges, em 10 de julho de 19b-i

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrado e publicado 
presente Decreto na Secre 
taria da Prefeitura, em 10 
de julho de 1964.

Asdrubal Guedes de Sousa 
Pinto

Resp. p/ Secretaria

D E C R E T O  
De 15 de julho de 1964

O Prefeito Municipal de La
ges, no uso de Jsuas atribui
ções, resolve

N O M E A R :

De acordo com o Art. lb, 
letra t>, da Lei n’ 71 de 7 de; 
dezembro de 1949

Valmor dos SantoB Coelho, 
para exercer o cargo isola
do de provimento efetivo de 
Fiscal dos Serviços de Abas
tecimento D̂ água, Padrão H, 
do Quadio Único do Munici- 
pio.
Prefeitura Municipal de La
ges, em 15 de julbo de 1964

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

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

DECRETO N- 28
A b re  c re d ito  esp ec ia l

O Prefeito Municipal de 
Lages, no uso de suas atri
buições e nos térmos do art.

127 e parágrafos 2 ' e 3‘ 
II, da Lei Orgânica dos 
uicipios.

DECRETA:

item
Mu-

Art. L - Fica aberto, por 
conta do excesso da arreca
dação do exercício em cur
so, um crédito especial de 
cinco milhões duzentos e oi
tenta mil cruzeiros (5.280.000,-

00) para ocorrer âs despesas 
com a aquisição de trigo em 
grão para semente, conforme 
proposta da Secretaria 
Agricultura do Estado.

Art. 2- - Êste Decreto eo- 
trará em vigor na data da 
Sua publicação, revogadas 
us disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de |

Lages, emjlOde julho deji9,i4
Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrado e publicade 
presente Decreto .na Secre 
taria da Prefeitura, em 
de julho de 1964

»%.

Asdrubal Guedes de Soiu-, 
Pinto Ula

Resp. p/ Secretaria

DECRETO N 29 
de 10 de julho de 1964

Abre Crédito Suplementar
O Prefeito Municipal de Lajes, no uso de suas atribui 

ções e nos térmos do art. 127 e parágrafos 2 ' e 3' item II 
da Lei Orgânica dos Municípios

D E C R E T A :
Art. 1‘ - Fica aberto, por conta do excesso de arre

cadação do corrente exercício, o crédito de trinta milhões 
e seiscentos mil cruzeiros (Cr$ 30.600.000,00) que se desti
na a suplementar as seguintes dotações fdo Orçamento em 
vigor:

0̂ 24-1 Cr$ 100.000,00
0-24 2 50.000,00
0 24 4 400 000,00
0-44 1 200.000,00
0 44-2 3.000.000,00
0-73-1 860.000,00
1-02-1 6u0.000,00
1 03 1 800.000,00
3-34-3 250.000,00
4-34-2 100.000,00
5-14-2 50.000,00
6-33-2 700.000,00
6-34-2 200.000,00

6 44-1
8-03-2 
8-04-2 
8-13-2 
8-14 1 
8- 21-1 
8-22 1 
8 24-1 
8-54-1 
8-74 1
8- 94-5
9- 14-1 
9-94-5

TOTAL Ci$

4.000. 000.00
650.000. 00
300.000. 00 

2(100.000.00 
4.50 i.OOO.OO 
4.000 000,00

150 000.00 
1 300.000,00
250.000. 00
300.000. 00
400.000. 00

2.500.000. 00 
3 0(10.000,00

30.600.000,00

,'C 5......
i  y -?v

‘  .  1 ,■ v i ".1 * V  •

* '
, V ;

Art. 2 - Êste Decreto entrará em vigor na data da 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Lajes, em 10 de julho de 1964

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na Secretaria 
da Prefeitura, em 10 de julho de 1964.

Asdrubal Guedes de Sousa Pinto 
Resp. p/Secretaria
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Seja dos primeiros a circular com  o nôvo

Você ja pode escolher o seu BELCAR 1001. Você já pode aproveitar os requintes de 
conforto e beleza que só o BELCAR 1001 lhe oferece. É um carro que vale mais 
pela qualidade. Nenhum outro lhe dá tanto pelo seu dinheiro. Tem classe Tem oer 
sonalidade. Nôvo nas côres, nôvo nas portas, nôvo nas rodas, nôvo no estofamentn" 
BELCAR 1001 está ao seu dispor em novos e acessíveis planos de venda
B E L C A R  J o g SL tem ta m b é m  tòdas as  p e r fe iç ò e s  m e c â n ic a s  D K W - V E M A G •
exclusivo motor de dois tempos .  exclusiva tração dianteira .  exclusiva roda livre .:̂ “ ;rz?ororç8do • o,d‘,si,°sis,em- *“»*»*• <*» .«*. —
Aguardamos sua visita. Venha conhecer o nôvo

Seriana Ltda.
R u a  C o ro n a l C ó rd o v a ,

“ Veículos e Máquinas
794 a  302 - F o n e , 582 -  L a je s  - S .C .

.n

'w  ' « t a i a a r i  n n b i  h  — ■  *  -b  U S  n i  ■ „

Esle é o campeão absoluto dos 
500 Quilômetros de |Lages
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;r," lu V S  ̂ « e lo  r  53 947, de
Iitares do Estado «D de junho de 1.964

A respeito do próxi no 
au uento dos servidores 
civ s e militares do Esta 
do, a siJi se pronjnciou 
o ciectvtário da Fazenda, 
Sr. Eugênio L)< in Vi< ira: 
o Esta jo atua m -l í 1 en-

Estatistica Municipal eXe-CUÇã° d°8 Ccnvéni° 8 Nacicnais de
Dispõe eôbre

e dá outras providências

oue lh >Pr ŝ '.deDte da República usando dns atribuições 
Que ihí  coniere o artigo 87-1 da Const tuição Fed. r  1.

lico vinnf^erinnd<? 9ue 08 Convênios Nacionais de Esta i - 
\1nV!>iní C,pa oelebrados entre a União os Estados e >s

contra se pm aihmpJif.ara Ido in ai n 6 rat'ricados Pplo Decreto - lei Federal n 5 "81 contta-se em 81tuaça<'.ra-, de lo de novembro de 1.963 e pel 8 atos próprio* d0 , E -
z. avt-l d e  e q u il íb r io  fi- [ados e Municípios têm por objetiv , seg in*o a fU cláusu-
nanceiro, e vai enfrentar a J>nm*\lra’ cnar uma situação estuvei, m<di n te  comprr -
ponderáveis dificuldades, (iu'lí,t o  permanente, para levant mento da esta
aí,m de atender o neces- Nacíonal! 6 relaciOD8da a Segurança
sario e ju-io acréscimo
de remuneração dos ser- Cons d -rando que de acordo com a cláusu a quiita 
vidores. O pagamentojdo h.0*”*1!!8 Convênios lic >u autorgada ao Instituto a arre-
rt ferido aumento repre ! ! ““  tributo como contribuição de cada r°"nici-

palidí. ie destinada ao cus o dos serviços estatist cos >a 
cionais de c ráter m micipa ,

Federais e estabelecimentos de crédito de que participe
a União.

Art. 4’ O pressen'e Decreto entrará em vigor a par
tir de sua publicação, revogando-se iis disposições em con 
ráno.

Brasília, 5 de junho de 1.964; 143 da 
e 76' da República.

H Castello Branco

Octávio Gouveia de Bulhões
(Publicado no D. O., edição de 5-6-64)

Independência

Museu Histórico ‘l i a  
uo de Castro»

sentará um adicional na 
despesi mensal orçada 
de setecentos milhões de 
c.uzeiros, e será feita 
com recur-os próprios^do 
Estado. Segundo cálculos 
exibidos na Guanabara, 
onde o curso de vida 
mais t m subido nos úl
timos mests, seu acrés
cimo de N tv  mbro de 
lf 6 í até esla data foi de 
7üv0 baseado nestes da
dos técnicos, ateDdeu a 
comissão de aumento que 
ni mesma Jproporção em 
breve deveria ser a me 
lhoiii £da remuneração 
cos funcionários.

Outro ponto fixado, foi 
o de nenhum funcionário
deveria ter remuneração 
inferior ao salário mínimo.

Dando prosseguimento a publicação dos n >- 
Imes dos visitantes deste Museu, encontramos as 
jseguintes anotações:

< onsiderando a necessid ide de assegurar i n dade e j

lTvTntamentos ^  ,‘orm: lj‘ ade d s jWaldemar Amaral de Almeida - São Paulo
Itieliete Franceschini - São Paul.»
!Maria Augu-ti Amaral de Almeida - São PauloDECRETA:
Deb-ts Montille 
Adindo MachadoArt. I - Permanecem em pleno vigor, em todo o terri _______ ____ __ ____

tóiio nacional os Convênios Nacionais de Estatística Mmr- F, minHn FwTn^Ri 
cipal, ratificados pelo Decreto - lei Federal n1 5 981, de 10 w  ]t s  t 
de novembro de 1.943 e pelos atos próprios dos Estados e vvauer oouio 
Municípios. Francisco Sá Juni >r

Emily Labaki Agostinho 
Art 2 Ao I s ititío Brasileiro de Ger grafia e Estaiisti- Afonso Celso Agostinho 

ca cabe a arrecadação em todo o território nacional, nos Anésio Agostinho - Ribeirão Preto São Paulo 
termos do artigo 8- do Decreto - lei n- 5 981, de lo de no- -- - -

- Rio de Janeiro G. B.
- Rio de Janeiro G. B.

- Porto Alegre
- Rio de Janeiro
- Rio de J ineiro
- Campinas São Paulo
- Campioas-São Paulo

vembro d̂  1.943, do tributo destinado a coostituir os 
cursos da C x i  Nacional de Estatistica Municipal.

re Yulanda Conceição Almeida Esteves

Cândido Guilherme Esteves 
Dr Clineu Antunes VieiraArt. 3- A concessão ae empréstimos e financiamentos 

da Uniã» a. s Municípios, ou a obtenção dos mesmos, a.-! José Cândido GÓSS 
través da U.rião, fica condicionada à t bservância pelos 
Municípios, dos Convênios Nacion iis de Estatística Muni
cipal. atestida pela Secretaria - Geral do Conselho Nacio
nal de Estatística.

Professora 
Guanabara 

- Guanabara 
- Advogado - Lages

Parágrafo unico . Incluem-se, para efeito dêsse farti- 
go, as transações Jefetuadas com as Caixas Econômicas

Olavo Paulo Vanoni 
a Mg Odilon de Souza 
Mainar Viganó - Fotografo

Thiago Vieira de Castro 
Diretor

KARMANN GHIA 
Sensacional

OPORTUNIDADE n u n c a  v is t a
Você comprará tudo no CREDIÁRIO YORK em 24 
nrrrramentos, e além disso estará concorrendo a um 
P g^»deinissimo KARMANN GHIA de graça

Somente GREDIflRiO YORK poderá lhe
proporcionar essas colossais vantagens

^ua p re-,idente Mereu Ramos, 255 - Fone, 506 
y  / A N T A  C A T A R I N A
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Internacional em busca da 
- reabilitação -

O Internacional deve 
rá saldar |no dia de a- 
manhã mais ura compro- 
iu ísso  dentro do campeo
nato estadual, ao enfren 
tar no Estádio Municipal 
Vidal Kamos Junior, ao 
quadro do Botifogo de 
Canoinhas.

ü q u a d ro  escarlate 
procurará nê>se confron

to a sua tão almejada 
reabilitação dos seus úl
timos fracassos no ,'cain- 
peonato estadual e no 
amistoso de domingo úl
timo em Blumenau.

Ca^o conquiste urna vi 
tória no dia de amanhã 
o Internacional estará 
dando um passo certo 
uão só à sua reabilita

ção, como também à 
própria conquista do cer
tame da 3a. zona.

Sabe-se quej várias al 
terações serão introdu
zidas no elenco jcolorado, 
procurando com Jisso, a 
direção técnica rubra di
rimir certos pontos fa
lhos em seu onze.

Clássico lc cal em 
Mafr j.

Na cidade de Mafia. te 
remos a disputa do der- 
hy local, reunindo as e- 
quipes do Peri Ferroviá
rio e do Operáiio. em 
que aparece {o primeiro, 
como o fprovável vence
dor da pugna.

Bugre em Porto União

Num jogo em que a 
vitória terá amplo Hgni- 
ficado para a sua classi
ficação no campeonato 
estadual, o Guarany es
tará saluando |na tarde 
de amanhã, um sério 
compromisso contra o 
Juventus em Porto União.

O quatro juventino. que 
é o úitimo colocado do 
atual certame da 3a zo
na, poderá ser adversá
rio durissimo às preten 
sões bugrinas. que terá 
de colocar em jogo todo 
o seu entusiasmo e toda 
a sua garra.

Posto de Molas Brasil Ltda
Com Fábrica própria de molas para veículos -  Vendas e 
Serviços -  Serviços especializados de adaptações 6m geral 
Arqueamento de molas cem nova têmpera - Fabricantes de 

melas para qualquer tipo de veiculo

Maquiaário medeivo receotemea^ adquirido
em São Pasto

Avenida D. Pedro II. s/n° Bairro Coral - Caixa Postal, 300 

LAGES — SANTA CATARINA

T O B A T T A  =

F I N A N C I A D O  

ATÉ 

3 A N  O S 

B.  B R A S I L

O MAIS 

V E N D I D O  

N O

B R A S I L

ri
i

CA.tPIDEIRA COM ASSENTO
PULVERIZADOR

D is t r ib u id o r  E xc lu s ivo

VICENTE PASCALE 
Comércio e Representações

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

Olinkrafi visitará Ca- 
n oinhas

O melhor confronto da 
rodada |de amanha do 
campeonato estadual 
3a. zona, está reservado 
para a cidade de Canoi 
nhas, quando estarao 
frente a frente naquela 
cidade, os quadros r do 
Santa Cruz e do Olin-

kraft.
O Olinkraft que se en 

contra na vice liderança 
e o Santa Cruz. ;na ter 
ceira | colocação, farâo 
cotejo equilibrado, onde 
a vitória será disputada 
de começo ao fim da ie 
frega. v

VENDE-SE
Conjunto de caldeira e cilindro em estado novo e em

léno funcionamento. Potência  45 HP. M áxim a economia. 
ln ‘ ‘  ___ j__Hirurir-se à Auto Pecas

Agência de Turismo Nevada
Rua Correia Pinto - (/ o lado do Nosso 

Lanche) * tages S. Catarina

Viagens e Excursões para qualquer 
região do Pais

Moderna frota de Caminhonetes Kombi

Solicite informações em sua agência no en
dereço acima

C O N V 23

A Diretoria do Serrano Tenis Clube, comuni
ca aos seus distintos associados, que fará rea
lizar em seu salão de festa, a Soirée da Mascara 
que se realizará i o dia de hoje, com inicio às 
22 horas, com a auimação de seu conjuoto SIN- 
COPa DO.

Estão convidados tôdas as filhas dos sócios 
para concorrerem a ura prêmio pela a mais bela 
e original máscara da noite.

E indispensável a apresentação da carteira 
social.

A Diretoria

A s>
Prefeitura Municipal de Lies

Estado de Santa i atarina

A VISO
Venda cm Ç u n ror i eu c ia  P ú b l ic a ,  de Lote*

do P a tr im ôn io  M i in ir ip a l ,  MÍtundoA na» *"

mediaeõeM do A erop orto

De ordem do senhor Prefeito Municipal, levo 
ao conhecimento dos interessados que, em virtude 
de nao ter sido possível, até esta data, a abertu- 
ia dos acessos aos lotes que deveríam ser leva
dos a concorrência pública no dia 28 do corrente.
Põ?tnd?cd? i ° i leilã0 para 0 Próximo dia 12 de a- gosto, as 14 horas, no mesmo local.

ainmflPA^r(HU Se+Com ^ste adiamento, atender re- 
der onnpnm.de lnteressados que alegaram não P°" 
oferecidos SGm examinar devidamente os lotes

Lajes, em 25 de julho de 1964

Asdrubal Guedes Sousa Pinte 
Resp. p/ Secretaria
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itura Municipal
Estado de Santa Catarina

D E C R E T O  N- 23 
de 29 de junho de 1964.

0 Prefeito Municipal dejLa- 
jes, no uso de suas atribui
ções,

DECRETA:

Art. 1° - [Fica aprovado o 
loteamento de um terreno si 
tuado na Avenida Duque de 
Caxias, pertencente ao se
nhor Dr João Theodoro da 
Cobta Neto, denominado Lo
teamento “ NOSSA -ENHORA 
DE FATÍViA, com a área su
perficial de quinze mil seis 
centos e oitenta e cinco me
tros e quarenta e dois decí- 
metros quadrados (15.685,42
ü)2).

Art. 2- - Do terreno men
cionado no artigo anterior,

passa ao domínio público a 
area de quatro mil novecen
tos e cinquenta e cinco me
tros quadrados (4.955 m2) a 
serem ocupados com ^praças 
e ruas, e mais a área de du
zentos e quarenta e treis me
tros quadrados (243 m2), que 
é considerada área verde, de 
acordo com a Lei n- 93 de 
23 de maio de 1956.

Art. 3' Este Decreto entra
rá em vigor |na data da sua 
publicação revogadas as dis 
posições em contrário.

Prefeitura Municipal de La
ges, em 29 de junho de 1964

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o 
presente Decreto na Secreta

ria da Prefeitura, em 29 de 
junho de 1964.

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

D E C R E T O  N 24
De 29 de junho de 1964

O Prefeito MunicipM de La
ges. no uso de suas atribui
ções,

D E C R E T A :
Art 1- - Fica aprovado o 

loteamento de ura terreno si 
tuado na Rua Correia Pinto 
e Avenida Duque de Caxias 
zona A, urbana desta cidade, 
denominado Loteamento Nos
sa Senhora de [Fátima, per 
tencente à Sra. Adõlia r>a- 
mos da |Costa, com a área

superficial de trinta e quatro 
mi', quatrocentos e sessenta 
e hum metros e déis decíme- 
tros quadrados (34.461,10m2>.

Art. 2‘ - Do terreno men
cionado no artigo anterior 
passa ao domínio público a 
área de quatorze mil trezen 
tos e quarenta e hum metros 
e setenta decímetros quadra
dos (1041,70m2) a serem o 
cupadus com ruas e praças 
e mais a área de duzentos e 
dezenove metros e vinte de
címetros quadrados (219.20m2) 
que é considerada área ver
de de acordo com a Lei n' 
93 de 25 de maio de 1956.

Art. 3’ - Êste Decreto en
trará cm vigor na data da 
sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Prefeitura Municipal ;de La
ges, em 29 de junho de 19o4.

Wolny Delia Rocca 
Preíe.to Municipal

Registrado e publicado o 
presente Decreto na Secre
taria da Prefeitura, em 29 de 
junho de 1964.

A6drubal G. de Sousa Pinto 
Resp. p/Secretaria

D E C R E T O  N- 25 
De 29 de junho de 1964

O Prefeito Municipal de La
jes, no uso de suas atribui
ções,

DECRETA:

W- ÍT:
Kft. H ' -JM

VIDADE:  É o nóvo 
TUFÃO de 100 HP (e o 
Super de 112 HP, do PRE- 
E e dos RALLYE)1 Muito 
orronque, mais torque, 
rendimento - dotodo de 
idiodor de óleo, poro man- 
riscosidode ideol e ossegu- 
feito lubrificação do motor.

r
NOVIDADE:  0 nóvo 
ovanco monual do distribuidor, 
que possibilito regular o desem- 
nenho do motor as influencios 
de altitude, de qualidade • « ;  
tonogem do combustível.

T
Nc

NOVIDADE:  0 nóvo 
espoço interno! 0 nóvo teto do 
SIMCA TUFÃO oferece espoço adi- 
cionol paro os 3 ocupantes do 
banco Iroseiro (mois olturo in
terna e mois espoço entre os 
boncos): os ossentos soo novos 
_  ultramocios I Com nova con- 
foimocõo e nóvo estofomento!

V,
&

NOVIDADE: o duplo
sistema onti roubo! Trava no 
câmbio: o giro da chave aciona 
umo trava que imobilizo a ola- 
vanca do câmbio na posição 
morcha-ò-ré. Trava interno das 
portas dianteiras: o botão de 
trova tem de ser giroda (1/2 
volto) para destrovor a porta.

NOVIDADE : A nova
visibilidade! Pára-brisa dianteira 
mois inclinado, moior, aumen
tando a já excelente visibilida
de panorâmica do SIMCA. Moior 
retrovisor com dispositivo onti- 
ofuscante! Painel totalmente es
tofado, completo (gaveto para 
cigarros)! Isoloção lermo-acús- 
tica! Além dos 2 quebra-sóis 
convencionais, mais um centrol, 
todos luxuosomente eslofodos I

NOVIDADE •' As novas 
côies! Os SIMCA TUFÃO são opre- 
sentados em 28 combinaçães de 
câres. 11 delos utilizam moder- 
nissimos tons metálicos (é o pri
meira vez que um carro de pas
seio brasileiro é entregue pelo 
fabricante com córes metálicas).

COREMA — Ois.
F.uct Manoel Thiago de Castro

* Motors ç ■ *— *«te
L A G E S  — Santa Catarina

Art. 1' - Fica aprovado o 
loteamento de um terreno si
tuado Da Avenida Duque de 
Caxias, zona B. urbana, de- 
n minado Loteamento Nossa 
S nh ira da Penha, perten 
eme à Sra Adélia Ramos 

da Costa, com a área super 
ficfal de cento e vinte mil, 
oitocentos e trinta e |treis 
m tros quadrados (120.833.00 
m2).

Art. 2' Do terreno men
cionando no artigo anterior, 
p ts«a ao domínio público a 
área de tr nta e sete mil. 
trezent )s e dezoito metros, 
noventa e treis decímetros e 
sessenta e oito ee.rí metros 
quad ade s (37.318.93.68 m2) a 
serem ocupados com ruas e 
p aças, e maj8 a area dt.|̂ e:8 
mil eei to e tr.nta e dois me
tros, oiunia e quatro decí
metros e trin a e d is centí- 
m -tros quadrados (6.132.84,32 
m2), que é considerada área 
verde de acordo cora a Lei 
rr 93 de 25 de maio de 1956.

Art. 3’ Êste Decreto entra
rá em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as dis
posições em contrário.

preíeitura Municipal de La- 
j s, em 29 de junho de 1964.

Wolny Delia Rocca
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o pre
sente Decreto na Secretaria 
da Piefeitira, ‘ em 29 de ju
nho de 1964.

J  Asdrubal Guedes de Sousa 
Pinto

Resp. p/Secretaria

líe^de-se szrra- 
ria completa

Vende-se uma serraria 
completa com serra - fica 
com volante de 1,3$ nus. 
Refiladeira automática, fabri
cará i d : Schinzel & Irmãos. 
Destop.ideira automática com 
corrente. Transmissões -Po* 
-lias e dctrais pertences. 
Com locomovei de 2(X) HP 
Com registro no INP. Ven
de-se também um trator 
C A TE R PILLA R  - D- 4 -
com lamina e guincho.

Tratar na firma Agro In
dustrial Anita Caribaidi Ltda 
Bairro Coral * Lages - S.C
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Serão calçadas as a- 
reas laterais do Mer

cado Mnieipa!
Uma das providências 

que '.em conquistando 
os aplausos de nossa po
pulação, lefere-se ao cal
çamento nas áreas late
rais do Mercado Munici 
pal, que será execuiado 
pelo Prefeito Dr. Wolny 
JJilIa Rocca.

Dita iniciativa, quando 
concretizada, viiá bene
ficiar a todos aqueles que 
se servem daquele pró 
prio da municipalidade 
no dia de feiras, fazen- 
uo com que baja fácil 
escoamento do trânsito 
tanto para veículos c i 
mo para \ edestres. *

Nos {dias de ihuxas, 
algumas áreas do nos?o 
Mercado Municipal tor
navam se insuportávi is 
uevido à grande quanti
dade de barro que ali s e __________________________
formava Com a providência ora tomada pelo di 
nâmico Prefeito Dr. Wolny Dell i Rocca. aquele 
velho problema será solucionado integralmente.

Ura outro sei viço, que já foi iniciado no Mer
cado Municipal, foi o aplainamento de nm barran
co situado no final da Kua Hercibo Luz. cujo tra
balho está sendo executado por uma máquina ca 
Prefeitura Municipal, ü desmonte daquele barran 
co uará uma visão panoiàmica ao referido local

Hmbora os govêrms, tanto no plano federal, 
como estadual e municipal, não atravessem perío
do f ivorável em sms finanças, o que se nota em 
nossa c dade, é a presença do poder Executivo 
municipal com inúmeras obras esp tlhadas por di
versos cantos de Lages, demonstrando assim o 
espirito realizador do Prefeito Dr. Wolny Delia 
Kocca.

Aliás, desde que assumiu as rédeas da muni
cipalidade lageana, tem sido uma preocupação 
coustintc do Prefeito Dr. Wolny Delia Rocca, em 
dar a nossa cidade um sentido uibanistico dos 
ma s elegantes, fazendo com que aqueles que nos 
visitam, levem de Lages as Jimpressões mais li- 
songenas do seu avuitado progresso, em função 
d.i atividade incessante do chefe do poder Exe
cutivo.

As emissões de capital das s'ociedades anô
nimas nacionais, nos dois primeiros mêses de 1964, 
ultrapassaram de 125 bilhões de cruzeiros às do 
bimestre correspondente do ano anterior.

LA:
L 4 6 E Í 9 1 ele AQ(a ( c d e  I  tf€ 4

Acaba de ingressar no 
corpo de vendedores da 
conceituada firma Agên
cia PJanaltiria de Veícu
los S./A, concessionária 
tm Lages da poderosa 
organização Wil >s Over- 
land ao Brasil b/A, o Sr. 
Celso Frauciseo u* Ro 
s-a, pessoa va-t. mente 
relacionada nos meios 
soc a s e comei ciais dês- 
te e de outros Mu, icí- 
pios (O Esiado.

u intir s-o to  Sr. Cel
so Fiancisco ia  Rosa no 
corpo ue vendedores da 
Agei cia LLuali.na de 
V . ícuion S/A, vem dig 
nitic. r ainda mais o qua
dro de funcionários da
quela firma, pois trata 
»e de element * dinâmico 
o profundo conhecedor 
do ramo automobiiiatico, 
seior a que sempre este
ve ligado por suas inú 
meras atividades comer
ciais.

1 essoa afável e comu
nicativa, e sobretudo 
portador de muita jov ia
lidade. o Sf. Celso Fran
cisco da Rosa está por- 
feitameuteafinizado com 
os princípios e normas 
da Agência Planaltma de 
V*íeulos S/A, cuja firma 
tem procurado atender 
seus amaveis clientes 
deutro de ioda a solici 
lude e cavalheirismo.

Destas colunas felicita
mos o Sr Celso Fraocis 
co da Rosa pelo seu in 
gressa na Agência Pla- 
naltina de Veículos S/A, 
e mui particularmente, 
congratulamo nos com a 
alta direção dessa ben- 
quista organização, por 
contar em suas fileiras 
com ura funcionário ca
paz e atento, e que mui 
to fará no seio de seu 
seleto quadro de íuncio 
nários.

Acompanhado de sua ex 
ma. espôsi, seguiu há dias 
para São Paulo ** Guanaba- 
la, o Dr. Jorge Birroso Fi
lho, advogado do fôro local 
e elemento dos mais relacio
nados em nossos meios so- 
ciai* e politicos.J 

a Além de viagem de re- 
■A creio, o Dr. Joige Barroso 
* Filho aproveitará a oportu- 
| nidade para tratar de vários 

assuntos profissionais.
Destas colunas augura- 

§g mos ao Dr. Jorge Barroso 
Filho e t-ua exma. esposa, 
os nossos votos de feliz per 
manencia naquelas metró
poles.

QUEM NAO ANUNCIA
— Se Esconde —

Para s m  anúncios procure 

CORREIO LAGEANO 

Rua Mal. Deodoro, n° 294

Seguiu no dia lie hoje, em automóvel parti
cular, para a capital do Estado, o Sr. Ivo Oito 
Lohmann. dinâmico diretor da Agência Planaltina 
de Veiculos S/A, concessionária em nossa cidade 
da Willys Overland do Brasil S/A.

A viagem do Sr. Ivo Otto Lohmann a Floria 
nopolis, foi no sentido de acompanhar a sua dile
ta filha. Srta. Ione Lohmann que atualmente está 
cursando o 2’ ano da Faculdade de Farmacia oa 
Universidade de Santa Catarina, e que se encon
trava em nossa c id i le  e,u gòso de férias, posto que, 
suas aulas iniciar-se ão na próxima segunda fei
ra, dia 3

No iciando êste evento, destas colunas dese
jamos ao Sr. ivo Otto Lohmann os nossos votos 
de feliz regresso à Princesa da Sarra

Dia 8 a inauguração da SAGECI - Enge
nharia e Comércio S /A

Está marcado para o próximo sábado, dia 8, 
às 11 horas da maubã, a inauguração oficial da 
firma SAGECI - Engenhai ia e Comércio S/A. or
ganização esta especializada na manutenção e 
reforma de tratores, caminhões e motores diesel, 
bem como outros serviços concernentes ao ramo.

A responsabilidade técnica da referida firma 
estará afeta ao Engenhero Wolfgang Hablitschek, 
elomento dos mais capazes e com l o n g i  c irreira 
profissional.

Desta forma, a Princesa da Serra, dentro de 
mais alguns dias se orgulhará de pos-irr um es
tabelecimento executor de qualquer reparo em ma 
terial leve ou p e s a d o ,  e qup muito contri 
buirá para a prosperidade da indústria de nossa 
terra.

rau Beoeficiente de Miss
0 encontro da beleza com festival de brindes

„ * fji- **'•* f „ * f t

Sábado, dia 8 de Agosto, no Clube 14 de Junho
■ '■ t ? \  >£ ’£  J í  *.J, . i ' *

NOTA:  Venda de mesas na Alfaiataria Chie
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