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A fim de tratar de im
portantes assuntos via
jou ontem com destino 
ao Rio de Janeiro o sr. 
Vidal Ramos Júnior, di
rigente máximo do pes- 
sedismo em nosso Esta 
do, partido que detém o 
atual governador < elso 
Ramos.

Segundo informações 
obtidas pela nossa re-

Conforme tivemos oca
sião de frisar em nossa 
última edição, grande 
sã > as atividades desen
volvidas pelo nosso jo 
vem prefeito dr. Wolny 
Delia Rocca.

Seu dinamismo tem se 
desdobrado de tal modo 
que o encontramos cons- 
tantemente em ativida
des nos diversos bairros 
da cidade.

Ainda agora, em per
feita colaboração com o 
DNO, estão sendo ata
cadas as obras da ponte 
localizada na rodovia 
que vai da cidade ao 
Seminário, obra está que 
apesar de estar afeta ao 
serviço federal tem re 
cebido todo o apoio do 
Executivo Municipal, •>

qual dá para isso sua 
colaboração fazendo o 
aterro necessário para 
que o trânsito não fique 
interrompido na referida 
artéria que liga com a 
cidade a BR2 e os mo 
radores do bairro Lom 
ba Seca.

Outra providencia que 
merece nossos aplausos 
foi, sem dúvida, a aqui 
sição de lâmpadas para 
a iluminação de nossa 
praça central que é a 
João Costa, tendo esta 
providencia sido a mais 
feliz po-sivel, dando-lhe 
um aspecto alegre e dei
xando as pessoas que 
per aqui passam real- 
mente bem impressiona
das pelos melhoramen
tos que se fazem sentir

constantemente.
O reparo das calçadas 

em diversas ruas da ci
dade foi um belíssimo 
tento de ouro lavrado 
pela administração do 
prefeito dr. Wolny Delia 
Rocca, pois o mesmo em 
breve ficará definitiva
mente solucionado. Tam
bém fartos elogios me
recem inúmeros morado
res de nossa cidade que, 
em consonância com a 
Prefeitura Municipal, já 
deram inicio aos repa
ros em suas calçadas e 
muros nu u verdadeiro 
espírito de compreensão 
e vontade de dar um me
lhor embelezamento à 
nossa “ urbs” em tão boa 
hora cognominada “ Prin 
cesa da Serra” .

CAREQUINHA EM LAGES
O Brasil co meça a 
exportar veículos

O Brasil acaba de se 
lançar à exportação de

Regressou de Cam- 
boriúo Sr. José Mon
teiro de Castro Arouca

Acompanhado de sua 
exma. esposa d. Nilce 
Vieira Monteiro de Cas
tro Arruda, regressou há 
poucos dias de Cambo- 
riú, onde se encontra
vam gosando de um me
recido repouso, o sr. Jo
sé Monteiro de Castro 
Arouca, gerente da agên
cia local do Banco da 
Lavoura de Minas Ge
rais e pessoa destacada 
nos meios sociais e eco 
nômicos da ‘‘Princesa da 
Serra” .

Registrando o aconte
cimento, destas colunas 
cumprimentamos o sr. 
•José Monteiro de Castro 
Arouca, bem como a sua 
cxma. esposa, apresen
tando os nossos votos 
nc boas vindas.

veículos, com a venda 
d*j 40 ombus Mercedes- 
Benz à  Argentina, num 
total de UM 540.000.00 
Esta é considerada como 
“ operação piloto” que 
precede à venda de 000 
veículos da mesma espe 
cie e reflete a decisão 
do Governo brasileiro de 
estimulo às nossas ex
portações. Em carta à
CACEX, aquela fabrica 
agradece “ o valioso a- 
poio e colaboração” que 
recebeu daquele orgão” 
no curso das negocia 
ções, e acrescenta que a 
conclusão da venda re
presenta “ um ato de 
maxima colaboração com

o Governo nos seus es
forços de recuperação 
financeiro-economica do

! País por meio do fomen- 
j to às exportações” . O 
Ilote de 40 unidades de
verá ser totalmente en
tregue até 30 do corren
te e será pago em dóla
res norte-americanos.

Grande é  o interesse 
que está se apoderando 
da petizadi lageana, pe
la presença entre nós, 
na próxima quarta feira, 
do Circo do Carequinha, 
que naquele dia fará 
três apresentações.

Carequinha, Fred, Zum
bi e Meio Quilo, estarão 
se apresentando à garo
tada de nossa terra, às 
14 hora no Cine Tamoio, 
às 15,30 horas no Cine 
Avenida e às 17 horas 
no Clube 14 de Junho.

As apresentações do 
Circo Carequinha em La
ges, deve-se à Radio 
Clube de Lages e ao Clu
be 14 de Junho, que 
são os promotores dêstes 
espetáculos.

portagem, S. S. demo
rar-se á até terça feira 
na cidade maravilhosa, 
ocasião em que deverá 
regressar para Flori mó- 
polis onde dever ficar 
até a próxima sexta fei
ra, regressando então lia
ra nossa cidade 

Destas colunas dese
jamos-lhe plenc/êxito em 
sua missão.

Campeia solto em nessa 
cidade o Jogo do Bicho

O famigerado jogo do bi 
cho está vivendo atualmente 
em nossa cidade, os seus 
grandes dias de gala.

As tradicionais papeletas 
são ofertadas em qualquer 
local da cidade, inclusive no 
meio da rua, se isso for pre
ciso, causando estas fezinhas 
um mal estar no seio de 
nossa população.

Não faz muito tempo, que 
êste jornal publicou uma no
ta enviada pela justiça local 
no sentido de que, seriam 
aplicadas as penas à todos 
os contraventores que esti
vessem por qualquer modo 
envolvidos nessa prática de 
jogo proibido por lei.

Feita esta publicação, ti 
vemos uma certa ‘ pausa 
para meditação” por parte 
dos bicheiros, pois êstes ain-

3r. Antomo 
Chaves Baêtc

Encontra-se desde há 
vários dias em nossa ci
dade, acompanhado de 
sua exma esposa, o sr. 
Antonio Chaves Baêta, 
alto funcionário federal, 
residente em Belo Hori
zonte

O ilustre visitante, que 
é cunhado do sr. José 
Monteiro de Castro Arou
ca, gerente da agencia 
local do Banco da La
voura de Minas Gerais 
S/A. vai demorar-se mais 
alguns dias na Princesa 
da Serra.

Formulamos ao sr. An
tonio Chaves Baêta, bem 
como a sua exma. con
sorte, os nossos votos de 
uma feliz estada em 
nossa terra.

da faziam as suas papeletas 
com um certo c u id a d o ,  com 
medo de serem apanhados 
com a boca na b u t i j a .

Porém, agora, v o l t a r a m  com 
toda à máquina, n u m a  ver
dadeira demonstração d e  de
sejarem os b a n q u e i r o s  des
contarem todos o s  utr zados 
que perderam, m o i i v a d o s  pe
la portaria e x p e d id a  nessa 
ocasião pelo Dr. . J o s é  Pedro 
Mendes de Almeida, então 
Juiz de Direito d a  V a r a  Cri
minal.

Êste jornal, que como já 
afirmamos, publicou editais 
em que a justiça determina
va que essa pratica de jogo 
não poderia campear em 
nossa cidade, como também 

I em todo o território nacional 
em função de uma lei fede- 

i ral, coloca apenas êsse lem
brete nesta edição, mas fi- 

! caremos preparados para vol- 
i tartnos em futuras edições 
com toda a nossa maquina 
possível, se ainda perdurar 
êste estado de coisas, que 
tomou conta de nossa cidade 
num verdadeiro desrespeito 
à lei.

Estudantes ameaçam 
romper com MPJQ

Universitários do Rio 
! filiados ao Movimento 
Popular Janio Quadros, 
na própria sede da enti
dade, teceram severas 
criticas aos atuais diri
gentes daquele agrupa
mento politico, afirman
do entre outras coisas 
que o ambiente lá rei 
nante é “ verdadeiramen
te ditatorial” .

Os estudantes preten 
dem representar contra 
os dirigentes, desligan
do-se do movimento.

O f **-    T  „ „ T . « Í a  apresen ta  am an h ã  (dom ingo)Cine 1 amoio, à s  4 , 7  e  9 h o ra s

a espetacular produção da Warner Bros em Technicolor

0  Pirata Sangrento
com Burt Lancaster
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NOTAS EM ARQUIVO (N. 151)
Por Danilo Thiago de Castro

Diretor do Museu Histórico Municipal “THIAGO DE CASTRO"

Vestuto casarão de pedra, 
localisado bem no centro da 
cidade, abrigava nas entra
nhas, a cadeia e a Camara 
Municipal; construído lá pe
los idos 18(30. já em 1904, 
sofria a critica daqueles que 
ainda o conheceram na mo
cidade

Como rivais, apenas o Pa- 
lacio Municipal, o Colégio S. 
José (ala velha do Hospital 
N. S. Prazeres) e seu vizi
nho, o Teatro São João. Esse 
ultimo, por força do ESTA
DO RUINOSO em que se 
encontrava, começava dar 
dore* de cabeça ao superin
tendente municipal.

Com o aniversario do al
feres Virgílio Castelo Bran- \ 
co, bera assim como o de D. 
Josefina Perpetua de Castro, 
começou o mes de agosto, 
trazendo consigo a nomeação 
do baiano. Dr José Augusto 
Teixeira de Freitas, para o 
cargo de Juiz de Direito da 
Com irca. No capão do Cipó, 
sua exa. foi esperado por 
grande numero de pessoas, 
entrando na cidade, ao passo 
lerdo do cavalo, reforçando 
ainda mais a poeira que cor
tinava a rua do rosário.

O “ Imparcial” , noticiando 
as reformas do teatro S. 
João, disse bem do valor do 
Bulamarqui, na pintura dos 
novos cenários; o mesmo 
pintor que estampára numa 
parede da varanda do pala
cete Gamborgi, a primeira 
missa no Brasil, que até boje 
podemos ver, em belo colo
rido.

Pelos gritos ouvidos, sabia-

A g o si« *2

se que o professor ímplicio, 
assumira a escola publica 
masculina; vencera-so o pra
zo de um ano, que o Con 
gresso do Estado dera lhe 
para tratamento de saude. 
Reflexo da doença, fôra a 
ultima hemorragia nasal que 
o acometêra, salvo, graças 
aos esforços do boticário E 
d u a r d o Rambusch
com as poções costumeiras, 
apezar de não mais possuir 
o estabelecimento com por
tas abertas..

Onde está a estação rodo 
viaria, num CORRER L)E 
CASAL, o armazém do Gal- 
dino Ferraz; entre pedindo o 
preço da cerveja Culmbach: 
l$5ü0 a garrafa Vinho Adri
ano Ramos Pinto, de Lisboa, 
qual o preço?

4$5(i0 é a importância que 
acharíamos cara Caminhando 
sem pressa, me recosto no 
portal da sapataria do Anto- 
nio Kõsche; conversa vem, 
olho e fico conhecendo os 
taes de chinelos de casemi- 
ra. (hoje a esquina é Hotel 
Sul America). A casa de 
quatro aguas e portão alto 
aportuguesado, é proprieda
de do Cel. Antonio Ribeiro 
dos Santos, um dos MESTRE 
SALA do 1- de Julho, no co
meço do século. Acima do ni- 
vel da rua, sobre assoalho 
de taboas largas, a sala de 
visitas, testemunhando inú
meros arrasta-pés, por qual-

quer ran 
foi a pai 
que leva 
no Tribut« 
no ano. Al,

Baile, sempre 
io pai Ribeiro 
até a fazenda 

diversas vezes
............... esso o grama-

dão da pra^a do mercado, 
entro á direita e passo por 
cima dum pr mchão sobre o 
rio Cará Pelas margens, ma
to ainda meio cerrado, desde 
a Lomba Sêca até os fundos 
da chacara Cel. João Costa.

Neste terreno, o engenho 
de serra do Guilhermino; 
cortando toras de pinheiros 
de 25 e 30, seu Porfirio de 
Liz e Souza vem trazendo- 
as, onde a serrariasinha, no 
desdobre, vende a duzia de 
taboas a 7$00U. Também. . . 
o maço de prego frontal a 
1$':0", dá para a modificação 
de muitas residências, subs
tituindo o estuque das pare
des internas. Já de volta, su
bo a Cel. Cordova e puo na 
calçada fronteira ao t<‘»tro; 
saindo do mesmo um grupo 
de sociedade dramatica Mel- 
ponerue que, ultima os en
saios para a peça a ser a- 
presentada dia 7 do mes pro- 
ximo, o drama “ Vampiros 
sociaes’’. Pelos coment rios 
do Alberto Schmidt, ouço 
que será também levada á 
cena uma comedia, ‘Os dois 
surdos”. É claro que o Her- 
melino Ribeiro, terá o prin 
cipal papel. Dirijo me a es
quina, lateral do teatro e en
tro no botequim do tio Ma-

nenuinho Batista, onde? com
pro, dois fubás e uma rapadu
ra para saborea-los a ca
minho do tanque novo

Na padaria do Luiz Henri
que Pimentel de Cordova 
(hoje Cine Tamoio), contam 
me que no começo de se
tembro, deverá regressar a 
Lages, voltando ao seio da 
familia, o distinto conterrâ
neo Wencesláu Muniz, este 
moço havia se dirigido ao 
norte do Estado, afim de es
tudar e ordenar-se na Ordem 
de S Francisco O F.M.

Até quem saiu com a pri
meira noticia, foi o Zé Cas
telo; o homem não deixa pas
sar nada em branco. Seu jor
nal é bom e servirá no futu
ro, talvez a um maníaco, pa
ra serem relembrados fatos 
que estão acontecendo neste 
1904

f  nmo hoje, pouca cousa 
tenho a fazer, chego na es
quina do Julio Cost i e vejo

um grupo palestrando; Fer. 
nar.do Ataide, Cristiano Bras- 
clier, Felisberto Cordova e 
seu Martinho Kerbas. Haviam 
sido nomeados para em co- 
missão, juntamente com Her- 
melino Ribeiro, Lourenço Ba
tista Junior, Vicente Cancelo 
e José Castelo, certarern a 
recepção ao Thiago de Cas
tro que chegará da Capital 
entre 22 a 23 de setembro.

Fala-se num grande baile 
e de um pic nic a ser ofe
recido pelo Francisco Grego, 
o Dom Xixo cervejeiro. Nes
tes pic-nics, comparece sem 
pre a orquestra da Luz Ser
rana", grande numero de fa
mílias, torm.ndo-os tradicio- 
naes, movimentando, meia 
cidade.

Ha bem poucos momentos 
passaram, dona Joaquina Go- 
dinho com seu esposo; diri 
giam se á residência do José 
Felix, como padrinhos de ba
tismo da pequena Leonina.

Bom, quasi 16 horas e . . 
muita gente no fim da rua do 
rosário; se der tempo vol
tarei ainda hoje para contar, 
sinão.. . .  esta quarta feira.

A t e r  c ã o
A  Prefeitura N  lic ipa l está arrecadando s m 
multa, neste nr s o sagu ado  semestre do \v 
posto Territoria Urbano.
Evite os atrop ds dos u h nos dias, provi a: 
ciando de ime liato o gam ento.

Í^S ft

Serrana Ltda. Veículos e Máquinas
Distribuidora para Lages e para tôda a  região serrana 

- dos afamados produtos DKW ---- ----

1

Oferecendo ao distinto publico desta cidade e da recjião os famosos 
CANDANGOS, Camionetas Perua e o Automovel DKW

Mantém anexo uma secção de vendas, com uma linha 
completa de peças e acessórios, e também uma bem  
montada oficina mecânica, com profissionais competentes 

para melhor atender aos seus amáveis clientes.

R n  Coronel M o v a  -  291 a 302 -  Abaixo dos Correios e Telégrafos flt

S a n t a  C a t a r i n a I
5 K ÏÊ 1

MC

1
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notinhas
1 Acontecerá hoje no Club 14 jantar-dan- 

çante. Promoção do Mogambo. Ao som de urna 
Hl hl promete ser bem concorrido. Responderei 
presente, e na próxima coluna darei detalhes

-  Muito bem acompanhado tem acontecido 
por estes dias, Alaor Arruda. Ela é uma moca 
imiito simpatica que veio de Vacaria para ponti
ficar em nossa sociedade. Parabéns, Alaor.

3 Em São Joaquim, sábado último, foi es- 
c lhida a srta. Caiba Palma como Rainha dos Es
tudantes Joaquinenses. A eleição aconteceu em 
belíssima festa na sociedade local.

4 — Hoje estará acontecendo na vizinha cida
de joaquinense o muito comentado Baile da Neve. 
Por motivos vários o colunista não poderá aten
der ao gentil convite. A festa será sucesso certo.

 ̂ — Sérgio Arruda, depois de formar par 
constante com a srta. Kalya Ohlweiler, está de 
encontro marcado em Porto Alegre.

6 — Para a Capital do Estado viajou o nosso 
amigo Célio Ramos. Será verdade que “ a saudade 
mata a gente, morena”? Parece que sim.

7 — Numa “ batida surpresa” , a jovem guarda 
de nossa sociedade compareceu à finíssima resi 
dência do Senhor Dalmo Ferreira, pai de Tânia. 
Soube que foram muito bem recebidos e que a 
festinha durou até 2 horas.

8 — Serenata bossa-nova (invenção do Thia- 
go): violão numa mão e pernil na outra. Quanto 
mais ele come, melhor “ castiga o pinho” .

9 — 0  Club da Lady está convidando sua* 
associadas para que compareçam ao chá mensal 
que acontecerá no próximo dia 3 quinta-feira, n 
residência da sra. Leda Costa.

10 — O colunista agradecendo a deliciosa 
“ feijoada” que em companhia do Cau (Pirolito) sa 
boreou domingo passado na vivenda do Majoi 
Otacilio Couto. Feijoada é a obra prima de Dona 
Celeste.

Miss Elegante Bangú recebe
Terça-feira última em sua residência recepcio

nava seus amiguinhos, a srta. Suzana Sbruzzi, pa
ra festinha americana

Compareceram os sócios do Club de Férias 
Mogambo. A reunião esteve muito alegre e foi a 
ocasião que teve inicio um namoro que poderá 
durar muito. Trata-se de Esmeralda Beller e Raul 
de Camargo Branco.

Dia 22, sábado ultimo, 
em elegante soirée no 
Club 14, SI ZANA SBRUZ-' 
ZI foi eleita MISS ELE
GANTE BANGÚ 1961, pe 
lo Club 14 de Junho.

Para Suplente Miss E- 
legante Bangu, foi esco
lhida a srta. Araey Pinto.

A comissão julgadora 
esteve assim composta:

14
1 - Como o Conjunto 

Sincopado estivesse au
sente no domingo ultimo, 
não aconteceu nenhum 
“ encontro no 14” , porém 
amanhã certamente esta 
remos nos encontrando 
no Club 14 de Junho, 
precisamente às 21 ho
ras para mais uma ani
mada reunião dançante.

2 - Como de costume 
esta reunião será anima 
da pelo Conjunto Sinco
pado.

3 - Comparecerá ama
nhã Laelio Avila de par 
constante(constantíssimo, 
aliás) com a bonita Tâ
nia Ferreira.

4 - Outro parzinho mui 
to notado nos “ encontros 
no 14” : Mery Bianchini e 
Antonio Carlos Koeche.

5 - Enquanto isso a 
srta. Carmem Branco que 
voltou as boas com Ayr 
ton Ramos, acontecerá 
acompanbadíssima.

Curso para decorações 
em Plástico Vulcau

Com  a aoroxim ação do término do Curso e mòrmente 
da diplom açâo de suas alunas, os PLÁSTICOS VULCAN , atra 
vez da C A S A  D A S  L O U Ç A S  e C A S A  D O S PLÁSTICOS, „vem  
agradecer a  colaboração encontrada na sociedade de Lages e 
de modo especial às alunas que frequentando o Curso, garan  
tiram-lhe o m aior êxito e grande prestigio alcançado.

O Curso culm inará com monumental desfile e grandiosa  
expSi^ão de c o X ç á o  em PLÁSTICO V U L C A N  e2 elaboradas 
Pelas diplomandas. -------

Sras. Tulia Ramos, Vi 
centina Hoeschel, Nor- 
mélia Buttini, Cida Lis
boa, srtas. Stela Mariza 
Lopes. Neiva Bianchini 
(ex-Miss Bangu) e final
mente o sr. Zury Ma
chado.

A nova passarela que 
naquela noite foi inau
gurada pela srta. Yara 
Valente, foi motivo de 
elogiosos comentários. 
Criação Clovis Ghiorzi.

O sr. Ivens Farias que 
veio de Florianópolis 
para assistir mais es
ta promoção desta colu
na e do Club da Lady, 
ofereceu riquíssimo colar

de pedras à srta. Suzana 
Sbruzzi, pela sua escolha.

A entrega da faixa de 
Miss Elegante Bangu à 
srta. Suzana Sbruzzi foi 
feita pela srta. Neiva Bi
anchini, Miss Elegante 
Bangu 1960.

Assim, pois, serão as 
srtas. Nilda Hodolfo e 
Suzana Sbruzzi, respec
tivamente, Miss Elegante 
Bangú 1961 pelo Club Io 
de Julho e Miss Elegan
te Bangú 1961 pelo Club 
14 de Junho que em Ju
lho de 1962 estarão via
jando para Florianópolis 
afim de disputarem o tí
tulo Miss Elegante Ban
gú de Santa Catarina.

SRA. NILCE VIEIRA M. DE 
CASTRO ARRUDA

Transcorrerá na próxima quinta feira, dia 3 de agosto, a 
passagem de mais uma efemeride natalícia da exma. sra. dona 
Nilce Vieira Monteiro de Castro Arruda, digna consorte do sr. 
José Monteiro de Castro Arouca, gerente do Banco da Lavou
ra de Minas Gerais S/A, desta cidade, e que goza de grande 
prestigio em nossa sociedade.

Dama exemplar e portadora de inúmeras qualidades, a 
feliz nataliciante por certo será muitíssimo cumprimentada por 
ocasião de seu natalício, pelo seu vasto circulo de amizades.

Noticiando êste acontecimento, destas colunas enviamos à 
sra. d. Nilce Vieira Monteiro Castro Arruda, votos de muitís
simas felicidades

CONVITES
De Zury Machado recebi amável convite para apre

sentar em sua festa de “Debs” uma debutante da cidade 
de Lages. Esta festa é a mais comentada em toda a Ca 
pitai do Estado. Terá o nome de “NOITE DAS CINDERE 
LAS’’. O acontecimento se efetuará no próximo dia 12 de 
Agôsto, data em que se comemora o aniversário do Club 
do mesmo nome. Pontificarei levando uma garota que fará 
grande sucesso. Na próxima coluna direi quem é.

DA SOCIEDADE GUARANY, de Itajai, recebo convite 
para participar do Baile das Debutantes - 1961, a realizar- 
se dia 5 de Agôsto próximo. O baile será abrilhantado 
pela renomada orquestra de Moacir Silva - Bob Fleming 
do Estado da Guanabara.

Trata-se sem dúvidas, do maior acontecimento social 
daquela cidade, o qual é organizado pelo Cronista Social 
Sebastião Reis. Agradeço o convite e responderei presente

Pairicio o seu Alfaiate
(o mais moderno da cidade)

Está às suas ordens à  Rua Hercilio Luz, 
n* 556.
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°refeitura Municioal de Lages - St . Cat.
O Prc 

buicões,

ART
cia de ci 
tander as d 
1961.

ART. 
atendido d 
ros - (Cr$ 
de 1960 e 
25.000,00) ] 
cicio.

ART. 
sua public

Prefe

DEChETO N  26
de 7 de julho de 1961

feito Municipal de Lages, no uso de suas atri

DhCRETA:
Fica aberto, um crédito especial na importan 

n tenta mil cruzeiros (CrS 5ü000,<>0), para a- 
ei-pesas decorrente.-» da Lei n 16, de 22 de maio de

2' - O crédito qu 
seguinte mane 

lã.OOO.uO). por c 
restante, vint 

> r conta da <■

i - Este Decret' 
•âo, revogadas a. 
jra Municipal de 

Wolny 1 
Prefe )

trata o artigo anterior será 
vinte e cinco mil cruzei- 

lo saldo vindo do exercício 
oco mil cruzeiros Cr$ . . 
dação do corrente exer-

rará em vigor na data da 
'posições em contrário, 
jres, em 7 de julho de i961 

i Rocca 
icipal

I & g ^ r a d o  e  p u b l ic a d o  nesta S e c r e t a r i a  e m  7 - 7 - 1 9 3 1 .
° Felipe Afonso Simao

Secretário
P O R T A R IA

De 10 ee Julho de 1961 
O Pi efeito Municipal de Lages resolve.

Conceder Licença. 71 dei
De acordo com o art. 162, alioea a, a ^

dezembro de 1949. . „ „ P„ n ae
A ALAIOE SOMMER GODOY, ocupante d care 

Auxiliar de Escrita. Padrão M, constante d . .Quadro iUnico 
do Município, de trinta (30) dias. com todo ,
a contar de 8 do corrente mês 196i

Prefeitura Municipal de Lages em 1 J 
Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria da re u
. . 10-7 1961. o . ,

Felipe Afonso Simao 
Secretário

NOVO NA POTÊNCIA... NO CONFORTO... NA ECONOMIA... NA BELEZA!

2  a S É R I E  C  Q ^ J  L

TEC NIC AM ENTE  A IN D A  MAIS  P E R F E I TO !
MAIOR POTÊNCIA!- 0  SIMCA 
CHAMBORD- 2 °  SÉRIE 1961 POS
S U I AGORA 90 HP EM SEU 
R0BUS10 MOTOR "AQUILON" OE 
8 CILINDROS' E NOVA REDUÇÃO 
DE ENGRENAGENS DO DIFERENCIAL 
PERMIÍE APROVEITAMENTO INTE
GRAL OA POTÊNCIA 00 MOTOR 
RESULTANDO EM MELHOR DESEM
PENHO NOS ACLIVES FORTES, 
MESMO COM 0 CARRO LOTADO'

MELHOR TO RQ UE! - E MAIS 
COM 0 AUMENTO DO TORQUE 
(15”/.) NAS BAIXAS E MÉDIAS 
VELOCIDADES DO MOTOR. 0 SEU 
CHAMBORD PROPORCIONA AGORA 
MELHOR RENDIMENTO E MAIS 
FÔRÇA ÚTIL TANTO NO TRÁFEGO 
URBANO COMO NA ESTRADA'

MELHOR RELAÇÃO PÊSO-PO
TÊNCIA! - 0  AUMENTO DA PO
TÊNCIA. OBTIDO SEM OUALQUER 
AUMENTO NO PÊSO DA ESTRU
TURA COMPACTA 00 CARRO (8EM 
MAIS LEVE E RESISTENTE DO QUE 
A OOS CARROS COM CHASSIS 
E CARROCERIA) FAZ DO SIMCA 
CHAMBORD 0 AUTOMÓVEL BRASI
LEIRO COM MAIS FORCA ÚTIL POR 
QUILO DE PÊSO'
NOVA DISTRIBUIÇÃO DO ES
PAÇO INTERNO!-NOVO DESENHO 
DOS BANCOS. COM MELHOR APRO
VEITAMENTO DO ESPAÇO INTERIOR 
PERMITE MAIS FOLGA, MAIOR 
LIBERDADE DE MOVIMENTOS E 
CONFORTO INEXCEDÍVEL PARA OS 
6 PASSAGEIROS'

ESTOFAMENTO AINDA MAIS 
LUXUOSO!-RICO E ANATÔMICO

ESTOFAMENTO EM GOMOS, EM 
CORES ALEGRES E MODERNAS. 
HARMONIZADAS COM 0 CARRO 
MOLAS MAIS MACIAS E FLEXÍVEIS. 
ASSEGURANDO 0 MÁXIMO DE 
COMODIDADE MESMO NAS VIA
GENS LONGAS'

NOVA SUSPENSÃO DIANTEIRA!
ELIMINA TOTALMENTE OS CHO
QUES MESMO NAS PIORES ES
TRADAS. PROPORCIONANDO MUITO 
MAIS CONFORTO AO DIRIGIR E 
MAIOR SUAVIDADE DE MARCHA 
PARA TODO 0 CARRO, SEM QUAL
QUER VIBRAÇÃO NAS ALTAS 
VELOCIDADES!
NOVO SISTEM A ELÉTRICO!
LIMPADOR DE PÁRABRISAS MAIS 
POSSANTE. COMANDO DOS FARÓIS 
ALTO E BAIXO. FAROLETES. LUZ 
DO PAINEL E ESTACIONAMENTO 
EM UM SÔ CONTATO!

MAIOR ECONOMIA!-DE GASOLINA. GRAÇAS AO NOVO DESENHO 
OAS CÂMARAS OE COMBUSTÃO. DE MANUTENÇÃO. PORQUE AS 
MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS NO SISTEMA DE CIRCULAÇÃO OE 
GASES RESULTAM EM MELÚOR ADMISSÃO. MELHOR ESCAPA- 
MENTO E MENOS AQUECIMENTO, GARANTINDO LUBRIFICAÇÃO 
MAIS PERFEITA DAS PARTES VITAIS DO MOTOR'

APARÊNCIA EXTERNA DE GRAN
DE B E L E Z A !-NOVOS FRISOS 
EM LINHAS RETAS. HORIZONTAIS. 
EMPRESTANDO AO CHAMBORD 
AINDA MAIS REFINAMENTO E ELE
GÂNCIA i DOIS TIPOS DE CALOTAS 
À SUA ESCOLHA LUXO E SUPÉR- 
-LUXO' NOVOS ADÕRNOS A FA
MOSA ANDORINHA SIMCA, SÍMBO
LO DE QUALIDADE E BELEZA NO 
WJNDO INTEIRO E NOVA LANTER
NA TRAZEIRA

ACABAMENTO PRIMOROSO EM 
TODOS OS DETALHES ! - FOR
RAÇÃO INTEGRAL COM TAPÊTES 
DE PURA LÃ. NO PQRTA-MALAS, 
NQVO TAPÊTE PLÁSTICO, LAVÁVÇL 
E RESISTENTE À ÁGUA DO MAR 
MANCHAS DE ÚLEO. ETC BORRA

CHAS NÓS PÁRA-BRISAS E PAINEL 
ESTOFADO EM CORES HARMONI- 
ZANTES COM AS DA PINTURA DO 
CARRO'
CÔRES MODERNAS! - UMA VA
RIADA GAMA DE CÔRES INTEIRA- 
MENTE NOVAS, LISAS OU EM 
RICAS COMBINAÇÕES. TONALIDA
DES SÓBRIAS, ALEGRES OU VIVAS 
DE ACÔRDO COM 0 SEU GÔSTO! 
E CONSERVANDO AS MESMAS 
FAMOSAS CARACTERÍSTICAS DO 
CHAMB0RD:0 MAIOR PORTA-MA
LAS DE TCDOS OS CARROS BRA
SILEIROS' VISIBILIDADE PANORÂ
MICA COM A MAIOR ÁREA OE 
VIDROS DE TODOS OS AUTOMÓVEIS 
NACIONAIS! ESTRUTURA SUPER 
-COMPACTA Á PROVA DE IMPAC 
TOS E RUÍDOS'

ELEVADO ÍNDICE DE NACIONALIZAÇÃO (98"/.) - COMPLETA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FACILIDADES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS

Para tôcla a região serrana: 
MERCANTIL DELLA ROCCA, BROERING S/A

Rua Manoel Thiago de Castro, 253 — L ^GES — S. C.

Termo de Rescisão de 
Contrato de Locação 

de Servic os

i Por este instrumento, a 
Prefeitura Municipal de La
ges, neste ato repesentuda 
pelo Senhor Dr. W<dny Delia 
Rocca, Prefeito Muni c ipa l ,  
tendo contratado o S e n h o r  
SEBASTIÃO NUNES DE Oi \. 
VE1KA, para des< inpenliar 
nesta Prefeitura as funções 
d e Auxiliar d e Escrita, 
conforme contrato assinado 
entre as partes em déz de 
abril de hum mil novecentos 
e sessenta e um (10/4/1961), 
registrado a fls 25 V6 e 26 
do livro de registro número 
11, Resolveu o Senhor Pre
feito Municipal, nos termos 
da Cláusula Quarta, rescin
dir o referido contrato, co
mo de fato rescinde, o qual 
a partir desta data, déz de 
julho do ano de hum mil no
vecentos e sessenta e um 
(10,7/1961), fica sem nenhum 
efeito.

Determinou o Senhor Pre
feito Municipal, que eu, Fe
lipe Afonso Simão, Secretá
rio da Prefeitura Municipal 
de Lages, lavrasse o presen
te termo de rescisão de con
trato, dando conhecimento a 
parte interessada.

Prefeitura Municipal de La
ges, em 10 de julho de 1961.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na 
Secretaria da Prefeitura Mu
nicipal de Lages, em 10 de 
julho de 1961

Felipe Afonso Simão 
Secretário

CONCLUSÃO DO TÚ
NEL N' 1 - O 2 Bata
lhão Rodoviário, cora sé- 
de na cidade de Lages, 
em Santa Catarina, vera 
de concluir mais uma 
importante obra ferro
viária. Trata-se do Tú
nel n- 1, situado no km 
236 do Tronco Principal 
Sul, no trecho Rio Ponte 
Alta dò Norte - Rio Pe
lotas, cuja construção se 
encontra a cargo daque
la Unidade de Constru 
são do Exército. Iniciado 
durante o 2 semestre de 
1957,a referida obra parte, 
com uma extensão total 
de 728ra, dos quais 446m 
são em curva, possue a 
secção revestida de con
creto simples, cora a al‘ 
tura de 8m em tangente 
e de 8,10m em curva e 
teve a sua construção
sempre a cargo da 3a.
Cia de Construção, cl,J 
atual comandante e 

ap. Eng José Soares u 
Camargo.

V
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Coleioria Federal em Lages

EDITAL N° 6/61
intimadas as firm a íe^ eo iitrU u ^  de La?n8' pel° presente Edital, ficam
selecionadas, para dentro de vinte (:>m ^  dÍ V  r j Sldeil!oe8 De8te munic'P>o. abaixo
sente, a liquidarem seus débitos ou prestar^m as ínforma^ões s o h c f t X ^ ^ 0 d° Pr6‘

(Continuação)

NOME DO CONTRIBUINTE

Irmãos Durigob & Cia.
Irmãos Durigon & Cia.
Irmãos Durigon & Cia.
Irmãos Albino & Cia.
Imobiliária Lageana Ltda.
Ind. de Madeiras Capão Alto Ltda 
Ind. de Madeiras Capão Alto Ltda. 
Irmãos Varela 
Irmãos Varela
Industrial Madeireira Lageana Ltda. 
Irmãos Varela
Importadora Auto Lages Ltda.
Irmãos Antunes
Industrial de Compensados Ltda. 
Industrias Guidalli Ltda.
Industrias Guidalli Ltda.
Industrias Ernesto Guidalli & Filho 
Importadora Auto Lages Ltda. 
Industrias Guidalli Ltda 
Industrias de Madeiras Praten6e Ltda. 
Irmãos Peruzzo Ltda.

I

João Luebcker 
José Weiss 
José Weiss
João Pedro de Oliveira
João Maria Garcia Gris
J. M. Antunes Correa
J. Guimarães & Cia
João Paulo Correia
João Mendes & Filho
João Sasso
João A. Costa
João L. Coelho
João L. Coelho
João L, Coelho
João L. Coelho
José Paradeda
Joaquim Alves Sobrinho
Jeronimo Sanvkio & Filhos Ltda.
José Bernarl & Cia Ltda.
João Maria Garcia Gris 
João Maria Gris 
João Pucci 
José Delfe8 
João Mendes & Filho 
João Matos da Luz

L
Luiz Pedro Gobbi & Cia.
Luiz Ronsoni & Rokohl

N° do Processo N° da 
Notificação

6.766-60 E —  1323
6 764-60 E — 1324
6 730-60 E — 1322
6.759-60 E — 1286
6 002-60 E — 1 i6l
1 244-60 R — 94
6 507-60 E 1191
6.801-60 E — 1252
6 798-60 E — 1251
1.246-60 E — 221
2 111-58 E — 652
6.522 60 E 581
6 S38 60 E — 634
6.527-60 E -  1154
4 988-58 R — 316

<J - 1834-59 
C 2768-60 
C - 2765

C - 2769 60 
C - 2792 60

f 7.105 60 E 1283-60
7.091-60 R 116-61
7.1 '89-60 R -  H'9-61
5 515-58 E -  672-60
7.022-60 E -  1291-60
6.788-60 E -  1368 60
6.757 60 E -  1269 60
7 025-60 E -  1292-60
1.277-60 E -  235 60
4.470 59 E -  580
7.117 60 E -  1311 60
7.104-6't E —  1289 60
7.1Ü1-60 E —  1306-60
7.103-60 E —  1288-60
7.102 60 E —  1365 60
2.119 58 E —  444-59
5951-57 E —  558-59
2.112-58 E —  446-59 

C -  2831-60 
C —  2822-60 
C —  2823-60 
C —  2824-60

4.347-59
7.430-58

C — 2832-60

1.295-60 4 * R — 69 61
7.461-60 E — 1486 60

(Continua)

5a página

E o Nilo continua. . .
Carmem Annes Dias Prudente
(Continuação do número anterior)

A avenida estava coberta de neve e, no alto, o for
midável Arco do Triunfo parecia ainda maior no fundo 
difuso da tarde de inverno, abocanhado, escancarado, o 
resto da luz do dia

Ao fundo, a Madeleine, com as colunas harmoniosas 
e a escadaria alvejante... a fachada do Crillon, cintilante 
de luzes. Além da ponte, cortando o Sena deserto, via flu
tuar a bandeira tricolor sôbre o Palais Bourbon, onde ha
via tanto fogo, tanto calor, na discussão dos deputados. 
Nada, porém, podia igualar-se, em beleza, às Tulherias 
brancas, brancas, brancas!

Neve nos jardins; nos gramados; no saibro; nas arvo
res; nos repuxos; no Arco do Carroussel; nos telhados do 
Louvre... Uma imensa mortalha branca! O ruído ensurdece
dor do entroncamento da rue Royale morria à porta das 
grades: lá dentro o silêncio era tão branco!

Às vêzes passam idéias absurdas ’ pela cabeça! Ai, 
se eu pudesse levar a Praça da Concórdia para, de vez 
em quando, tirá la da caixa e gozar infinitamente tudo que 
ela representa de História e Beleza!

(Continua no próximo número)

Banco do Brasil S.A.
A V I S O

Concurso Público para “AUXILIAR”

O BANCO DO BRASIL S. A. torna público que, de 
24.7 a 7.8.61, das 14 às 16 horas, de segunda a sexta-feira, 
e das lü às 11. aos 6ábados, estarão abertas em sua sede, 
nesta localidade, à Praça Vidal Ramos Sênior, n 464, ins
crições para o concurso acima, a realizar-se nesta cidade, 
em local e horário a serem oportunamente anunciados.

O EDITAL e o PROGRAMA respectivos encontram se 
afixados no local das inscrições.

Visa èsse certame a selecionar candidatos para pre
enchimento de vagas em sua agência de Curitibanos.

Lajes (SC), 13 de julho de 1.961
BANCO DO BRASIL S. A

Newton Soares Modesto de Almeida - Gerente Interino 

Hugo Nieble de Freitas - Subgerente Interino

Vagas de especialistas nas Oficinas do 2 '  

Batalhão Rodoviário

O Comandante do 2 Batalhão Rodoviário comunica 
aos interessados a existência de vagas, nas Oficinas da 
séde do Batalhão, em Lajes, para as seguintes especiali
dades:

 ̂ i
— mecânico de carburação, distribuição e inflamação;
— mecânico de caixa de mudança e diferencial;
— mecânico de ajustagem de motores;
— mecânico de reparação geral;
— mecânico de motores diesel;
— mecânico de máquinas de construção;
— mecânico frezador;
— pintor de automóvel.
Os candidatos interessados deverão dirigir-se à Che

fia das Oficinas do Batalhão, entre V e 5 de Agosto pró
ximo, onde serão submetidos a um rigoroso exame de 
aptidão profissional e poderão obter maiores esclareci
mentos.

Livraria e Tipografia da cidadeProcure a maior e mais completa
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6a Páçrino

Do meu Coiiío
Mãe! Quizéra ter sido um 

rio que deslizasse plácida e 
mansamente, beijando as bor
das cheias de verdes mus

gos que as enfeitam. para 
que o contemplasse nas ho
ras de lazer; quizéra ter si
do uma sombra amiga e aco-

Noia d i  Delegacia Re
gional do Trabalho
0 Delega, o Regional do Ministério do Trabalho e Pre

vidência Sociai, oeste Estado, informado de que há ele 
mentos qae comparecem nas firmas comerciais e indus
triais, priucipalmente nas do interior do Estado, solicitando 
determinados favores, previne aos Senhores Empregadores, 
aos Sindicatos de classe e às autoridades federais, esta
duais e municipais que são os siguintes os funcionários 
que estão, no mojnento. capacitados de exercitarem a fis
calização das leis Trabalhistas neste Estado:

IN SPETO RES DO T R A B A LH O

Ary Neves Gonçalves. José Gomes Teixeira. Yan Cal- 
lado Carreirão, Zilda Goulart de Souza, Hélio dos Santos, 
Fernando José Duarte Pires, Jurcy Gouvêa, Waldemar Ma 
tos, Paulino Acácio Leite, Paulo Marino Leite. Francisco 
Assis Costa, Francisco Pessoa Maciel, Yves Milton Rama 
gem Paz, Waldir Rosa, José Fe- eira, Artur Jacinto e João 
Pinto da Luz

Outra qualquer pessoa que se intitule autoridade fis 
calizadora desta Delegacia, deve 6er prêsa em flagrante ei 
levada à Polícia para o devido processamento legal.

Florianópolis, 14 de julho de 1961.
Ass.) Moacy de Mesquita

Delegado Regional do Trabalho

CONVOCAÇÃO
São convidados os Senhores Associados, para uma 

reunião de Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se 
dia 30 do corrente (domingo) às 10 horas, em sua Séde so
cial, à rua Presidente Nereu Ramos — Edifício Ribas, com 
a seguinte ordem do dia:

a) deliberar sobre o aumento do Imposto de Vendas 
e Consignações

b) - deliberar sôbre o aumento da Taxa P. O. E.
c) -  deliberar sôbre a devolução da Taxa de Investi

mentos, cobrada indevidamente em ' 959.
d) - assuntos de interêsse Social.

Lajes (SC), 26 de julho de 1961
Bernardino N Gevaerd Pedro Mello

Presidente I o Secretário

II
Rua Hercilio Luz. 568 (N as proximidades 

do M ercado M unicipal)
Oferece móveis e estofados a preços populares.

Antes de fazer suas compras 
consulte os nossos preços.

Dr. José Daura
— ADVOGADO -

Causas Civeis e Comerciais

Cobranças em Geral

Praça João Ribeiro, 28 LAJES

lhedóru para proteger-te nas 
horas calidas de ardências 
solares; quizéra ler vivido 
sonhando constantemente, pa
ra que minha alma se sentis 
se embriagada pelo teu amoi 
e o meu coração inebriado 
de prazer pelos teus cari- 
nbos maternais, olvidando as 
controvérsias e as dissençoes 
que se nos apresentam nèste 
vai e vem incompreensível 
da humanidade; quizéra, em- 
fim, ter sido um repositono 
de tudo o que é belo, bom e 
sublime que a natureza ex 
pontaueamente se nos ofere
cia para termos concatenado, 
num só escrinio, todos êstes 
elementos e haver-te ofere
cido como uma recompensa 
à tua sublimidade, demons
trando o nosso tributo de 
grat oão àquela que por nós 
num despreendimento, ine- 
guaiivel de bondade e de 
cuidado, daria tudo ao seu 
alcance, inclusive o sacrifí
cio, se preciso fosse, da pró
pria vida!

Entretanto, nada disto é 
possível à fragilidade de um 
ser imano, porisso prossi 
gamos com as noss s pala 
v despretenciosas, insis 
tiodo junto aos poderes públi 
ei «, aos Clubes, às classes 
estudantis, outras agremiações 
e ao povo em geral, no sen
tido de trabalharmos para 
que possamos eregir, em 
nossa cidade, um monumento 
à Mãe Lageana, porque ali. 
Daquele bronze, estará repre 
sentada a imagem de nos- 
s mães, e de um modo es 
pecial e significativo, não só 
para nós como para aqueles 
que nos visitarem ao sabe
rem que a estatua, que sim 
boliza a .Mãe Lajeana, foi 
executada por esse eximio 
artista que é Agostinho Ma- 
linverai Filho, também la- 
jeano.

Portanto, se nos afigura d* 
transcendental importância 
frizar êste ponto, porque vem 
demonstrar, de uma maneira 
lisonjeira e categórica, que 
Lajes, que muito tem se des
tacado no cenário nacional 
pela atuação inteligente de 
muitos dos seus filhos, nesta 
obra, mais uma vez, ficaria 
evidenciado o trabalho artis 
tico do renomado escultor 
Malinvemi Filho.

Para que esta idéia tome 
impulso e se desenvolva, bas
taria congregarmos todos os 
nossos esforços, num traba
lho profícuo, pois levaríamos 
de vencida todos os empeci
lhos, concretizando, assim, 
os nossos ideais.

Lajes, Julho de 1961.

LIVINIO GODOY

Informativo da Associa, 
ção Comercial do Lcjg§

N ã o  jo g u e  fo ra  o seu  dinheiro

É com satisfação que le
vamos ao conhecimento dos 
Associados c do povo em 
creral que. conseguimos junto 
ao Sr. Delegado Fiscal, pror . 
,ogar até 20-9-61 o prazo, 
para recolhimento de cedu-1 
las dilaceradas.

Entramos também em en-, 
tendimentos com o Sr. Cole
tor Federal, que nos aco
lheu com a amabilidade que 
lhe é característica, se p r n- 
tificaniio a receber tôria no
ta dilacerada e o. idamênte 
coneêrtada. sem <» emprego 
de durex ou semelhantes. A 
oportunidade qu“ nos a- 
presenta, é propícia para 
eliminarmos, por compie o, 
de circulação, as notas ve
lhas ou dilacera-if

Se contarmos com a cola
boração de todos, dentro de 
30 a 6<i dias, teremos em 
circulação sòmente dinheiro 
novo. Para tanto é necessá 
rio que cada cidadão que 
t?nha em seu poder uma no

ta dilacerada, procure con 
sertá-la com papél jmDea.' 
meavel (tipo manteiga) 
trocá-la na repartição con. 
petente.

Já conseguimos a colabo 
ração dos Clubes de Servi
ço, imprensa falada e escri 
ta, Bancos, Repartições, etc 
e, para levarmos a bom ter 
mo o nosso objetivo, neces
sitamos que cada cidadão 
observe o seguiute:

a) - Ser criterioso, ao con
sertar uma cédula dilacera
da. examinando a numeração
estado, etc

b - Procurar trocá-la ime
diatamente,

c) - Ter mais cuidado no 
manuseio das cédulas usan
do se possível, uma carteira,

d) - Com os cuidados aci
ma, estaremos contribuindo 
para o nosso bem estar com 
a higiêne.

NÃO JOGUE FORA 0 SEÜ 
DINHEIRO, CONSERTE O

e d i t a ç ã o

Quem não anun
cia se esconde
Para seus anúncios pro

cure CORREIO LAGEA
NO, Rua Marechal Deo- 
doro, n° 294

Foi ali, naquela c ŝa.
Hoje ruinas, que eu nasci.
Que os meus dias, os meus sonhos 
Mais felizes eu vivi.

Foi ali, naqueles campos 
Fascinantes de beleza,
Que primeiro compreendi 
Quanto é bela a Natureza

Foi ali, naquelas matas 
Insuladas, verdejantes,
Que primeiro admirei 
Seus efeitos deslumbrantes.

I
— E gostei do céu azul,
Das estrelas, do luar,
Das noites iluminadas 
E do sol - o despontar.

E gostei da madrugada.
Quando a aurora vem surgindo,
Quando as ágeis andorinhas 
Do telhado vão saindo.

E também da manhã fresca, 
Orvalhada e resplendente. 
Quando os raios do rei Sol 
Se dissipam do nascente.

E das flores das campinas,
Dos‘ vergeis desabrochando,
Do bando de borboletas 
Tão ligeiras esvoaçando.

Gostei, afinal, de tudo 
Que de belo existe lá.

Até o ninho, num cipreste, 
De um solitário sabiá,

— Desse modo meditando, 
sempre amando a Natureza,
Eu conduzo, no meu peito,
Para sempre, esta Certeza:

Muito além do Céu azul, 
Disso tudo que é esplendor, 
Está Deus Onipotente,

Meu Senhor e Criador.

Séjo Carduma
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OBem vencerá o r  ’ia-Nal de a manhã?
Eis as perguntas qUe 

se ouvem em todos os 
quadrantes da cidade O 
jogo marcado para ama
nhã a tarde no Estádio 
& unicipal Vidal Ramos

Junior, será um dos mais 
sensacionais dos últimos 
tempos, pois que qual
quer resultado que se 
verificar no mesmo, da
rá o titulo ao Guarany

ou ao Inte i 
O quadro 

tá na li d er. 
Ia com ura 
do, bastand

•ional. 
igrino es- 

çt da tabe- 
• >nto perdi- 

oara isso
um simples empate. Pa-

ra o elenco rubro, que 
está situado no segi n- 
do posto d a tabela, 
com apenas um ponto 
de diferença doGuarary, 
somente a vitória lhe

I:
n
t
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solução5

do bom senso 

para entregas 

a domicílio

Você poderia entregar, com a sua atual camioneta, 3 caixas de guaraná, 
uma dúzia de ovos e 3 vassouras, em um lugar três Quilômetros 
distante e ainda ter algum lucro? Com a Kombi v. pode; ela faz 
mais de 10 km com um litro de gasolina —  menos da metade do consumo 
de outras camionetas. O seu custo de manutenção é mínimo, graças 
k sua construção robusta e simples (sem se falar no preço de aquisição). 
Sómente a Kombi oferece estas vantagens:

1) Enorme compartimento de carga de quase 5 m3 —  ideal para o 
transporte de objetos volumosos tais como: fogões, implementos agrícolas, 
canos, etc. Por isto, a Kombi se tornou a favorita das lojas de ferragens.

2) Capacidade de carga de 810 kg, permite levar um impressionante 
volume dos mais diversos gêneros: louças, utensílios domésticos, 
gêneros alimentícios, caixas de bebidas, artigos de limpeza, etc.
Daí a preferência dos empórios e mercearias pela Kombi VW.

3) Na Kombi a mercadoria viaja sempre de 1! classe-entre os 
dois eixos. Nas outras camionetas, o pêso fica totalmente 

sôbre o eixo traseiro . Desta maneira, a mercadoria
chega sempre em perfeito estado, porque é menos sujeita a trepidações. 
Daí a preferência pela Kombi, das lojas de artigos elétricos e, de uma 
maneira geral, de todos quantos entregam mercadorias sensíveis. 
Peça-nos uma demonstração sem compromisso.

KOMBI VOLKSWAGEN
M E R C E A K ! »

A Kombi se presta otimamente para 
adaptações, que permitem aproveitamen
to integral do espaço, de acordo com as 
exigências de cada ramo. Um modêlo 
preferido por muitos é o Furgão Volks
wagen (sem janelas e bancos no compar

timento traseiro).

REVENDEDOR AUTORIZADO:
L U E S  S/fl -  AUTOMÓVEIS E

, , _____  A venida Mal. Floriano, 373 - Fone 252 -  Caixa Postal. 81
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interessará.
Pelos prognosticos 

dos mais entendidos no 
assunto, a arrecadação 
de amanhã deverá atin
gir a uma cifra aproxi 
mada dos cem mil cru
zeiros, o que viria cons
tituir-se em reco rd ab
soluto de jogos locais.

As equipes ainda não 
foram oficialmente esca
ladas, mais provavel
mente alinharão os se
guintes elementos: Gua
rany — Orly, Vicente, 
Zé Otávio e Gozo; De 
merval e Cardeal; Zilvio, 
Negrinho, Johan, Pilila 
e Narbal.

Internacional — Daniel. 
Tide, Etevaldo e Zequi- 
nha; Pedrinho e Vicente; 
Nicodemus, Hamilton, 
Eustalio, Alemão (Vari
no) e Plinio.
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O Arco Iris festejou 
conquista do Tor- 

neio Extra 
Realizou se no último

domingo, às 12 horas nas 
• iependencias da Indus
tria de .Madeiras Praten- 
se no bairro do 1/ goão, 
um churrasco de confra 
ierni?ação, cora que y 
diretoria da S. E. Arco 
bis, homenageou aos se
us atletas que recente- 
mente conquistaram o 
torneio extra varzeano.

Ao referido churrasco 
compareceram diversas 
figuras de relevo da Ma
deireira & Metalúrgica 
Arco íris Ltda., o sr. Jo
ão Carlos Leão Filho 
presidente da Liga Ser 
rana de Desportos, o sr. 
Nevio Fernandes presi
dente da dunta Discipli
nar Desportiva, o sr. Jo
sé Sidnej Farias, pivsi 
dente do Departamento 
Varzeano de Futoboi, a- 
lém de quasi todos os 
membros da d retoria do 
campeão do extra var
zeano e todos os atletas 
daquela equipe.

Falaram na ocasião 
vários oradores, todos 
ressaltando o grande fei
to da S. E. Arco Íris no 
futebol varzeano.

À tarde realizou-se no 
Campo do Ginásio Dio
cesano, uma peleja amis
tosa que reuniu o Arco 
íris e o Olinkraft da lo- 
calidadè de Igaras. Êste 
jogo finalizou com a jus 
ta vitoria do Arco liis 
por 2 a t, com tratos 
de Galdino e Eraldo.
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N o t a s  e F a t o s  do G o v e r n o  do E s t a d o
PLAM EG: Completa 
Planificação G over

namental
O Plameg é a mais com

pleta planificação governa
mental que se conhece em 
Santa Catarina. O Plano de 
Metas do Sr. Celso Ramos 
vem fugir ao lugar comum 
d'j mediocridades que assi
nalaram as últimas adminis 
ti ações udenistas. A sua exe
cução plena ensejará o pro
gresso de que o Estado ne
cessita.

Dito isto. compreende-se o 
porque da indocilidade dos 
homens da “ eterna vigilân
cia”. Percebe-se logo, por
que. como se diz na giria, 
“ está na cara", o motivo da 
inquietude dos pupilos do Se
nador Bornhausen. Já imagi
naram o que representa para 
êles, de contrariedade aos 
seus permanentes desígnios 
eleitoreiros, o Sr. Celso Ra
mos levar adiante o seu pro
grama de realizações? À UDN, 
dentro de seus conhecidos 
interêsses, não importa o de
senvolvimento do Estado.

Mis, nêste comentário, náo 
pretendemos nos dirigir aos 
políticos colhidos de ‘surpre 
sa" pelas urnas do três de 
outubro de I960.

A nossa palavra tem outro 
endereço: os homens que 
realmente desejam ver pros
perar a sua terra, e a dese
jam mais fecunda, mais con
siderada na comunidade na
cional.

Todos que têm olhos de 
ver admitem que Santa Cata 
rina precisa de mais escolas, 
estradas, pontes, energia elé
trica, assistência médica, a- 
juda à lavoura, etc. . Não é 
segrêdo para ninguém, que 
não esteja obsecado pela pai
xão política, que o governo 
atual tem se dirigido precisa
mente nêsse sentido. Assim 
o provam, suficientemente, 
os Grupos de Trabalho para

estudar cada problema em 
particular, as medidas já em 
andamento, a receptividade 
que o Chefe do Executivo e 
seus auxiliares imediatos mos
tram para as comissões que 
o procuram, vindas de todos 
os recantos do território ca
tarinense. Nêsse particular, 
quem esteja armado de boa 
vontade, sem o espirito de 
prevenção, há de fazer jus
tiça

O PLAMEG é o ponto alto, 
a síntese bem apanhada, dos 
propósitos de uma adminis
tração que não pode ser 
acusada da pecha de inope 
rante, com que alguns Go
vernos são conhecidos.

0 Plano de Metas, propôs- 
to ao exame do Legislativo 
catarinense, condensa aquilo 
que se pode e deve oferecer 
visando acelerar o desenvol
vimento desta unidade fede
rativa. Os que dizem que 
êle contém sacrifícios dema
siados para alguma classe, 
ou não o conhecem, e erram 
de boa fé, ou, como a posi
ção, objetivam única e ex- 
ciusivamente confundir, pro- 
pagaudo o mal entendido, 
aferrando-se à crítica des
trutiva. Como falar e pensar 
assim, quando se trata do 
bem estar de tôda uma co
letividade?

Que respondam os isentos, 
a quem pedimos o testemu
nho e não a rançosa e mo 
nótona oposição, especialista 
em barrar e pobre de argu
mentos que a salvem num 
paralelo com o Govêrno í]ue 
se instalou este ano.

Novas Sedes Regio- 
nais para i  Diretoria 
da Produção Anim al

0 Governador Celso Ramos 
assinou ato na Pasta da Agri
cultura, estabelecendo novas 
sedes regionais para as di
versas atividades da Direto
ria de Produção Animal, pla-

niücando assim a ação da tarinense está estudando a 
possibilidade de trazer para o

cr a..
Como se sabe, inúmeros 

daqueles colonos estão dese
josos de mudar-se da África 
para o Brasil.
Hospital de Doentes 

Mentais A gudos
Conforme entendimentos 

havidos por ocasião da reu 
mão dos governadores do 
sul com o presidente Jamo

- , t a T =  animal J = g  
80-ã.

a) Sedes de agrônomos da 
Diretoria de Produção Ani
mal, nos municípios de Rio 
Fortuna, Timbó, Canoinhas, 
Concórdia, Maravilha, Lajes, 
Jaraguá do Sul, Rio das An
tas, Leborn Regis, Itapiranga,
São Cario Itajaí, Tubarão. 
Joinville, Santo Amaro, e 
Taió.

b) Projetos de âmbito es
tadual:

1 - Ovinocultura, com sede 
no município de Lajes;

2 - Agrostologia, com sede 
nos munípios de Lajes e Con 
córdia;

3 - Pecuária de corte, com 
sede nos municípios de Lajes 
e São Joaquim;

4 - Pecuária de leite, com 
sede nos municípios de Blu 
menau, Florianópolis e Tuba
rão.

Para a Defesa sanitária 
Animal:

Sedes de veterinários da 
Diretoria de Produção Ani 
mal nos seguintes municípios: 
Florianópolis, Jacinto Macha 
do Araranguá, São Miguel 
dOeste, Mondai, Chapecó, 
Xanxerê, São Lourenço does 
te. Joaçaba, Concórdia, Ca- 
pinzal, Videira, Campos No
vos, Porto União, Curitiba 
nos, Canoinhas, Itaiópolis. Rio 
Negrinho, Joinville, Guara- 
mirim, Blumenau. Rio does 
te, Rio do Sul, Brusque, São 
Joaquim, Bom Retiro, Or- 
leães, Tubarão, e Criciúma

As sedes, serão providas 
por engenheiros agrônomos e 
médicos veterinários, dentro 
das possibilidddes de obten
ção de profissionais e da 
existência de recursos com 
atribuições específicas.
Provável vinda de co

lonos be lgas para  
Santa Catarina

O chefe do Executivo ca-

O Cine Marajoara, apresenta am anhã (do 
m ingo) às 10, 14, 16, 19 e 

21 horas, a  sensacional produção da  A llied  Artists em C inem as
cope e Technicolor

O Grande Circo
com Victor Mature, Red Buttons, Rhonda Fleming, Kathryn 

Peter Lorre, David Nelson e Gilbert Roland.
Grant, Vincent Price,

Quadros, o comando do 5o 
Distrito Naval, sediado em 
Florianópolis, passou há dias 
para as mãos do represen
tante do ministro da Saúde, 
dr. Edming Maier, chefe do 
Serviço Nacional de Doenças 
Mentais, o prédio da antiga 
Escola de Aprendizes Ma
rinheiros para o govêrno ins
talar alí o Hospital de Doen
tes Mentais Agudos, ameni
zando assim o problema já 
existente no internamento da 
Colônia Santana.

CORREIO LAGE ANO
LAGES, 29 DE JULHO DE 1961

importantes Conclaves eia São Fatia
Plano de financiamento do Banco da 

Lavoura de Minas Gerais S/A

Deverá realizar-se era São Paulo, de H a 9 de 
setembro do corrente ano, o Congresso Interarae- 
ricano e a Jornada Brasileira de Radiologia, dois 
importantes conclaves que estão despertando as 
atenções gerais pelo seu alto significado e pelas 
suas inúmeras consequências, todas elas de gran
de interesse coletivo.

Posteriormente, ou seja a I o de outubro do 
ano em curso, será ainda comemorado na capital 
bandeirante o “ dia do vendedor viajante” , com 
grandes solenidades, e que contará com represen
tantes de todos os quadrantes da nação dessa no
bre e utilitária classe que tantos serviços vem 
prestando ao país.

Colaborando com todas as boas iniciativas, 
que visem o progresso e o bem estar do povo 
brasileiro, o Banco da Lavoura de Minas Gerais 
S/A, que tem como gerente de sua agência em 
Lages a figura dinâmica e esclarecida do sr. José 
Monteiro de Castro Arouca, elaborou um plano de 
fioanciamento a todas as pessoas que desejarem 
participar dêsses conclaves, plano êsse acessível 
a todos os interessados e que lhes permite, sem 
constrangimento de espécie alguma, assistir de 
perto o desenrolar dos acontecimentos e se intei 
rar das medidas a serem tomadas na ocasião.

Sem dúvida alguma, tal iniciativa do Banco 
da Lavoura de Minas Gerais é digna dos mais 
sinceros elogios, pois assim está mais uma vez 
colaborando com as boas causas e possibilitando 
a todos a oportunidade de não somente participar 
de tais conclaves, como também de conhecer pela 
primeira vez a capital paulista ou de revê la no
vamente.

O Maior Espetáculo do Ano
CLUBE 14 DE JUNHO — RADIO CLUBE DE LAGES

0  Circo do Carequinha co~ J;“ EQUINHA- FRED-
• ZUMBI E MEIO QUILO

Sia 2 de Agasto -  Quarta Feira - c “ T l t ó  “  zJZJZZ  *s " »  h“ “
OBS.: A apresentação no Clube 14 será exclusiva para sócios e os ingressos e mesas p0fQ,3„  A

__________________________________________________________________________________  estarao à venda a partir de domingo às 14 hs. na Secretaria
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