
Prefeito Dr. Wofny 
Delia Rocca

Nataliciou no dia de ontem, o Prefeito Munici
pal, Dr Woluy Delia Rocca, que vem governando 
o nosso Município com muito carinho e dedicação.

Edil dos mais dinâmi
cos, o Prefeito Dr. Wol- 
ny Delia Rocca, vem 
marcando a sua passa
gem pelo Executivo Mu
nicipal com uma série de 
realizações em todos os 
setores de atividades, 
quer na cidade, quer no 
hinterland.

Justamente quando vê 
aproximar-se o fim de 
seu mandato à frente dos 
destinos de nosso Muni
cípio, o Prefeito Dr. Wol- 
ny Delia Rocca se vê 
consagrado perante os 
seus municipes, pelo que 
de útil proporcionou à 
nossa terra em seu pe
ríodo governamental.

Ao ensejo de sua efe
méride natalicia, o Pre
feito Dr. Wolny Delia 
Rocca foi calorosamente 
cumprimentado por parte de seus amigos e admi
radores, que lhe externaram os mais ardentes vo 
tos para que a sua existência seja sempre pródi
ga e feliz junto a todos os que lhe são caros.

Correio Lageano envia ao ilustre chefe do 
Executivo Municipal os seus votos de consecuti 
vas felicidades, assim como continue a conduzir 
com grande zêlo e dinamismo os destinos gloiio- 
sos da terra de Correia Pinto.

Rotary Clnbe Laies-Norte p n n m  
importante conferência È  Represen
tante da COMAI ( ! ( Caxias do Sol

Realizou-se na última segunda feira, à noite, 
no Grande Hotel Lages, uma importante reunião 
do Rotary Clube Lages-Norte. cuja reunião contou 
com a honrosa visita do Sr. Bomilear Barroso Fi
lho, um dos dirigentes da Comissão Municipal de 
Amparo à Infancia (COMAI), de Caxias do Sul, 
que aqui chegou na tarde do mesmo dia.

Por ocasião dêsse importantíssimo jantar-reu- 
nião daquele destacado clube de serviços de nos
sa cidade, aquele ilustre visitante pronunciou uma 
substanciosa conferência referente ao funciona
mento da COMAI na Pérola das Colônias, e o que 
ela vem frutificando no seio da sociedade daquela 
próspera comuna gaúcha.

Pelos vários itens daquela conferência, ficou 
esclarecido que a COMAI, tem como seu presiden
te automático e nato, a figura do Prefeito Munici 
pal no plêno exercício de suas funções, e mais 6 
funcionários dos quadros da Prefeitura Municipal

Àquele órgão fica aM o o problema dos rae 
nores desemparados, onde lhe são concedidos to
da a assistência educacional, sofrendo por conse
guinte uma completa triagem até atingirem a uma 
maioridade, de onde são encaminhados posterior- 
rnente à uma atividade profissional qualquer que 
os habilitem na vida.

O objetivo do Rotary Clube Lages-Norte, é 
promoverem em nossos meios a fundação de uma 
sociedade nos mesmo9 moldes da COMAI de Ca
xias do Sul. e para tanto, brevemente, uma comis
são especialmente convidada pelo seu presidente, 
rotariano Mauro Sell, seguirá para aquela cidade 
gaúcha, a fira de inteirar-se in loco do seu funcio- 
namenio, afim de que nossa cidade, também 
em futuro próximo, ponha em execução uma obra 
dessa envergadura e de fundo social.
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Regressou seguuda fei

ra, à noite, de sua via
gem à capital do Estado, 
o Prefeito eleito de nos 
so Município, Sr. Vaido 
Costa Ávila.

Era Florianópolis, o Sr. 
Vaido Costa Ávila, demo
rou-se pelo espaço apro
ximado de 15 dias, onde 
tratou de importantes as
suntos ligados a sua fu
tura administração, bem 
como aguardou a chega-

0 Ministro da Justiça pretende submeter ain
da esta semana aos líderes políticos com atuação 
no Congresso, o Ato Complementar regulamentan
do a vida partidária brasileira. P,>r êsse ato per
mitirá o govêrno a formação de partidos provisó
rios para atender à conjuntura política atual. Es
ses partidos provisórios, consoante idéias em cur
so nos meios políticos, seriam constituídos medi 
ante simple9 apresentação de requeriment 8 com 
o mínimo de 120 assinaturas dos congressistas da 
Câmara e do Senado.

Entretanto, se tais partidos não conseguirem 
sua formalização definitiva até junho de 196fi. a- 
pós cumprirem as exigências capituladas, tanto na 
Lei Orgânica dos Partidos quanto nos Âtos Insti- 
titucionais e Complementares baixados após a Re
volução, não conseguirão sobreviver.

Viagem de Turismo
Encontra-se atualmente no Uruguai, numa via

gem de turismo por várias províncias daquela vi 
zinha República, os casais Sr. e Sra. Túlio Fiúza 
de Carvalho, diretor-gerente da conceituada firma 
Werner Carvalho S/A, e Sr. e Sra. Dr. Joubert de 
Almeida, abalizado médico aqui residente.

O regresso dos mesmos à Princesa da Serra 
está previsto para os próximos dias.

Apresentamos aos distintos casais Sr. e Sra. 
Túlio Fiúza de Carvalho e Sr. e Sra. Dr Joubert 
de Almeida, os nossos votos de uma venturosa es
tada em terras uruguaias, assim como um feliz re
gresso à nossa terra.

Maquiagem cientifiea 
e tratamento da pele

da do Governador Celso 
Ramos, que havia se sub
metido à uma interven 
ção cirúrgica no Estado 
da Guanabara.

Fundação Educa
cional de Lages

O Vereador Cláudio 
Ramos Floriani, dará en
trada no dia de hoje, na 
Câmara Municipal, de um 
projeto de lei, criando a 
Fundação Educacional de 
Lages, cujo organismo 
deverá incorporar a Fa
culdade de Ciências Eco
nômicas e Contábeis de 
Lajes.

Se concretizada a apro
vação dêste importante 
projeto de lei, de autoria 
do Vereador Cláudio Ra
mos Floriani, ficarão cria 
dos créditos especiais de 
manutenção da ieferida 
Fundação, ponto essen
cial, para que seja solu
cionado em definitivo o 
problema do processo de 
autorização para funcio
namento daquele estabe
lecimento de nível supe
rior

A Sra. Regina Sueli 
Reis, profissional forma
da pelo Instituto Escola 
«Luba» de Pôrto Alegre 
- RS., acha-se instalada 
no Instituto de Beleza do 
Clube 14 de Junho, com 
aparelhagem elétrica im
portada: Bafafor - Vibra- 
dor Termozônio Cordo- 
koch.

A referida profissional 
é especialista em Iimpe- 
sa e tratamento em ge

ral da pele, remoção de 
espinhas, rugas e outras 
imperfeições, maquiagem 
especial para noivas e 
debutantes. Aplicações 
dos melhores produtos da 
linha Artez Wes Terley, 
Max Factor, Angel Face 
e Avon.

A Sra Regina Sueli 
Regis, mantém atendi
mento com «hora mar
cada».

Colabore
com o Bi - Centenário da 

Cidade de Lages
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Notícia publicada por jornais paulistanos, dá conta de que a mão de 
obra brasileira, pelo grau de inteligência demonstrada na assimilação de 
questões técnicas e também pela fiel execução das tarefas técnicas até há 
pouco desconhecidas, está alcançando fama nos países altamente industria
lizados. Dizia a notícia, que os trabalhadores brasileiros estão ganhando 
pouco a pouco posições sempre mais altas no que diz respeito à mão de 
obra industrial.

Tratores Fendí- Os Mais Baratos
V E C I f I G I J E

Trator Fendt Farmer-30HP-Cr$ 6.999.000 
Trator Fendt F - 41 -3 7 H P -C r$  7.716.800 
Trator Fendt F - 51 - 50 HP -Cr$ 8.975.200

Fabricação nacional com a técnica alemã 
Todos equipados com motor MW M Diesel 
Financiados em 4 anos pelo Banco do Brasil

D ISTR IBU ID O R - Corema - C ia . Revendedora de Veículos e Máquinas

Granja P A D R E  R E U S
T R I B U T O  -  L A G E S

— de —

J. R DABOIT &  IKMAOS

Vendas de reprodutores raça Holandeza 

Pôsto de venda leite anexo ao Açougue SÃO  JOÃO 

Rua Marechal Deodoro s/n 

de O S M A R  S A D Y  C O S T A

L A G E S  — Santa Catarina

Atenção Senhores 
Proprietários de

Micro Trator Tobatta
V . S. poderá comprar agora 

em quatro anos de prazo, 

os implementos para o seu 

T O B A T T A , como sejam: 

Pulverizadores, Carretas, Ro- 

çadeiras, Sulcadeiras e to

dos os outros de uso no 

famoso M IC R O -T R A T O R  

T O B A T T A

« Festa das Nações»
O “Ano da Cooperação Internacional''

marcará época em Lages com a Festa das Na 
ções- A azáfama que se vê por tôda parte, a so
licitude com que nossas meuinas-moças atendem à 
convocação para os ensaios, o desejo incontido de 
acertar dessas jovens, o apoio dos pais e mães 
que se esquecem das horas sugerindo, concitando 
e animando, são dessas coisas inesquecíveis como 
os rostos queridos que nos deixam saudades. La
ges está de parabéns ! Seu elemento humano es
tá perfeitamente capacitado de agir em determi
nado campo de atividade, sem ficar a dever aos 
demais dos chamados grandes centros. O sentido 
da COOPERAÇÃO eucontrou em Lages sua melhor 
acolhida e os efeitos benéficos da mesma logo 
serão por certo demonstrados prática mente. Mas, 
apresentemos os nomes de outras tantas celabo- 
radoras da Festa da Graça e da Beleza.

LÍBANO. Em 1943 o Líbano obteve sua inde
pendência definitiva. E’ o 64° membro da ONU e 
tem uma população de mais ou menos 2 milhões 
de habitantes. Sua data nacional é 22 de novem
bro. A população predominantemente católica, já ao 
tempo dos Cruzados opôs forte resistência à preten- 
ção Otomana. Será representado pela senhorita 
Maria Helena Lemos de Camargo. Filha do Sr. 
Nereu Vieira de Camargo e de L). Maria Cândida 
Lemos de Camargo, cursa o 2o ano do Colégio 
Santa Rosa de Lima. Beleza serena, esparqe o per
fume suavíssimo de uma grande simpatia. Tem de
senvoltura no audar o que a torna graciosa. Seus 
olhos castanhos esverdeados são como as manhãs 
orvalhadas de encanto e iluminadas com seu sor 
riso doce e argênteo. Jorge Amado, J. G. de Arau 
jo Jorge, A. J. Crônin e Rudyard Kipling encon
tram-se entre seus preferidos na literatura.

PARAGUAI. Colonizado pelas antigas missões 
dos Jesuítas, o Paraguai é o 84° membro das Na
ções Unidas, com, aproximadamente 1 milhão e 
meio de habitantes, sendo o dia 14 de maio sua 
data nacional. Eva Maria Lisboa o representará. 
Filha do distinto casal Sr. Alceu e D. Célia Lisboa 
é segundanista da Escola Normal Santa Rosa de 
Lima, já tendo concluído o curso giDasial. Eva . . . 
só os poetas poderíam descrevê-la. E diriam: “A na 
tureza, numa inspiração ardente./Seus lábios cin 
zelou, num apurado gôsto/E o fêz, inda melhor, 
às linhas do seu rosto”. “Negros e finos cabelos/ 
carne de neve formada / Ue faces puras, de 
jasmins e rosas,/ Dedos delgados de uma deusa 
ou fada/ Os brancos dentes e a feições mimosas/ 
Quem fêz uma obra tão perfeita e linda/Pôde fa
zer os céus, e mais, se há mais ainda... “Para que 
dizer mais, se a Idéia — “Tísica, tênue, mínima 
raquítica.../ Quebra a fôrça centrípeda que a amar 
ra,/ Mas, de repente, e quase morta esbarra,/No 
mulanbo da lingua paralítica! ” que quer por fôrça 
descrever Eva. Guilherme de Almeida, J. G. de A 
raújo Jorge, Antoine de Saint-Exupéry e Allan Poe 
merecem-lhe o carinho da atenção.

PE RSIA. Dos mais antigos reinos conhecidos, 
a Pérsia, hoje, constitui o Irão ou Irã. E’ o 52 
país que integra a ONU, com cêrca de 19 milhões 
de habitantes, tendo por capital Teerã. Sua data 
nacional é 26 de outubro. E’ um vasto planalto 
que se orgulha de ter sido berço de Osmar Knáy- 
yám, admirável poeta, além de grande astrônomo 
e matemático. Rubâiyát , um dos mais traduzidos 
ivros, é plural da palavra persa Rubai e significa 
quartetos . Seu autor nasceu em Nichapour no ano 

de 10t0 da era cristã. Aleida Ramos Guedes filha 
do Professor Asdrúbal Guedes de Souza pinto e 
de D. Aida Ramos Guedes personificará tal nação 
Aluna da 2a série da Escola Normal Vidal Ramos 
raz, entrelaçados, com verdadeiro orgulho e ca ’ 

rinhosamente no escrínio de sua alma, os nomes 
de duas gerações. De uma herdou a altivez da 
mulher paulista, de outra, a peregrina beleza e 
graciosidade inconfundível da mulher catarinense 
“ Rainha dos Estudantes” é o título que merecida- 
mente ostenta. E’rico Verissimo, J G de Arauio 
Jorge, Vitor Hugo e Rudyard Kiplingsituam se en
tre escritores e poetas favoritos.

D ^P^fÔNIA. Julieta Elvira Ramos simbolizará 
a Polonia, cuja data nacional é 22 de iulho Filha 
do Sr. Manoel Tiago Vidal Ramos e de D Eulina 
Godoy Ramos, em Julieta tudo é vida, é harmonia

Continua na 4a página
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OUTUBRO:
Custo de vida 
baixou 2 ,4 3 7 .
O Custo de Vida bai

xou no mês de outubro 
em Pôrto Alegre, 2,43%, 
segundo dados do Insti
tuto de Estudos e Pes
quisas Econômicas da 
Faculdade de Ciências 
Econômicas da URGS e 
através de índices calcu
lados sôbre os preços ao 
consumidor, relativamen
te à classe dos operários 
empregados na indústria 
de transformação da Ca
pital. O decréscimo no 
índice geral dos preços 
deve se às baixas ocor
ridas nos gêneros ali
mentícios, como a carne 
de gado que teve uma 
diminuição de 7,57%; fa
rinha de trigo, com de
créscimo de 3,41%; man
teiga, menos 1,9%, além 
de outras pequenas va
riações nos preços de 
verduras. Os demais pro 
dutos permaneceram es
táveis, com pequenas al
terações.

Assim, os gêneros ali
mentícios baixaram de 
prêço, em média, no mês 
de outubro último, 5,02%, 
enquanto aumentaram os 
combustíveis em 0,91%; 
bebidas. 0,15%; habita 
ção, 1,38%; Saúde e Hi- 
giêne Pessoa), 1,21% e 
vestuário 0,45%. No mês 
de setembro último, o ín
dice geral de aumento 
dos preços fôra de 0,53%.

O aumento do custo de 
vida em Porto Alegre, 
nos primeiros 10 meses 
de 1965, alcançou apenas 
29,43%, sendo que os ar
tigos que sofreram maio
res majorações foram os 
da higiene pessoal, ves
tuário, fumo e bebidas.

Novos índices

0  Instituto de Estudos 
e Pesquisas Econômicas, 
concluiu pesquisa sôbre 
a distribuição de gastos 
da classe dos industriá- 
rios de Pôrto Alegre ob 
tendo assim uma {atuali
zação da estrutura de 
consumo desta classe só- 
oio-econômice. Já estão 
sendo calculados e deve
rão ser brevemente pu
blicados os índices de 
janeiro a novembro do 
corrente ano, já reestru 
turados à luz do levan 
tamento ora concluído. 
Os índices a serem en 
contrados poderão apre 
sentar, devido a atuali 
zaçfio, diferenças até 
marcantes com os regis
trados atualmente.

ATENÇÃO
Para os seus serviços 

de impressos em geral

Restaurante Napol i  incluído na 
Guia Quatro Rodas do Brasil

O tradicional Restaurante Napoli, de propriedade do 
Sr. Beno Schmidt. está de parabéns, pois conforme missiva 
que o mesmo recebeu do Sr. Roger Karmann, Coordenador 
Geral da Editora Abril - Guia Quatro Rodas, vem de ser 
incluido em seu Guia Turístico Quatro Rodas do Brasil, e 
diçâo especial anual da Revista Quatro Rodas.

Para formalizar o que acima dissemos, reproduziremos 
na íntegra, a missiva que vem de ser endereçada ao Res
taurante Napoli, vasada nos seguintes termos:

São Paulo, setembro de 1965 

Prezados Senhores:

É com grande satisfação que lhe comunicamos que seu 
estabelecimento foi selecionado por nossos pesquisadores 
para figurar no primeiro número do GUIA TURÍSTICO 
QUATRO RODAS DO BRASIL, edição especial anuil da re
vista QUATRO RODAS, e que acaba de ser lançado, a- 
chando-se à venda em todos os Postos dos Revendedores 
SHELL.

Tal fato adquire especial significado quando se res
salta que é esta a primeira vez que se edita no Brasil o- 
bra de tal quilate, apenas comparável aos «Guias» europeus 
e norte americanos.

O GUIA QUATRO RODAS DO BRASIL é fruto do tra- 
balho de uma equipe de 60 pessoas, das quais 34 pesquisa
dores, que. durante dois anos, percorreram mais de 2<)0 mil 
quilômetros do território brasileiro, visitando todos os Es
tados e mais de mil cidades.

O resultado dêsse trabalho de fôlego são as 324 pá
ginas do GUÍA QUATRO RODAS DO BRASIL, em trés 
idiomas (português, inglês e Castelhano). Além de cêrca 
de 80 mapas de todos os gêneros, o GUIA contém tôdas 
as informações sôbre «aonde ir o que ver», «como chegar 
lá» e «onde comer - onde ficar». Contribui, assim, de forma 
objetiva, prática e completa para Jo incremento do turismo 
brasileiro, tornando-se desde já parte essencial dêle.

O entusiasmo com que o GUIA QUATRO RODAS DO 
BRASIL está sendo recebido atesta, por si só, a importân
cia do empieendimento.

A êsse entusiasmo não temos dúvida de que irá jun
tar-se o seu.

Cordialmente

EDITÔRA ABRIL - GUIA QUATRO RODAS

JORGE KARMANN
Coordenador Geral

Mais conforto 
e máxima capacidade 
de carga

L/LK/LS1111 
Mercedes-Benz
cabina semi-avançada

UUil

Êste é o mais moderno vefculo de 
transporte de carga fabricado no 
País. Confortável cabina semi-avan
çada, de largo espaço interno com 
possibilidade de colocação de leito. 
Total facilidade de embarque e de
sembarque. Ampla capacidade de 
carga, resultante da grande extensão 
do chassi e da favorável distribuição 
do pèso sôbre os eixos. Chassis

com 3 .6 0 0 /4 .2 0 0 /4 .8 3 0  mm de 
distância entre eixos, pára-brisa pa
norâmico, motor Diesel de 120 HP, 
de fácil acesso, freio-motor, eixo tra
seiro de grande resistência e tôdas

as características Mercedes-Benz 
de alta qualidade. No serviço con
tínuo, em curta, média e longa dis
tâncias, o L /LK /LS  1111 é uma nova 
concepção em transporte.

M E I H C E D E S * B E N Z
a maior rêde de Concessionários Diesel do País

C O R E M A  - Cia. Revendedora de 
Motores e Automóveis

Rua Manoel Thiago de Castro, 174 — Lages — S- Catarina
—  CONCESSIONÁRIO DA MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.

procurem
DE

A PÉROLA 
LAGES.

Agora colaborando com plano de estabilização, enquadrados na Portaria 7L oferece
mos os veículos Mercedes com pequena entrada e financiamentos longos, com despestjB 
reduzidas.

Visitem a C o r e  m a , sem compromissos.
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« Festa das Nações»
Cont. da 2a pág

é música encantada. Seu sorriso é uma canção 
perene, refletindo a simpatia nas faces delicadas. 
Possui olhos e cabelos castanhos que realçam a 
boniteza de seu tipo moreno-claro. Os trinta mi
lhões de poloneses terão um representante a mais 
na FESTA DAS NAQÕES J. G. de Araújo Jorge, 
Pearl S. Buck. Crônin, entre outros, são os 
seus preferidos.

PORTUGAL. Situa-se na península Ibérica, no 
extremo ocidental da Europa. Forma um quadrilá
tero que se encontra ao longo da costa atlântica, 
com uma superfície de 89 mil km2. Entretanto,

Com a mesma vibra 
ção emocional dos anos 
anteriores, tangida pela 
mesma coufraternização 
espiritual, numa soluçan- 
te e enternecida manifes-

---- ------  . , . . .  , » __tação de pesar e de so-
suas terras, contando se os arquipélagos dos Aço- lidariedade cristã, como 
res e as províncias de além-mar vão além de 2 ----- *—  ------ -

2
Homenagem aos meus familiares e 

amigos do ouiro lado da vida

milhões de km2. Será representado pela senhorita 
Maria da Graça Ramos Arruda que escolheu tra
je típico da província do Minho. Nesta província 
situa-se a cidade de Guimarães, onde nasceu, se 
gundo a tradição, D. Afonso Henriques, o primei
ro rei de Portugal. “ Da couvergencia de propícias 
condições orográficas e climatéricas resulta a be
leza dos verdejantes campos e vales do Minho...
São famosas as romarias do Minho, animadas pe
los graciosos cantares regionais e pelo vivo colo
rido dos trajes garridos de suas lavadeiras” . Ma
ria da Graça é filha do Sr. Eurico de Castro Ar
ruda e de D. Anadyr Ramos Arruda. Cursa o P objetivos, a romaria foi

acontece sempre nestas 
oportunidades, transcor
reu normalmente o dia 
de Finados, Dia da Sau
dade, levando ao Campo 
da Igualdade verdadeira 
massa humana que alí 
permaneceu todo o dia, 
em respeitosa e comove
dora homenagem aos 
seus entes queridos.

Ao calor dos mesmos

ano da Escola Normal Santa Rosa de Lima. Sua 
expontaneidade personificada, contagia de alegria 
a todos (jue a cercam. A imensa doçura de seu 
sorriso é o segredo que lhe dá expressão aos 
olhos irrequietos, tornando-a querida e admirada. 
Sua voz tem a ressonância de suave, como a em
balar os mais lindos sonhos de raenina-moça. Daí 
porque sua presença é sempre obrigatória nos bai
les saraus onde se destaca dentre as demais. Fer
nando Sabino, J G. de Araújo Jorge, Deaphne de 
Maurier, Edgard Allan Poe, etc., são figuras escolhi
das para sua leitura habitual. O País-irmão de certo 
estará condignamente representado na Festa das 
Nações por essa menina-raoçi, festa essa que mar
cará época nos salões lajeanos como espetáculo 
extremamente belo e curioso, aguardado com an
siedade.

Colabore
com o Bi - Centenário da 

Cidade de Lages

intensa n’um continuo 
vai e vem, onde ricas 
coroas de bisquit, flores 
em profusão, naturais e 
artificiais, cada qual a 
mais bela e dos mais va 
riados matizes, eram con
duzidas para uma capri
chosa ornamentação dos 
ricos e vistosos tumulos 
de mármore e das sepul
turas toscas e razas, sem 
nenhuma inscrição, em 
cujo amago se nivelam e 
dormitam, tranquilamen
te, despojos materiais 
que, em peregrinação ter
rena nos foram tão ca
ros e alí se encontram 
após libertado o espírito 
e cessada a missão que 
os trouxe entre nós.

Essas piedosas roma
rias que ainda não per
deram as suas feições 
características, muito em

bora hajam sofrido al
guns arranhões, evidente 
fruto da época, e de tan
ta expressão, constituem 
a razão da nossa respei
tosa homenagem ao pas 
sado que, sobretudo nês- 
se dia de tão doloridas 
recordações, mais que 
nunca, se aproxima li
gando-se passado e pre
sente, atravez a simbóli
ca e indestrutível ponte 
tecida pela recordação, 
que não morre nunca e, 
mais se aviva ao trazer
mos à mente, pela sau
dade, silhueta daqueles 
que por aqui transitaram 
e conosco conviveram, 
de cuja predeteminada 
ausência não podemos 
nos conformar.

Enquanto prosseguem 
as mais variadas e afeti
vas homenagens dentro 
daquele cercado, onde 
uma multidão se aglome
ra ao impulso dos mes
mos sentimentos de ca
rinho e de respeito, abe
lhas laboriosas e despre
ocupadas esvoaçam de 
flôr em flôr, em busca do 
precioso néctar, comple

tamente alheias ao por
quê da permanência da
quela profusão de péta 
las e ramos floridos que 
se curvam e emurchecem 
à falta da cáuleque lhes 
dá vida e as sustenta.

Completando o harmo
nioso panorama naquele 
ambiente florido, morno 
e tristonho, onde as pré- 
ces se sucedem e sobem 
aos céus, com a mesma 
vibração emocional, uma 
brisa frêsca, batida do 
sul, beija delicadamente 
os ramos de cipréstes 
que se dobram e se agi
tam, enternecidos, pela 
mesma saudade que ir
mana alí tantos corações 
a sangrarem envoltos em 
profundo cismar e pun
gentes recordações.

Cont. no próximo n°

QUEM NAO ANUNCIA 
— Se Esconde —

Para seus anúncios procure
CORREIO LAGEANO  

Rua Mal. Deodoro, n° 294

Albanez Silva & Cia. Ltda.
=  Rua Cruz e Souza, 560 -  Fone, 434 -  End. íe l .  A lbacil -  Caixa Postal. 219 :- - - - - -

Laôes -  /anta Catarina
Gêneros alimentícios no varejo e 

atacado - Bebidas, Armarinhos, Compra 
e Venda de Produtos Coloniais, 

Mel, Cera, Fumo etc.

Curso prático de Avicultura 
por Correspondência

Sabia da existência dêste Curso?

Sabia que éle vem se constituindo num grande in
centivo e ajuda aos pequenos e grandes criadores, 
face aos valiosos ensinamentos que presta atra
vés de suas lições?
Sabia que a Avicultura cresce a passos largos ofere
cendo aos criadores lucros bastante compensadores?

Sabia que os alunos têm à sua disposição, antes 
e depois de feito o Curso, um Departamento de Con 
sultas que os ajuda na solução de qualquer problema 
que surja no criatório?

Sabia que todos os alunos gosam de DESCO NTO S 
ESPECIAIS para a aquisição de pintos de um dia 
e qualquer tipo de material avicola?

E ambicioso e busca uma profissão que o torne in
dependente dentro de pouco tempo?

Então dirija-se AG O RA  MESMO à nossa redação 
e solicite, sem compromissos, informações sôbre pre- 
itre e modalidades de pagamento do referido Curso, 
çosjornal está habilitabo também a fazer a sua ma- 
O ula e encaminhá-la imediatamente para a Escola.

Rara suas carâas e encomendas
Transportadora R O D O L A C 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
Malrit • f l n f t  Marechal Floriana 388-faac 380 -  Caixa Poslal 12 -  Lages-S.C.
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ZONA B EM 
NÚMEROS

Com a concretização da segunda rodada do re- 
turno, a Zona B, do campeonato estadual de futebol 
passou a oferecer os seguintes índices numéricos.-

Classificação

Internacional e Perdigão 3 pp
Santa Cruz e Comercial 7 pp

Ataque mais positivo

Perdigão 14 gols
Internacional e Comercial 8 »
Santa Cruz 7 »

Defesa menos vasada

Internacional 5 gols
Perdigão 7 »
Santa Cruz 13 »
Comercial 14 »

Próxima rodada

Em Lages — Internacional x Santa Cruz 

Em Joaçaba — Comercial x Perdigão

Dando continuidade a 
sua auspiciosa campa
nha na atual fase semi
final do campeonato es- 
tudual, o Internacional 
empatou no último do
mingo, na cidade de Vi
deira, diante do Perdi
gão local, pelo escore 
de 1 x 1.

No primeiro tempo, o ti 
me da casa vencia porl a

0, sendo que o tento co
lorado foi marcado por 
intermédio de Anacléto 
quasi no final da parti
da.

Com êste resultado, In 
ternacional e Perdigão 
mantiveram-se £na co- 
liderança da tabela, e 
garantindo para si a sua 
classificação para o pe
ríodo final do certame 
estadual.

Guarany em Bento 
Gonçalves

O G A. Guarany deve
rá confrontar-se no pró
ximo domingo na cidade 
de Bento Gonçalves, no 
Estado do Rio Grande 
do Sul, contra o Esporti
vo local, em retribui
ção a visita que êste lhe 
fez há poucas semanas.

Sabe-se que o G. A. 
Guarany deverá rumar 
para o Rio Grande do 
Sul, acompanhado de 
uma grande caravana, 
tentando a possibilidade 
de conquistar um grandio 
so triunfo para as suas 
cores.

Num jogo tècnicamen- 
te dos mais regulares, o 
Comercial de Joaçaba, 
levou a melhor sôbre o 
Santa Cruz de Canoinhas 
pelo escore de 3 a 1.

Verificada êste mar

cador, o Santa Cruz pas 
sou a fazer companhia 
ao Comercial com 7 pon
tos no passivo, indo por 
terra todas as suas chan
ces com vistas à uma 
classificação.

II II
r  Metropol 2 pp
2- Olimpico 5 pp
3' Marcilio Dias, Hercilio Luz e

Comerciário 7 pp
4. Caxias 8 pp
5 Avai e Figueirense 10 pp

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

Curso de cirurgia ocular na Santa 
Casa de São Paulo

(Serviço do Prof. JACQUES TUPINAMBÁ)

Consultório: Praça João Costa, 10 
Io andar

Lages Santa Catarina

NÂO QUEIMA 
SÔZINHO

LISOS E COM 

PONTEIRA

/ *lualidade sempre
O igual
o

UM PROOUTO SINIMBU

Recebemos os modelos 1 9 6 5
do mais resistente carro brasi lei ro!

(provado em 120.048 km de estrada)

SIMCA
\  \

DESEMPENHO • CONFÓRTO • SEGURANÇA

•  I g n i ç ã o  transistorizada •  Nova fechadura silenciosa -  duplo engate
•  Chave única para ignição e trava de câmbio •  Alças de apôio •  Pai- 
nel estofado em novas linhas* Novas combinações de côres-metálicas.

E mais: nos modelos 
R allye e Présidence
_ dois carburadores
com acionamento su
cessivo e automático. 
Na Jangada— estofa- 
mentocom  nôvo plás
tico perfurado (m aior 
ventiiaçâo).

A M A P A L
____________  A. MACÊDO — 5-----

Automóveis Peças e Acessórios
r?na Rorr*iiir» I 117. s/n - Lacres C í n  P n  t n  p t n  tl
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Expositores tageanos alcancam grande sucesso na Ja. 
Feiia Nacional de Animais de São Paulo

Realizou-se durante os 
dias de 9 a 13 de Outu
bro p.p., no Parque Fer
nando Costa (Água Bran 
ca), na capital paulista, 
a 4a Feira Nacional de 
Animais, certame promo
vido anualmente pela As
sociação Paulista de 
Criadores de Bovinos.

À solenidade de insta
lação, participaram altas 
autoridades civis e mili
tares, além do secretário 
da Agricultura de S. Pau
lo. sr. Arnaldo Cerdeira 
e o representante do Mi
nistro da Agricultura, sr. 
Otávio Nóbrega. Na oca 
sião, o sr. Dario Meirel

les, presidente da Feira 
discursou dizendo que 
com a realização dêste 
certame, a APCB vem 
desbravando um cami
nho que há muito tempo 
deveria ter sido aberto e 
que graças à iniciativa 
particular está levando a 
resultados dos mais pro
missores para o aprimo
ramento dos rebanhos 
nacionais. Analisando a 
repercussão que o certa
me vem encontrando na 
economia brasileira, o 
sr. Meirelle6 disse que «O 
desenvolvimento desta 
iniciativa é melhor visto 
pelo algarismos que re
presenta, pois em 1962

No flagrante, um lote da raça «Aberden An
gus”, de propriedade do Sr. Pedro P. Lisboa 
e J. A. Ramos, que tão bem representou a 

pecuária de nossa região na 4a Feira 
Nacional de Animais

Aviso da Associação 
Rural de Lages

A Associação Rural de Lages, comunica 
que fará realizar no dia 16 de Novembro, às 20 
horas.sua 4‘ Reunião Especial, ocasião em que 
se farão presentes os Representantes da SUNa B.

Por ser do maior interêsse da classe, solicita que 
todos seus associados compareçam, principalmen
te os invernistas.

DA SECRETARIA

CARPINTEIROS - ARMADORES - 
SERVENTES

Para as obras da Ponte sôbre o Rio Pelotas, 
precisam-se de carpinteiros, armadores e 

serventes."

Os interessados podem procurar o Sr. Ciro 
no local da obra munidos da respectiva car

teira profissional.

fizemos vendas no valor 
de 15 milhões de cruzei 
ros; em 1963 atingimos 
os sessenta milhões e em 
1964 passamos os duzen
tos e vinte milhões e ho
je, estamos seguros de 

;que na presente Feira 
'passaremos o total de 
meio bilhão de cruzei
ros» Comunicou que a 
Feira Nacional de Ani
mais desbravou caminhos 
também nos financiamen
tos bancários, pois tanto 
o Banco do Brasil e do 
Estado de S. Paulo, bem 
como os bancos particu
lares Mercantil de S. 
Paulo, Novo Mundo, Fe
deral Itaú, Comercial do 
Estado de S. Paulo e Bra
sileiro de Descontos, efe
tuaram os financiamen 
tos das transações co
merciais da Feira, no 
próprio recinto do Par
que, dando aos financia 
dos o prazo de um ano 
(norma jamais adotada 
por estabelecimentos ban 
cários) para saldarem 
seus compromissos.

O certame dêste ano 
reuniu cêrca de 900 ani
mais e criadores de to
dos os Estados brasilei
ros que assim tiveram a 
oportunidade de um in
tercâmbio mais estreito e 
amigo, além da possibi
lidade de escolherem os 
animais dos melhores re
banhos do País e com 
completas garantias de 
qualidade e sanidade.

O nosso Município es
teve representado naque
le máximo certame pe
cuarista, pelos exposito
res Srs. Pedro Paulo Lis
boa e J. A. Ramos, cu
jos animais de proprie
dades daqueles dois re- 
nomados fazendeiros, fo
ram os que mais se des
tacaram na 4a Feira Na
cional de Animais.

Portanto mais uma vi
tória da pecuária lagea- 
na, que assim consegue 
tornar-se ainda mais co
nhecida perante outras 
Unidades da Federação.

Entre as condições pa
ra inscrição de cada ani
mal, estava a obrigato
riedade de apresentação 
de atestados de isenção 
de tuberculose, isenção 
de brucelose e vacinação 
contra a febre aftosa, 
expedidos por veteriná
rios do Instituto Biológi
co ou credenciados pela 
APCB.

CORREIO UGEANO
L A G E I» 1C de Nevem brccle19C)5FNM funde o Ia bloco de motor em aluminio

Após vários anos de intensos estudos e pro
jetos, conseguiu a atual administração da Fábrica 
Nacional de Motores, vencendo diversas barreiras, 
fundir no Brasil o bloco de motor em liga de alu
minio para o caminhão “D-11.000” .

E empenhada em dar andamento ao plano da 
nacionalização total de seus veículos, a Fábrica 
Nacional da Motores S/A, acaba de fundir no dia 
15 de agosto corrente, o primeiro bloco de motor, 
inteiramente executada em seu parque industrial, 
atingindo dessa maneira um índice de nacionaliza
ção superior a 99%. Trata-se da peça de maior 
responsabiüdade do caminhão e seu pêso ultra
passa a de 120 quilos.

Uma equipe de técnicos e operários dos qua
dros da emprêsa completou todos os trabalhos no 
tempo recorde de 123 dias, incluindo ferramental, 
caixas de machos, resfriadores, calibres etc., pro
vando assim o pioneirismo da “ Fábrica Nacional 
de Motores” , bem como o alto gabarito profissio
nal do seu pessoal.

Abolida a Pena de Moite na 
CRÃ-BRETANHA

A Rainha Elizabeth II vem de aprovar na úl
tima segunda feira, por ocasião do término oficial 
do primeiro período de sessões do parlamento 
britânico, o ato de abolição da pena de morte 
em tôda a Grã-Bretanha, bem como a proibição 
da discriminação racial e do incentivo ao ódio por 
questões de raça.

0 II Remate Rural de Animais em 
Lages será muito concorrido

O dr. João Demaria Cavallazzi, diretor-técnico 
da Autarquia UBL Projeto Gado Leiteiro, falando 
para o programa «Projeto Gado Leiteiro Informa», 
manifestou, que o II Remate Rural de Animaisfem 
Lages, a ser realizado nos próximos dias 14 e 15 
do corrente, certamente terá boa e seléta afluên
cia, pois o primeiro remate foi aprovado pelo mo
vimento que realizou, como um meio de realizar 
boas vendas de bons animais.

Dentro do possível a Autarquia UBL-Projeto 
Gado Leiteiro participará no II Remate, a ser rea
lizado pelo Escritório Rural de Remates e na o- 
portunidade manterá contactos com criadores ins
critos naquela Autarquia.

Vende-se
Uma ótima gleba de terras, com a área de até 

2.7l0.3l4m2, sita no lugar Invernada do Cervo, há dois qui
lômetros da localidade de Octacilio Costa, Município de 
Lages, com frente para a rodovia Lages-Rio do Sul.

Tratar com o Dr. Hélio Vieira, à Rua Presidente Ne- 
reu Ramos, 33 - T andar.

VISITE LA G E S
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