
DEPUTADO IVQ t m  -  Candidato pessedista ao governo do Estado
Numa convenção das 

mais democráticas, ini
ciada sábado à tarde em 
Florianópolis, e encerra
da solenemente, no do
mingo à noite, no Tea
tro Álvaro de Carvalho, 
foi homologado pelos con 
vencionais do Partido So
cial Democrático, o no
me do Deputado Ivo Sil

veira, presidente da As
sembléia Legislativa, co
mo candidato do partido 
majoritário à sucessão do 
Governador Celso Ramos, 
nas eleições de 3 de Ou
tubro vindouro.

A convenção foi presi
dida pelo Dr. Aderbal Ra
mos da Silva, presidente 
em exercício do diretório

estadual do partido, e te
ve à participá-la o Go
vernador Celso Ramos, 
Deputados Federais, De
putados Estaduais e con
vencionais de todos os 
Municípios do Estado.

Com a escolha por una
nimidade, do Deputado 
Ivo Silveira para candi

dato ao govêrno do Es
tado, ficou caracterizada 
mais uma vez a unidade 
partidária que impera 
dentro das hostes pesse- 
distas, caminhando todos, 
uno e coeso em tôrno do 
seu nome às próximas 
eleições de 3 de Outubro.

De nossa cidade, esti
veram presentes à con

venção estadual do PSD, 
vários e influentes pró- 
ceres pessedistas, chefia
dos, pelo Sr. Valdo Cos
ta Ávila, presidente da 
agremiação em nosso Mu
nicípio, os quais foram 
unânimes em afirmar do 
brilho e da organização 
como decorreram êsses 
trabalhos.

Conclave de gerentes 
regionais do AGRIMER CORREIO

Seguiu para a cidade de 
Blumenau, o Sr. Eduardo*Leo 
Knebel, digno gerente da fi
lial de Lages, do Banco A- 
gricola-Mercantil S/A «AGRI- 
MER». que naquela progres
sista comuna do Vale do Ita- 
jaí, participará de um con
clave de gerentes de nosso 
Estado, dêsse acreditado es
tabelecimento bancário, que 
teve inicio no dia de ontem.

No referido congresso, de
veríam participar todos os 
gerentes das diversas filiais 
do AGRIMER espalhadas pe
lo nosso Estado, além do ge
rente da filial de Curitiba.

A grande nota dêste con
clave, será a presença do 
Dr. Emilio O. Kaminski, ex- 
Secretário da Fazenda do Rio 
Grande do Sul, um dos dire
tores máximos do Banco A- 
grícola-Mercantil S/A, e con
siderado na atualidade um 
dos maiores homens de ne
gócios daquele Estado.

Nêbte encontro de gerentes 
do AGRIMER, juntamente 
com um dos seus diretores 
máximos, além de outros que 
lá estarão presentes, serão
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Sra. M a  Antunes
Defluirá na data de 

amanhã, a passagem de 
mais um aniversário na- 
talicio da exma. sra. d. 
Scylla Antunes Baggio, 
digna consorte do Sr. José 
Paschoal Baggio, diretor 
d ê s t e  bi semanário, e 
pessoa vastamente con
ceituada em ncsios meios 
sociais e comerciais.

Dada à uma série de 
predicados que lhes or
nam o carater, a ilustra
da aniversariante deverá 
ser muito felicitada na 
efeméride d e amanhã, 
por parte de seu seleto 
circulo d e relações e 
amizades, incluindo se os 
seus inúmeros parentes 
aqui residentes.

Ao divulgarmos atra- 
véz destas paginas a pas
sagem de mais um ani 
versário natalicio da Sra. 
Scylla Antunes Baggio, 
apresentamos à distinta 
aniversariante, os nossos 
augúrios de uma existên
cia repleta de saúde e 
felicidades, junto aos seus 
ilustres familiares e pes
soas de suas relações.

discutidos importantes assun
tos referentes à vida dêste 

! estabelecimento de crédito, e 
; ainda empréstimos rurais, ins- 
| talação de novas agências, 
faixa de ampliação de crédi
to etc.

Segundo conseguimos apu
rar junto ao Sr. Eduardo Leo 
Knebel. digno gerente do A- 
GRIMER local, é seu pensa
mento convidar o Dr. Emilio 
O. Kaminski para visitar a 
nossa cidade no próximo mês 
de Julho, quando aqui deba 
teria com as classes produ
toras de Lages e da região, 
os assuntos financeiros de 
maior relevância da atualida
de, e que seriam de grande 
interêsse para todos, visto 
tratar-se, aquele alto ban
queiro gaúcho, de um pro
fundo conhecedor em finan
ças e economia.
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2' Batalhão Rodoviário receberá a 
visita de ilustres Generais e comitiva

Deverão chegar no dia 
de amanhã a esta cida 
de, os ilustres Generais 
Dirceu Araújo Nogueira, 

j diretor da DVT e Paulo 
lL°ite Rezende, diretor da 
DTO, acompanhados dc 
comitiva, numa viagem 
de inspeção às obras fer
roviárias do Tá afetas 
ao 2- Batalhão Rodoviá
rio.

Êstes dois ilustres Ge
nerais, vem percorrendo 

í várias Unidades de Cons- 
ítrução de nosso Exerci
to, em viagem de inspe
ção, tendo a penúltima 
etapa de suas visitas, si
do completada em Ponta

Grossa, no Esiado do 
Paraná.

Do programa que cum 
priião no 2* Batalhão 
Rodoviário, destacam se 
as visitas as obras fer
roviárias no Tronco Sul, 
inclusive nas Pontes so
bre os Rios Pelotas e Pe- 
lotinhas e Estação Fer
roviário de Lages.

Como se nota, mais 
uma importante visita re
ceberá o 2' Batalhão Ro
doviário, nas pessoas dos 
Generais Dirceu Araújo 
Nogueira e Paulo Leite 
Rezende, e ilustre comi
tiva, cuja Unidade sàbia-

mente comandada pelo 
Cel. Samuel Augusto Al
ves Corrêa, vem proje
tando-se dia a dia peran
te as nossa Forças Ar
madas, como Unidade 
padrão, e ponto obriga
tório de visitas e estudos 
das mais altas patentes 
militares, não só do Bra
sil como de missões es
trangeiras.

São Joaquim  tam b ém  proporcionou ao G overnador do Estado, na sua recente  visita aquela rc 
gião, es tupenda recepção a exemplo do que aconteceu em tôdas as cidades por onde passou o 
Chefe do Executivo de nosso Estado, ap resen tando  a sua gratidão por tôdas cs obras realiza
das na cidade. Nas fotos o m em ento  que chegava a São Joaquim , acom panhado de grande co
mitiva, o G overnador Celso Ramos e, em seguida, aspectos do edifício da Doiegacia Regional 

do Município, obra  constru ída pelo PLAMEG, inaugurada na ocasião.

Banco da Lavoura de 
Minas Gerais S/A. 

comemora hoje o seu 
40 ’ aniversário

Comemora no dia de hoje, 
a passagem do seu 40' ani
versário de fundação, o tra
dicional Banco da Lavoura 
de Minas Gerais S/A, que tem 
a sua matriz em Belo JHori- 
zonie, e agência em várias 
cidades brasileiras, inclusive 
no estrangeiro.

Desenvolvendo paralela
mente as s u a s  atividades 
quanto ao ritmo operacionis- 
ta experimentado nos últimos 
anos, o Banco da Lavoura de 
Minas Gerais S/A, é inegável 
mente, o maior estabeleci
mento bancário particular do 
Brasil e um dos mais reno- 
mados da América do Sul.

Em Lages, as comemora
ções do 40' aniversário de 
fundação do Banco da La
voura de Minas Gerais S/A, 
será marcada com a celebra
ção de uma Santa Missa, ho
je, às 9 horas da manhã, na 
Catedral Diocesana, e na  
qual deverão comparecer to
dos os funcionários aqui lo
tados, bem como os seus dig
nos clientes.
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( IX )
Continuação do 
número anterior

Lourenço Ribeiro dos 
Santos V .luiz de Paz- 
Diogo Duarte Silva da 
Luz, -luiz Comissário Pro 
íessores Siraplicio d o s  
Santos Souza-Fernando 
Affonso de Attayde e Da. 
Ana Antonia de Oliveira 
Carvalho Tabelhão Jose 
Luiz Pereira-Felipe Nico- 
lao de Goss. Partidores 
Joaquim Rodrigues de 
Attayde-Antonio J o s e  
Cândido Escrivão da Col- 
lectoria Geral e Provin- 
cial-José Dias de Azam

buja Cidade Agente do 
Correio Benedito Soares 
Aranha. Existiam duas 
bandas de música na Ci
dade mantidas por duas 
sociedades. De tudo se 
lavrou esta aeta para a 
todo o tempo constar. Ci
dade d í Lages 2J de 
Agosto de 1887. Assina
do: O Director da Socie
dade João Jose Theodo- 
ro da Costa, o Vice Di 
rector João Rodrigues da 
Silva Castelo Branco o 
Tbezoureiro Antonio Ri
beiro dos Santos o Pro
curador Jose Augusto de 
Arruda o Secretario Car
los Schmidt Junior.” Car
los Schmidt Rodolfo Sch

midt João Jacob Beller- 
Nicolao Cassuly Benedic 
to Soares Aranha Satur
nino Gonçalves Pereira 
da Silva Francisco Xavier 
Pereira Julio Augusto da 
Costa-Lourenço Dias Bap 
tista João Augusio Xa 
vier Neves-Joaquim Roiz 
de Atayde-Jose Joaquim 
de Cordova Passos-Joa 
quim Fiúza de Carvalho 
Antonio Manoel de Ledo 
Maurício Ribeiro de Cor
dova Gaspar Rodrigues 
Lima-t hristiano Bráscher 
Junior-Jose Luis Perei
ra-Felipe Nicolao de Goss- 
Henrique Jose de Siquei
ra-Jose Dias de Azambu 
ja Cidade-Ignacio Casse-

miro de Goss Polycarpo 
J. Pereira de Andrade- 
Siraplicio dos Santos Sou
za. Relação dos socios.

Antonio Brandão Fer
nandes-Abilio Pedro Es 
teves de Carvalho-Anto- 
tonio Joaquim da Silva 
Junior-Antonio Ribeiro 
dos Santos-Aureliano de 
Oliveira Ramos-Antonio 
Luiz Esteves de Carva 
lho-Antonio Jose Candi 
do-Belisario José de Oli 
veira Ramos- Benedito 
Soares Aranha-Carlos 
Schmidt-Carlos Schmidt 
Junior Christiano Brãs 
cher Junior Diogo Duar 
te Silva da Luz-Francis- 
co Xavier Pereira Fernan

r
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Concessionário exc lu sivo :

Agência Planaltina de Veículos S/A.
Avenida Presideate Vargas, 1898-End.Tel. Planaltina - Fone,.444-Cx. Postal, 3 3 3 - LAGES - SC.

do Affonso de Attayde - 
Gaspar Rodrigues Lima 
Gustavo Haennckke-Hen 
rique de Oliveira Ramos- 
Ignacio Cassemiro d e 
Goss- Innocencio da Sil
va e Souza João Jacob 
Beller Joaquim Rodrigues 
de Attayde João Jose 
Theodoro da Costa Jose 
Luiz Pereira-Jose Dias de 
Azambuja Cidade-Joâo 
Apgusto Xavier Neves- 
João de Castro Nunes- 
Joaquim Fiúza de Carva
lho Jose Augusto de Ar
ruda Jose Joaquim d e 
Cordova Passos-Jeremias 
Ribeiro do Amaral Leo
nardo Koeche Junior-Jo- 
ão da Cruz e Silva-Julio 
Augustojda Costa Louren
ço Dias Baptista-Louren 
ço Ribeiro dos Santos.” 

Pelas assinaturas dos 
componentes da Socieda
de “Phenix Lageaua’1 pô
de se verificar que essa 
sociedade contava com 
as figuras mais represen
tativas da época, consi
derando se, portanto, co
mo os pioneiros da nos
sa cultura dramática que, 
nos anos que se segui
ram foram se desbobran- 
do em outras sociedades 
scénicas, que tanto sucés- 
so conquistaiam em nos
so meio social, cárrean- 
do para Lages, àquele 
inegável presligio cultu 
ral de que'tanto se fala 
la fora, engrandecendo 
e dignificando a Princeza 
da Serra, através de seus 
filhos ilustres, de cuja 
memória reverenciamos 
com tanto orgulho, com 
respeito e com saudades.

Thiago Vieira de 
Castro

Cursos gratuitos por 
correspondência

Português, Corresponden
te, Taquigrafia, Espe 

ranto e Inglês

Acham-se abertas as matri
culas para os cursus de Por
tuguês, Correspondente, Ta
quigrafia, Esperanto e Inglês 
por correspondência, do Ins
tituto Nacional de Ensino, or- 
gão 6em finalidade econômi
ca e destinado à difusão das 
mencionadas matérias. Os eur 
sos são práticos e compõe-se 
de poucas lições, após o que 
serão conferidos Diplomas aos 
alunos aprovados em Exame 
Final, também por Correspon
dência.
Os interessados deverão es

crever dando nome e ende- 
rêço para a Caixa Postal tr 
8600, São Paulo - SP.

QUEM NAO ANUNCIA 
— Se Esconde —

Para seus anúncios procure 
CORREIO LAGEANO 

Rua Mal. Deodoro, n° 294
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Prefeitura Municipal de Lajes
Estado de Santa Catarina

D E C R E T O  n- 18 
de 7 de juDho de 1965

Wolny Delia Rocca, Prefeito 
Municipal, no uso de suas 
atribuições,

posições em contrário.

Prefeitura Municipal de La
ges, em 8 de junho de 1965

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Autoriza confecção de 
placas indicativas

Eu, Wolny Delia Rocca, Pre
feito Municipal de Lages, Fa
ço saber que a Câmara Mu
nicipal Decretou e eu san
ciono e promulgo a seguinte

L E I n 236 
de 8 de junho de 1965

Aprova o Código de 
Obras e d á  Outras 

Providências

Código de Obras que adian
te segue, cumprindo ao Exe
cutivo Municipal sua Publi
cação e Execuçoâ.

Art. 2' - Esta Lei entrará 
em vigor na data da sua pu
blicação, revogadas as dis
posições em contrário.

Prefeitura Municipal de La
ges, em 8 de junho de 1965

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrada e p u b licada 
presente Lei, ra Secretaria 
da Prefeitura, em 8/6/65

Cláudio Ramos Floriani 
pl Secretaria Administrativa

Eu, Wolny Delia Rocca, 
Prefeito Municipal de Lages, 
Faço saber que a Câmara 
Municipal Decretou e eu 
sanciono a seguinte

Registrada e publicada a pre
sente Lei, na Secretaria da 
Prefeitura, em 8-6-65.

Art. 1’ - Determinar que 
as diárias (24 horas) para os 
funcionários municipais, fi
cam estipuladas em cr$3 000, 
(três mil cruzeiros)

Art. 2 - 0  cálculo e paga 
mento de horas extras para 
funcionários, obedecerão o 
mesmo critério aplicado aos 
operários da Municipalidade.
Art 3‘ - Nenhum funcionário 

terá o direito a remuneração 
de diárias ou horas extras, 
6em serem estas préviamen 
te autorizadas pelo Prefeito.

Prefeitura Municipal de La
ges, em 7 de junho de 1965

Wolny Delia Rocca.
Prefeito Municipal

Art. Io - Fica o Chefe do 
Executivo Muniéipal autori
zado a mandar confeccionar 
PLACAS INDICATIVAS alu
sivas à nova energia elétri
ca de Lages, principalmente 
no tocante à isenção de IM
POSTOS, por cinco (5) anos 
às indústrias PIONEIRAS. Lei 
n- 294/60, de 29-11-60.

Parágrafo - Primeiro - 
As Placas Indicativas serão 
colocadas em tôdas as vias 
de acesso à Cidade.

Parágrafo - Segundo - Nas 
placas deverão ainda, cons 
tar: «VISITEM LAGES EM 
SEU BICENTENÁRIO» - 1766 
1966.

Art. 2‘ - As despesas ori
undas desta Lei correrão por 
conta do excesso de arreca
dação.

Art. 3- - Esta Lei entrará 
em vigor na data da sua pu
blicação, revogadas as dis-

Cláudic Ramos Floriani 
p/ Secretaria Administrativa

Art. T - Fica aprovado o

Posto
— DE —

PEDRO VANONI

G asolina, O leos, Lubri
ficação e L avaçco

Mantém anexo uma oficina mecânica 
para melhor atender os seus amaveis 

clientes

L E I n' 240 
de 8 de juuho de 1965

Prorroga Cobrança da 
Taxa Rodoviária sem 

Multa
Eu, Wolny Delia Rocca, 

Prefeito Municipal de Lages, 
Faço saber que a Câmara 
Municipal Decretou e eu sau 
ciono a seguinte

Art. T - Fica prorrugado 
até o dia 30 de junho cor
rente, a cobrança da Taxa 
Rodoviária, sem multa, refe
rente ao L semestre d ) cor
rente exercício.

Cláudio Ramos Floriani 
/ Secretaria Administrativa

Rua Correia Pinto -  Esquina Emiliano Ramos -  Fone, 319 
Lages - Santa Catarina

lembre-se do velho ditado
Art. 2‘ - Esta Lei entrará 

em vigor na data da sua pu
blicação, revogadas as dispo
sições em contrário.

Prefeitura Municipal de La
ges, 8 de junho de 1965

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na 
Secretaria da Prefeitura, em
8/6/65.

Cláudio Ramos Floriani 
p/ Secretaria Administrativa

L E I  n 238
de 8 de junho de 1965

Autoriza o Executivo 
Municipal firmar con
vênio com o Govêrno 
do Estado de Santa 

Catarina
Eu, Wolny Delia Rocca, 

Prefeito Municipal de Lages,
Faço saber que a Câmara 

Municipal Decretou e eu san
ciono e promulgo a seguinte 

L E 1 :
Art. 1' - Fica o Executivo 

Municipal autorizado a firmar 
convênio com o Govêrno do 
Estado de Santa Catarina, de 
acordo com a Lei dêsie, sob 
n- 3.623 de 27 de abril de 1965.

Parágrafo-Ünico- A8 bases 
para regulamentação serão 
as mesmas estabelecidas pe
lo Govêrno do Estado.

Art. 2 - As despesas de
corrente desta Lei obedece
rão dotações condizentes já 
previstas em orçamento.

Art. 3 - Esta Lei entrará 
em vigor na data da sua pu
blicação, revogadas as dispo
sições em contrário.

Prefeitura Municipal de La 
ges, em 8 de junho de 1965.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a 
nresente Lei na Secretaria

Para o seu FORD exija somente peças 
e acessórios legítimos FoMoCo na embalage 
cinza-azul-branca, à venda em todo o Brasil! 
Quem avisa amigo é]

*marca internacional da única e verdadeira peça FORD garantida
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Como posso saber se minha cútis é sêca, e se 
o é, qual o tratamento mais adequado para eia?

Sua cútis é séca se:
1. depois de luvar o rosto você a sente resse

cada;
2. com o vento torna-se áspera; e
3. queima se facilmente quando você expõe 

ao sol.
Comece então desde já a usar crême para 

pele sêca, pois, êste contem lanolina. que ajuda a 
reter a umidade natural da cútis.

Tôdas as noite e antes de deitar se, aplique so
bre a cútis um crême de limpeza. Depois de al
guns minutos retire o, e aplique uma fina camada 
de crême para pele sêca, e deixe a por tôda a 
noite.

Pela manhã aplique uma leve camada de crê
me'para pele sêca. como base e em seguida ma- 
quile-se. O resultado será uma cútis fresca e suave 
durante todo o dia.

Miss Polly Pond's

Opizacão Ernaiti Rosa
d e  / E C V I Ç C Í  E E C E I f l I C N / U Í

Técnico em Contabilidade,
Bacharel em Ciências C ontábeis  e Atuariais

Bacharel em Ciências Juríd icas e Sociais.

Contabilidade — Auditoria —* Advocacia
Escritórios:

Rua Pres. Nereu Ramos, 294 - Fone 355
L A J E S  —  S A N T A  C A T A R IN A

Av. Camões (ao lado do Cine Avenida) Sairro Coral
L A J E S  —  S A N T A  C A T A R IN A

Realizou-se no último 
sábado, dia 12, o enlace 
matrimonial do distinto 
jovem Benvindo Matos, 
filho do viúvo, Sr. José 
Fernandes Matos, com a 
distinta Srta. Zenaide Ar
ruda Lins, dileta filha do 
Sr. Osório José Lins e 
de sua exma. esposa d. 
Henriqueta Arruda Lins, 
residentes na localidade 
de Bandeirinhas.

O enlace religioso rea
lizou-se às 9 horas, na 
Igreja Nossa Senhora do 
Rosário, sendo que as 12 
horas, os senhores con
vidados foram recepcio
nados com ura suculento 
churrasco no Bar e 
Churrascaria Iguaçú.

Ao nóvel casal envia
mos as nossas felicita
ções, extensivos aos di 
gnos progenitores.

VENDE-SE
Um lote, medindo 14 

metros x 40, situado nas 
proximidades do SAMDU.

Vende-se também, uma 
caminhonete Kombi, ano 
1963, de luxo, com todos 
os seus equipamentos.

Tratar com Jango Mo
ta, no Mercado Municipal.

Albanez Silva & Cia. Ltda.
=  Rua C m  e S ou za . 5 6 1 -  F t n ,  4 í í  -  M .  Te l. fllbacil -  Caixa P o s ta l. Z Í 9  - - - - - - - -

Lases - Janta Catarina
Gêneros alim entícios no varejo e  

atacado - Bebidas, Armarinhos, Compra 
e V enda de Produtos Coloniais, 

Mel, Cera, Fumo etc.

Estado
Municipal le Lajes
de Santa Catarina

L E i n- 24! 
de 8 de junho de 1965

Autoriza o Executivo 
Municipal permutar
uma área de terra 

com o Ministério da 
Agricultura

Eu, Wolny Delia Rocca, 
Prefeito Municipal de Lages.

Faço saber que a Câmara 
Municipal Decretou e eu san
ciono e promulgo a seguinte

LEI :
Art. 1* - Fica o Poder Exe 

cutivo Municipal autorizado

Sita. Marlene 
Mercedes Baggio

Ocorreu no último dia 
14, segunda feira, a pas
sagem de mais um ani
versário natalicio da 
prendada Srta. Marlene 
Mercedes Baggio, dedica
da funcionária da filial 
do Banco da Lavoura de 
Minas Gerais S./A, e ele
mento de destaque em 
nossos meios sociais.

Além de seus afazeres 
profissionais, a Srta. Mar- 
lene Mercedes Baggio. 
está cursando atualmen
te o curso normal, onde 
deverá concluí lo ainda 
êste ano.

Aos muitos cumprimen
tos que por certo, a Srta. 
Marlene Mercedes Bag
gio, recebeu, ao ensejo 
do seu natalicio^, junta
mos os nossos com vo
tos de prósperas felici
dades.

a receber, por permuta, uma 
área de terra, com mais ou 
menos oitocentos e cinquen
ta mil m e t r o s  quadrados 
(850.000,00m2) localizado uo 
“Bairro da Várzea", nesta ci
dade, pertencente ao Ministé
rio da Agricultura, por outra 
de ligual valor, em local a 
ser designado pelo Chefe do 
Executivo.

Parágrafo-único - O imóvel 
passará a pertencer ao Patri
mônio Municipal e não pode
rá ser objeto de alienação 
sem prévia autorização da 
Câmara Municipal.

Art. 2‘ - Fica o Chefe do 
Executivo autorizado a abrir 
o crédito especial necessário 
para atender às despesas ori
undas desta Lei

Art, 3' - Esta Lei entrará 
trará em vigor na data da 
sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de La
ges, em 8 de junho de 1665

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a 
presente Lei na Secretaria 
da Prefeitura, em 8/6/65

Cláudio Ramos Floriani 
p/ Secretaria Administrativa

Castelo visitará 
Tubarão

O Palácio do Planalto 
confirmou que o Presi
dente da República esta
rá dia dois de julho na 
cidade de Tubarão, San
ta Catarina, a fim de pre
sidir à inauguração da 
primeira u n i d a d e  de 
50.000 kw da usina ter
melétrica Capivari - So- 
telca.

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

FUNDO COBRASA SAMARCO
P L A N A L T I N A

Adquira agora o seu « GORDINI » ou qualquer outro veiculo da linha

W I L L Y S
INSCREVA-SE

eiD Lages Da Agencia P la n a lto  de Veícnlos S /A .

Com apenas €r$ 4 3 C . C C C  mensais
« A MAIOR BARBADA DO SÉCULO »

em Blumenau na COBRASA
on em Itajai na SAMARCO
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Colorade dobrou o Peri Ferroviário em Mafra por 1 a 0
Santa Cruz isolado na liderança
Após o cumprimento da segunda rodada do 

turno, a classificação do campeonato estadual da 
4* zona, passou a ser a seguinte:

1’ Santa Cruz
2‘ Vasco da Gama e Internacional 
3' Nevada
4- Peri Ferroviário e Guarany

0 pp
1 pp
2 pp 
4 pp

Finalmente, conseguiu 
o S. C. Internacional a 
sua tão almejada reabi
litação ao vencer o Peri 
Ferroviário pela conta
gem mínima nos domí
nios deste.

Com a conquista dessa 
vitória, o Internacional,

melhorou radicalmente a 
sua posição na tabela, 
passando agora à condi
ção de vice lider ao la 
do do Vasco da Gama 
de Caçador, enquanto que 
o grêmio mafrense pas
sou a figurar no último 
pôsto da tabela em com
panhia do Guarany.

C o m u n i c a d o
Ataque mais positivo

1* Santa Cruz 5 gols
2. Vasco da Gama e Nevada 4 gols
3‘ Internacional 3 gols
4‘ Peri Ferroviário e Guarany 2 gols

Defesa menos vasada
1* Santa Cruz e Internacional 2 gols
2* Vasco da Gama 3 gols
3- Nevada e Guarany 4 gols
4* Peri Ferroviário 5 gols

O professor Luiz Barcellos do Prado, comuni
ca a seus parentes, amigos e pessoas de suas re
lações que transferiu temporariamente sua residên
cia à Florianópolis, sita bem em frente à Capela 
de Coqueiros, afim de melhor prosseguir seus es
tudos universitários e atender os seus compromis 
sos naquela capital. Coloca se à disposição de tô- 
da a boa gente de Lajes, que de seus prestimos e 
serviços necessitarem.

Comunica, também, que todos os mêses virá 
a Lajes. Para correspondência: Caixa Postal, 486.

Mais conforto 
e máxima capacidade 
de carga

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

1J

Êste é o mais moderno veículo 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 .60 0 /4 .2 0 0 /4 .8 30  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/LSJ111 é uma nova 
concepção em transporte.

a maior rêde de Concessionários Diesel do País

■.! C O  R E M A  - Cia. Revendedora de |
Motores e  Autom óveis

Rua Manoel Thiago de Castro, 174 -  la g es — S. Catarina jj

x , ■ < * * * -  CONCESSIONÁRIO DA M ER C E D E S -B E N Z DO B R A SIL  S.A.

Agora colaborando com o plano de estabilização, enquadrados na Portaria 71. oferece
mos os veiculos Mercedes com pequena entrada e financiamentos longos, com despesas 
reduzidas.

Visitem a Corem a, sem compromissos.

Vasco da Gama 
derrotou o 

Nevada
Num jogo àrduamento 

disputado do primeiro ao 
último minuto, e realiza
do na cidade de Caçador, 
o Vasco da Gama local, 
derrotou o Nevada de 
São Joaquim por 2 a 1.

Com êste resultado, o 
quadro vascaino mante- 
ve-se na vice liderança 
da tabela, ao passo que 
o Nevada pulou para o 
terceiro posto, com dois 
pontos perdidos.

Gaarany denota
do outra vez no 

estadual
Não tem sido das mais 

felizes a atuação do G. 
A. Guarany no presente 
campeonato e s t a d u a l ,  
pois, nas duas vêzes que 
interviu, foi derrotado em 
ambas, sem no entanto 
comprometer tècnicaman- 
te.

Ainda, no último do
mingo, no Estádio Muni
cipal Vidal Ramos Junior 
o quadro bugrino foi der
rotado ante o Santa Cruz 
de Canoinhas, pelo esco
re de l a 0. num cotejo 
dos mais disputados.

0 úuico gol da conten
da foi marcado por in
termédio de Cordeiro aos 
12’ do segundo tempo.

0 Guarany teve um 
tento anulado pelo árbi
tro da partida quasi ao 
final da contenda, quan
do vários atacantes pra
ticarem foul no arqueiro 
Osiris da representação 
visitante.

Funcionou na arbitra
gem, o Sr. Benjamim Nas
cimento, com um regular 
desempenho.

Árbitros lageanos se 
destacam

Os juizes Aristeu Ca- 
nuto e Mario Corrêa Fi
lho, que atuaram respec- 
tivaraente, Peri Ferroviá
rio x Internacional e Vas 
co da Gama x Nevada, 
tiveram desempenhos sa« 
tisfatórios, agradando to- 
talraente a todos os con- 
tendores que estiveram 
em disputa

Caderneta
Perdida

Perdeu-se em ruas desta 
cidade, uma caderneta de de
pósitos populares, da Caixa 
Econômica Federal de Santa 
Catarina, agência de Lajes, 
pertencentes à Sra. Adali 
Furtado Muniz, sob n' 33o48 
da 3a. série.

Pede-se a quem encontrou 
entregar na referida Agencia 
da Caixa Econômica.
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Monumental baile realizou o 
tradicional Clube 14 de Junho

Dentro de ura ambien
te de muita animação, 
sociabilidade, elegância 
e música, tivemos no úl
timo sábado, a realiza
ção do grandioso baile.

que assinalou a passagem 
de mais um aniversário 
de fundação do s e l e t o  
Clube 14 de Junho e pos 
se de sua nova diretoria.

Os seus salões sociais

estiveram repletos, com 
os seus associados e a 
sociedade lageana com
parecendo em massa a 
êste magno acontecimen
to social, q u e  marcou 
com chave de ouro, tô-

CORREIO LAGEANO
■ 1 6  d e  J u n l i c  d e  IÇHpft

Organizado o Fundo Comum Lajes
Acaba de ser organizado em nossa cidade, o 

Fundo Comum Lajes da Série Favotita, que con 
grega era seu seio, cêrca de 100 pessoas, e que 
tem como incorporadora, a conceituada firma La
jes S/A — Automóveis e Acessórios, que tem co 
rao seu diretor presidente, a figura dinâmica do 
conhecido homem de negócios, Sr. Paulo Francis
co Broering.

O Fundo Comum Lajes da Série Favorita, que 
se reune todos os dias 10 de cada mês, constituiu 
a sua primeira diretoria, que é a seguinte: Presi
dente - Dr. Remy Goulart; Secretário - Ruy Beling; 
e Tesoureiro - Hélio Arruda.

Como coordenador entre a Lajes S/A -  Auto
móveis e Acessórios e as atividades rio Fundo Co
mum Lajes da Série Favorita, acha se o Sr. José 
Steffen, que desempenha-se as funções de diretor- 
gerente daquela progressista firma, concessioná 
ria em nossa cidade dos famosos produtos da Vol 
kswagen do Brasil S/A

Reunida no último dia 10, o Fundo Comum 
Lajes da Série Favorita, através de sua diretoria, 
das 100 pessoas matriculadas, bem assim, a dire
toria da Lajes S/A — Automóveis e Acessórios foi 
procedido o lance de seus inscritos, e no qual, 
dado o número total de lances atingidos foi pos
sível arrecadar a quantia dos 18 primeiros veicu 
los da famosa marca Volkswagen aqueles q u e  
ofereceram os melhores remates.

Desta maneira, de acordo com a colocação 
dos candidatos em seus referidos lances, foram 
contemplados com veiculos da famosíssima marca 
Volkswagen, as seguintes pessoas:

Osni Cardoso — São Paulo
Pires Alves & Cia. — Porto Alegre
Cesar Costa & Cia. — Lages
Indústria e Comércio de Madeiras Battistella S/A
Wilson R. Xavier
Nabor Vieira Lemos
Miguel Sommariva
Dr. Célio Behsário Ramos
João Guimarães
Vicente C. de Souza
Evilasio Thiesen
Dna. Gema Vieira Stadler — São Joaquim
Padre Severino Poutin
Tarciso Bringuentti —■ São Joaquim
Cesaro Dutra — São Joaquim
Ari de Bem — São Joaquim
Raul de Castro Arruda
Vicente de Paula Alves Cordeiro

Como se nota, o Fundo Comum Lajes da Sé
rie Favorita, já vem alcançando grande repercusão 
não só em nosso Estado, como em outros Esta
dos, como se depreende pela presente lista de 
contemplados, onde se vêem nomes de São Paulo 
e Porto Alegre.

No próximo dia ío, deverá reunir-se nova 
mente o Fundo comum Lajes da Série Favorita, 
juntamente com a Lajes S/A — Automóveis e A- 
cessóri0 6 , quando se espera, de acôrdo com o 
montante dos lances assinalados, sejam conferidos 
novos veículos aos candidatos inscritos.

nunca faltou com o seu 
apoio e inestimáveis ser
viços à obra do seu ti
moneiro mór.

A presença da Srta. Sô
nia Maria Pinho. Miss 
Santa Catarina 19(55. nes-

da um a administração ta promoção social, foi vi
dinâmica e honrada do 
presidente, Dr. Re n a t o  
Valente, secundado com 
todas as honras por uma 
equipe de diretores, que

Vereador José 
Wilson Muniz
Transcorreu em 14 do 

corrente, a passagem de 
mais um aniversário na 
talicio do Vereador José 
Wilson Muniz. operoso 
representante do povo la- 
geano na Câmara Muni
cipal, e influente indus- 
tiialista era nosso Muui- 
cípio.

Elemento largamente 
conceituado ‘na socieda
de lageana, o Vereador 
José Wilson Muniz, foi 
muito cumprimentado na
quela data por parte de 
todos aqueles que lhe 
são caros.

toriosa sob todos os pon
tos de vista, graças à sua 
beleza incomensuravel e 
outros predicados que  
lhe valeram aplausos e 
simpatia dos presentes.

A extraordinária apre
sentação d o Conjunto 
Melódico d e Norberto 
Baidaulf, mais uma vez, 
entre nos, foi sucesso, 
com as danças sob sua 
cadenciação, avançando 
madrugada à dentro.

Ao término desta noi
tada dançante, realizou 
se uma hora de arte, 
com interpretações d e 
poesia e canto a cargo 
do Eng Dr J. R Amos, 
Dr. Paulo Peregrino Fer
reira, Sra. Lair Leoni

Bernardoni, nossa coli- 
borariora social de Curi 
tibanos, que se f a z i a  
acompanhar de seu es
poso, Dr. Cleophanos My 
thes Bernardoni, e outros, 
que deram assim, mo
mentos de grande ale
gria aos presentes.

Resta nos congratular
mos mais uma vez com 
a gestão úo Dr. Renato 
Vulente e seus colegas 
de diretoria, que encer
raram assim, inaravilho- 
samente o seu mandato, 
com uma promoção que 
dignificou todo um traba
lho, cheio de lutas, sa
crifícios, e sobretudo de 
muito tirocinio em tôrno 
de um ideal social e pró 
Clube 14 de Junho.

Congratulamo-nos tam
bém, com a nóvel dire
toria que recém empos
sou se, almejando lhes 
duradouras felicidades na 
missão que ora iniciarão.

Ação popular contia o aum enh de subsídios dos 
Deputados Estaduais

Liderada pelos bacharelandos de 1965 e acadêmicos 
da 4a série da Faculdade de Direito da Universidade de 
Santa Catarina, e tendo como patrono e orientador o advo
gado Dr. .loão Momm, da capital do Estado, deu entrada 
no dia 10 último, no Juizo de Direito da Vara dos Feitos 
da Fazenda Pública de Florianópolis, uma ação popular 

Divulgando a passagem j contra a Assembléia Legislativa do Estado, com a finalida- 
do seu aniversário nata-; de de derrubar os avantajados subsídios dos senhores De
licio destas colunas en putados, recentemente elevados para mais de um milhão 
vi-.mnc nn VprPAíinr J o - ' de cruzeiros mensais. 

d 1 Caso 6eja derrubado êste umento de subsídio , osé Wilson Muniz, os uos mesm > representará para o Estado de Santa Catarina e pa-
sus votos de muitíssimas | ra o povo, uma economia de mais de quarenta milhões de 
felicidades. I cruzeiros mensais.

Turistas l l n i p i i  -  fligeniiiíos c a  Falácia

Uma caravana uruguaio argentina de «business men» ligados ao Tu 
rismo, esteve recentemente em Florianópolis a fim de verificar «in loco» o 
potencial turístico da Ilha de Santa Catarina. Do extenso programa organi 
zado pela CODEC-PREFEITURA GOVÈRNO DO ESTADO, constava uma vi
sita ao Governador Celso Ramos, o que registra o flagrante acima, colhido 
no Palácio dos Despachos. Na foto, aparecem, da esquerda para a direita: 
o Sr. José Maria Balseiro, Presidente da «Asociación Uruguaya de Viajes 
Internacionales» e da «CAMBYTUR»; o Governador Celso Ramos; General 
Paulo Gonçáives Webber Vieira da Rosa, Prefeito de Florianópolis; Jornalis 
ta Marcílio Medeiros F\ Oficial de Gabinete do Governador; e, finalmente, 
os Drs. Walter José da Luz e Odson Cardoso, Diretores, respectivamente do 

Querência Pnlace Hotel e Oscar Palace Hotel.
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