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Federação das Indústrias do Estado de 
Santa Catarina

Centro de Produtividade Industrial 
Comunicação aos srs. Industriais 
(Financiamento no programa AID)

A Federação das Indústrias do Estado de Santa Cata 
rina leva ao conhecimento dos Senhores Industriais que a 
Agência Internacional de Desenvolvimento (AID) assinou 
convênio com o Banco do Brasil S/A dentro Jdo seguinte:

I o - A AID entregou ao Banco do Brasil S/A USS. . . 
25.000.000,00 que, transformados em cruzeiros 
constituirão o Fundo de Desenvolvimento Indus
trial;

2o Os recursos dêste Fundo serão aplicados em pro
jetos de financiamento à pequena e média em
presa (faturamento até CrS 1()0 milhões mensais);

3* - Poderão ser objeto de financiamento empreendí 
mento ligados à produção de bens de produção, 
bens de consumo intermediário e bens de con
sumo feriai (alimentação, vestuário e construção).

No intuito de servir à classe industrial, a Federação 
comunica:

I o - Que está em condições de prestar esclarecimentos 
aos Senhores industriais sôbre como apresentarem os seus 
pedidos de financiamento ao Banco do Brasil S/A;

2o - Que mantém os seguintes postos de informações:
a) Em Florianópolis - na sede da Federação das 

Indústrias, rua Felipe Schmidt - Palácio das 
Indústrias, l° andar, telefones 3610 e 2451.

b) Em Brusque - Nas Agências do Serviço Espe
cial de Treinamento na Indústria (SETI), do 
Senai.

c) Em Blumenau - na Agência do Serviço Espe
cial de Treinamento na Indústria (SETI) - Es
cola do Senai - à rua São Paulo, n° 1147.

d) Em Joinvile - na Agência do Serviço Especial 
de Treinamento na Indús'tria (SETI) - Rua Vis
conde de Taunay, 194.

e) Em Lages - na Agência do Serviço Eepecial 
de Treinamento na Indústria (SETI) - SENAI 
com o Sr. Roberto Zimmermann

f) Em Xaxim - na Agência do Banco de Desen
volvimento do Estado de Santa Catarina S/A

g) Em Herval d’Oeste - na Agência do Banco de 
Desenvolvimento do Estado de S. Catarina S/A

h) Em Tubarão - Na Agência do Baneo de De
senvolvimento do Estado de Santa Catarina

3o - Que poderá prestar assistência técnica para 
a elaboração de propostas e projetos,desde que 
haja solicitações.

Esta comunicação não exclui, evidentemente, que os 
Senhores Industriais possam dirigir-se e obter informações 
nas Agências do Banco do Brasil S/A.

A Direção

Sr. Roberto Zimmermann
EDContra-se nesta cidade, onde assumiu a A- 

gência do Serviço Especial de Treinamento na In
dústria (SETI) - Senai, o Sr. Roberto Zimmermann, 
que deu-nos o prazer de sua visita acompanhado 
do Sr. Domingos Tomé da Silva.

Em nossa cidade, o Sr. Roberto Zimmermann 
terá a seu encargo, o supervisioDamento da apren
dizagem metódica nas industrias, prestando inclu 
sive assistência técnica de treinamento de pessoal.

Agradecemos a honrosa visita que nos fez o 
Sr. Roberto Zimmermann e fazemos votos de uma 
produtiva atividade em nossos meios.

Exercício de Apresentação de Reservas
E fácil

Se tu, reservista, fores chamado a participar 
do Exercício de Apresentação de Reservas que a 
tua 5a Região Militar |está realizando, procura o 
Centro de Apresentação que te fôr indicado, onde 
após dares o teu nome, nada mais te será solici
tado.

E terás cumprido o teu dever.

As últimas altas dos 
combustíveis provoca 

nova alta nos transpor
tes coletivos em diver

sas regiões 
As últimas altas dos 

combustíveis mais uma 
vez fizeram com que as 
emprêsas de transportes 
coletivos em diversas 
regiões, tivessem, que 
aumentar suas passa 
gens.

Ainda, agora vimos 
sofrerem aumento as 
passagens em Pôrto Ale
gre, e em todos os Mu 
uícipios circunsvizinhos, 
cujos aumentos foram 
na casa entre 60 e 70% 
de modo geral.

Com essas altas, as 
emprêsas viram suas fi
nanças equilibradas, o- 
corre porém, que a clas
se de motoristas daque 
la região desejam rece 
ber um aumento de 100% 
sôb pena de irem a 
greve.

As emprêsas estão lu
tando na base de 65%, 
pois dizem os concessio
nários que com isso vi
rá (novo desequilíbrio 
nas finanças e conse
quentemente a majora 
ção nas passagens em 
nada adiantarão e com 
isso terão que serem no
vamente ajustadas.

Us bondes também, a 
partir do dia T foram 
aumentados em 40% em 
Pôrto Alegre, deve-se 
levar em conta que faz 
apenas 2 mêses que ti
veram ura aumento.

Se bem que o povo 
realmente não está mais 
ligando para isso, pois 
êle já tem bastante ma
turidade para se dar 
conta de que êsses au
mentos são inevitáveis, 
até certo modo neces
sários, pois se assim 
não fôsse,ninguém pode
ría suportar êsse trans
porte sem reajuste.

O ques se nota, é que 
o povo quer é que não 
falte as coisas e que os 
serviços por êle utiliza
dos seja um serviço que 
lhe dê comodidade e 
segurança.

Pavoroso incêndio registrou-se por volta das 
23 horas da última segunda feira, na conceituada 
firma Sirotsky Birmann S/A - SIBISA, destruindo 
completamente todas as suas dependências, bem 
como maquinários, galpões, pilhas de madeiras e 
outros pertences.

O vulto de tão trágico sinistro, em que foi 
destruída uma das maiores industrias do nosso 
Município, fez com que os poderes municipais 
tendo a frente o Prefeito Dr. Wolny Delia .Kocca, 
o 2‘ Batalhão Rodoviário, assessorado por outras 
pessoas de grande destaque em nossos meios,fossem 
mobilizados de ponta a ponta para a extinção do 
incêndio.

Num espirito elogiável do Sr. Platano Lenzi. 
o mesmo se dirigiu até a cidade de Vacaria no 
vizinho Estado do Kio Grande do Sul, trazendo 
de Já o contingente do Corpo de Bombeiros, per
tencente ao govêrno gaúcho que aqui colaborou 
decisivamente para. que as chamas não se alas
trassem às residências limitrofes.
, 2 '  Batalhão Rodoviário teve um caminhão
totalmente incendiado naquêle terrivel sinistro, o 
que bem atesta o volume das chamas, e também 
o despreendimento daquela Lnidade Militar, que 
deu o máximo de colaboração para a debelação 
das chamas para as casas vizinhas, que fehzmen- 
te nada sofreram.

Louve-se em tudo isso, a inestimável colabo
ração do Sr. Estefano Paulo Tealdi, diretor Téc
nico da Rodo Pinho S/A, que conduzindo um ^tra
tor e com risco da própria vida trabalhou inten 
samente no serviço de arredamento dos materiais 
dizimados pelas chamas

O govêrno do Rio Grande do Sul, na pessoa 
do Governador lido Meneghetti euviou comuni
cação ao Prefeito Dr. Wolny Delia Rocca, ofere
cendo auxilio em tudo que estivesse ao seu al 
cance naquêle rude golpe para a indústria lagea- 
na, gesto êste dos mais louváveis do Executivo 
gaúcho, e que calou fundo no» corações de ioda 
a população de nossa lerra.

Cum êste incêndio de prejuízos incalculáveis, 
sofre o nosso Município um sério golpe, isto por
que a firma SIBISA, era um t das mt;S impor.an
tes indústrias de madeiras de nossa terra, e que 
contribuía muitíssimo para a economia de nos^a 
terra. \ ,

Sr. Moacir Martins
Encontra-se há vários dias em nossa cidade, 

procedente de Livramento, Estado do Rio Grande 
do Sul. o Sr. Moacir Martins, gerente da futura fi- 
ial do Banco Industrial e Comercial do Sul 
SULBANCO” . a ser instalada em Lages.

Em nossa cidade, o Sr. Moacir Maitins vem 
tomando as providências para a instalação dessa 
conceituada agência bancária, cuja inauguração 
está prevista para o próximo mês de Janeiro.

A filial do Banco Industrial e Comercial do 
Sul «SULBANCO», que será situada à Rua_ Presi
dente Nereu Ramos, na antiga Farmácia São José, 
tem a sua séde central em Pôrto Alegre, e com
põe-se de uma rêde de filiais em vários Estados 
da Federação.

Destas colunas, felicitamos o Sr. Moacir Mar 
tins, desejando-lhe uma feliz permanência na Prin
cesa da Serra

QUEM NAO ANUNCIA  
— Se E sco n d e -

Para seus anúncios procure 

CORREIO LAGEANO 

Rua Mal. Deodoro, n° 294

Sr. Mareio bvilasio Arruda
Seguiu no dia de hoje para a cidade de Blu

menau, o Sr. Mareio Evilásio Arruda, dinâmico di
retor gerente da COrtEMA - Cia Revendedora de 
Motores e Automóveis, que naquela cidade do Va
le do Itajaí, participará da. Convenção dos Reven
dedores Simca de Santa Catarina, que hoje se
inicia, . . . .  . ,

Formulamos ao Sr. Mareio Evilásio^ Arruda os 
nossos votos de uma feliz participação naquela 
importante conclave dos Revendedores Simca de 
nosso Estado.
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Juízo de Diieilo da Primeira Vara C iit l  da Comarca de Lajes • Estado de j a n t a
Edital de Praça

O dr. Abelardo da Costa 
Arantes, Juiz de Direito da 
Primeira Vara Civel da 
Comarca de Lajes, Estado 
de Santa Catarina, na íor- 
ma da lei, etc,

Faz saber a todos que o 
presente edital de praça, 
com o prazo de vinte dias, 
virem, dêle conhecimento ti
verem ou interessar possa, 
que no dia vinte e trêz (23) 
de dezembro do corrente 
ano, às dez horas, no saguão 
do edifício do Foram desta 
cidade de Lajes, será leva
do a público pregão de ven
da e arrematação, por quem 
mais der e melhor lance o 
ferecer sôbre a avaliação de 
cem mil cruzeiros feita nes
te Juízo, o seguinte imóvel 
penhorado a Altino Morais, 
como avalista, nos autos da 
Ação Executiva movida por 
Abelino Voltolini e julgada 
procedente por sentença que 
transitou em julgado, imóvel 
ês6e a saber: Uma Casa de 
Madeira, forrada e assoa
lhada, com diversas portas e 
janelas, e o respectivo terre
no foreiro com a área super 
ficiai de seiscentos e oiten
ta metros quadrados (6S0,()U 
m2), situados nesta cidade 
de Lajes, ao lado da Empre
sa Santos de Transportes 
Ltda., na Estrada Federal 
BR2, estando o referido ter
reno transcrito na Prefeitu
ra Municipal de Lajes. - E 
quem quizer arrematar dito 
imóvel (casa e terreno), de 
verá comparecer no local, 
dia, mês e hora acima men
cionados, sendo êle entregue 
a quem mais der e maior 
lance oferecer sôbre a alu
dida avaliação, depois de pa
gos no ato, em moeda cor 
rente do País, o preço da 
arrematação, custas, despe
sas e impostos legais. - E 
para que chegue ao conhe 
cimento de todos, passou-se 
o presente edital para publi
cação e afixação -na forma 
da lei. - Dado e passado nes
ta cidade de Lajes, Estado de 
Santa Catarina, aos vinte e 
nove dias do mês de novem
bro do ano de mil novecen
tos e sessenta e três. - Eu, 
Luiz Carlos Silva, Escrivão 
do Cível, o datilografei, su 
bscrevi e também assino. Se
los a final.

Abelardo da Costa Arantes 
Juiz de Direito da I a Vara 

Civel .

Luiz Carlos Silva 
Escrivão da Ia Vara Civel

a saber: - Uma Máquina Fo
tográfica, marca «Polaroid», 
Land Camera, modêlo 95. - 
E quem quiser arrematar di
to bem, deverá comparecer 
no local, dia, mês e hora a- 
cima mencionados, sendo ê- 
le entregue a quem der mais 
e maior lance oferecer sô
bre a aludida avaliação, fei
ta neste Juizo, depois de pa
gos no ato, em moeda cor 
rente, o preço da arremata 
ção, cuBtas e despesas )e 
gais. E para que chegue ao 
conhecimento de todos, pas 
sou-se o presente edital para 
publicação e afixação na 
forma du lei. - Dado e pas 
sado nesta cidade de Lajes 
Estado de Santa Catarina 
aos vinte e nove dias do 
mês de dezembro de mil no 
vecentos e sesseuta e três • 
Eu, Luiz Carlos Silva, Escri 
vão do Civel, o datilografei 
subscreví e também assino 
Selos a final.

Abelardo da Costa Arantes 
Juiz de Direito da la Vara 

Civel

Luiz Carlos Silva 
Escrivão da ta Vara Cive

Edilcl de Praça
O dr. Abelardo da Costa 
Arantes, Juiz de Direito da 
Primeira Vara Civel da Co
marca de Lajes, Estado 
de Santa Catarina.na forma 
da lei, etc,

Faz saber a todos quant36 
o presente edital de praça, 
com o prazo de vinte dias, 
virem, dêle conhecimento ti
verem ou interessar possa, 
que no dia vinte e três (23) 
de dezembro do corrente 
ano, ás onze horas, no sa
guão do edifício do Forum 
desta cidade de Lajes, será 
levado a público pregão de 
venda e arrematação por 
quem mais der e melhor lan
ce oferecer, sôbre a avalia
ção de setenta mil cruzeiros, 
o seguinte bem penhorado a 
Osvaldo Thiesen na execução
que lhe move o doutor Eli 
t iá rio de Camargo Branco, | no ato, em moeda corrente

Edital de Praça
O dr. Abelardo da Costa 
Arantes, Juiz de Direito 
da Primeira Vara Civel da 
Comarca de Lajes, Estado 
de Santa Catarina, na forma 
da lei, etc.

Faz saber a todoe que o 
presente edital de praça 
com o prazo minimo de vin 
te dias, virem, dêle conhe 
cimento tiverem ou interes 
sar possa, que no dia vinte 
e um (21) do mês de dezem 
bro do corrente ano, às dez 
horas, no saguão do edificic 
do Forum, desta cidade de 
Lajes, será levado a pregão 
de venda e arrematação poi 
quem mais der e melhor lan
ce oferecer sôbre a avalia
ção de duzentos e vinte mi) 
cruzeiros, feita neste Juizo. 
o seguinte imóvel penhorado 
a Fulgêncio Coelho Vieira 
na ação executiva movida 
por Arno Gracher, julgada 
procedente por sentença que 
transitou em julgado, a sa
ber: - Uma Ca6a construída 
de material e madeira, com 
tôdas as suas benfeitorias e 
respectivo terreno foreiro 
com a área superficial de 
cento e oitenta e seis metros 
quadrados ( 186,00 m2), situa
dos no morro de Pôsto, zona 
«B» urbana desta cidade de 
Lajes, em forma triangular, 
confrontando ao Norte, vérti
ce do triângulo; ao sul, com 
dezesete metros, com a rua 
Fausto de Souza, na linha 
de frente; a leste, com vinte 
e oito metros, com terrenos 
de Walter Hoeschel e Leo
poldo Sell separado pelo rio 
Carahá, na linha lateral à 
esquerda, e a oeste, com 
vinte metros, com terreno 
de João Andrino Lopes, na 
lateral à direita. Referido 
imóvel é de propriedade do 
executado, estando devida
mente transcrito sob ns. 
27.025 e 31.161, fls. 224 verso 
do livro 3 H II, no Primei
ro Oficio do Registro de 
Imóveis desta cidade e co
marca de Lajes, - E quem 
quiser arrematar dito imó
vel (casa, benfeitorias e ter
reno), deverá‘ comparecer no 
local, dia, mês e hora acima 
mencionados,sendo êle entre
gue a quem mais dere maior 
lance oferecer sôbreta aludida 
avaliaç o, depois de pagos

do País, o preço da |arrema- 
tação, custas, despesas e im
postos legais. - Para que 
chegue ao conhecimento de 
todos, passou-se Jo presente 
edital para publicação e afi 
xação na forma da lei. - Da 
do e passado nesta cidade 
le Lajes, Estado de Santa 
Catarina, aos vinte e oito 
lias do mês de novembro de 
mil novecentos e sessenta e 
três. - Eu, Luiz Carlos Silva 
Escrivão do Civel, o datilo
grafei, subscreví e também 
assino. Selos a final.

Abelardo da Costa Arantes 
Juiz de Direito da la Vara 

Civel

Luiz Carlos Silva 
Escrivão da la Vara Civel

Edital de Praça
O dr. Abelardo da Costa 
Arantes, Juiz de Direito da 
Ia Vara Civel da Comarca 
de Lajes, Estado de Santa 
Catarina, na forma da lei 
etc.

Faz saber a todos quantos 
o presente edital de praça, 
com o prazo mínimo de vin 
te dias, virem, dêle conheci
mento tiverem ou interessar 
possa, que no dia vinte e um 
(21) do mês de dezembro do 
corrente ano, ás nove horas, 
ao saguão do edifício do Fo
rum desta cidade de Lages, 
será levado a público pregão 
de venda e arrematação por 
quem mais der e melhor lan
ce oferecer sôbre a avalia 
ção de trezentos e vinte mil 
cruzeiros, feita neste Juízo, 
o seguinte imóvel de proprie 
Jade dos interditos Boaven- 
tura e Aureliano Chaves Mot- 
ta, a que se refere o proces
so registrado sob m 7.902 - 
Venda de Bens de Interditos 
em que é requente Amaro 

astilho Damasceno, a saber: 
uma gleba de terras com a 
área superficial de duzentos 
e setenta mil metros quadra
dos, em comum, situada no 
lugar denominado “Fazenda 
São João da Boa Vista”, no 
município de Campo Belo do 
Sul, nesta Comarca de La
jes, confrontando a co
munhão, no seu todo, ao nor
te, com João Vicente de A- 
thaide; ao sul, com herdeiros 
de José da Silva Motta; a 
leste, com Francelísio Bor
ges de Chaves, e a oeste 
com João Vicente de Athai- 
de. - Dita gleba foi adquiri
da pelos interditos em he
rança conforme certidão de
vidamente transcrita sob n- 
10.775, às fls. 254v. à 255 do 
ivro n° 3-G, no Segundo’ O- 

íício do Registro de Imóveis 
desta cidade e comarca de 

ajes. - E quem quizer ar
rematar dito imóvel, deve
rá comparecer no local, dia, 
mês e hora acima menciona
dos, sendo êle entregue a 
quem mais der e maior lan
ce oferecer sôbre a aludida 
avaliação, depois de pagos 
no ato, em moeda corrente 
do País, o preço da arrema
tação, custas e impostos le
gais. Para que cheguem 
ao conhecimento de todos, 
passou-se o presente editai 
para publicação e afixação 
no forma da lei. - Dado e 
passado nesta cidade de La- 
.es, Estado de Santa Catari 
na, aos vinte e oito dias do 
mês de novembro de mi) no
vecentos e sessenta e três. - 
Eu, Luiz Carlos Silva, escri
vão do Civel, o datilografei; 
subscrevi e também assino 
Selos â final. '

Abelardo da Costa Arames 
Juiz de Direito da 

Civel
Luiz Carlos Silva 

Escrivão da Ia Vara Civel

Edital de ^r° çarosta
O dr Abelardo da Çost 
Arantes Juiz de Direito da 
Primeira Vara Clv®J. 
Comarca de Lajes, E 
de Santa Catarina, na ior- 
ma da lei, etc. ,
Faz saber a todos quantos 

o presente edital de P^ça,corn
o prazo minimode vinte dias, 
virem dêle coniiecimen 0 
verem ou interessar_P®
que no dia vinte e um 
de dezembro do corrent 
ano, às onze horas, no saguao 
do edifício do Forum desta 
cidade de Lajes, sera levado 
a público pregão de venda 
e arrematação por que mais 
der e melhor lance oferecer 
sôbre a avaliação de quaren
ta mil cruzeiros, feita neste 
juizo, o seguinte imóvel pe
nhorado a Augusto Jordão 
na Ação Executiva que lhe 
moveu Frida Condessa de 
Westarp, julgada procedente 
por sentença que transitou 
em julgado, imóvel êsse a 
saber: - Um Terreno rural 
com a área superficial de 
dois mil e cinquenta metros 
quadrados (2.UoÜ,UU m2J, si
tuado à margem da estrada 
geral Lajes - Rio do Sul, no 
lugar denominado »Eucruzi- 
hada», no distrito de Otaci- 

lio Costa, nesta Comarca de 
Lajes, confrontando dito ter 
reno de um lado, com qua
renta metros, com terras de 
João Artur da Silva, ou de 
quem de direito; pelos fun
dos, com vinte metros, com 
terras de Dimas Domingues 
da Silva; daí por um 
ângulo com dez metros, ou
tro com nove metros e outro 
de dez metros, e daí com 
uma linha de vinte metros, 
com terras de*Manoel Andri 
no de Liz, ou de seus suces
sores; de um; de outro lado, 
com quarenta metros, com 
terras de João Lemos Perei
ra; fazendo frente, com qua
renta e nove metros, para a 
estrada geral Lajes - Rio do 
Sul. - Dito terreno é de pro
priedade do executado con
forme transcrições feitas no 
ivro n' 21, folhas 133 - 136. 

do Cartório do Distrito de 
Palmeiras e sob n- 892 fls 
218-219, livro n- 3, no Ter
ceiro Oficio do Registro de 
Imóveis desta cidade e co
marca de Lajes. - E quem 
quiser arrematar dito terre
no, deverá comparecer no 
local, dia. mês e hora acima 
mencionados, sendo êle en
tregue a quem mais der e 
maior lance oferecer sôbre a 
aludida avaliação, depois de 
pagos no ato, em moeda cor 
rente do País, o preço da 
arrematação, custas, desDe- 
sas e impostos legais. - parít 
que chegue ao conhecimento 
de todos, passou-se o nrf> 
sente edital para publicação 
e afixação na forma da lei 
Dado e passado nesta cida 
de de Lajes, Estado de SaS 
ta Catarina, aos vinte e ™ 
ve dias do mês de novem' 
bro de mil novecentos e 
sessenta e três f „ f  .e 
Car,„s
Civel, o datilografei Sl k 
crevi e também assino. Sef08

final.

Abelardo da t osta Aranteg 
Juiz de Direito da la Vara 

CivelJ

Luiz Carlos Silva 
Escrivão da 1a Vara Civel

Edital de Praça
o  dr. Abelardo da Costa 
Arantes, Juiz de Direito da 
I a Vara Civel da Comarca 
de Lajes, Estado de Santa 
Catarina, na forma da lei, 
etc.

Faz saber a todos que 0 
presente edital de praça, co® 
o prazo mínimo de vinte dias, 
virem, dêle conhecimento ti
verem ou interessar possa 
que no dia vinte e trêz (23), 
de dezembro do corrente 
anc, ás quatorze horas, no 
saguão do edifício do Forum 
desta cidade de Lajes, será 
levado a público pregão de 
venda e arrematação. por 
quem mais der e melhor lan
ce oferecer sôbre ’ a avalia
ção de quatrocentos mil cru
zeiros feita neste Juízo, o 
seguinte imóvel penhorado a 
Ataliba Hemkemeyer, que 
também assina Ataliba Hem- 
kemaier, nos autos Ação E 
xecutiva movida por Arlindo 
Ribeiro, julgada procedente 
por sentença que transitou 
em julgado, imóvel êsse a 
saber: Um Terreno com a 
área superficial de oitocen
tos e quarenta e um mil tre
zentos e sessenta e dois me
tros quadrados (841 362,00 m2) 
composto de matos, faxinais 
e gramados, contendo agua
das, acidentado, próprio para 
a6 indústrias agrícolas e pe
cuária, confrontando: com 
o rio das Piurras, com ter
ras de Antônio Hemkemeyer 
Schlichting, d e Henrique 
A86ink, de Pedro Thives dos 
Santos, de Drudelino de Liz 
Souza e seus filhos, com ter
ras de sucessores de Fran
cisco Thives dos Santos e 
de Gasparino Rigueira até o ! 
ponto de partida. - Dito ter
reno está devidamente trans
crito sob número 28 281, no ; 
Primeiro Ofício do Registro ' 
de Imóveis desta cidade e 
Comarca de Lajes. - E quem 
quizer arrematá-lo, deverá ] 
comparecer no local, dia, j 
mês e hora acima menciona
dos, sendo êle entregue a 
quem mais der e maior lance 
oferecer sôbre a aludida ava
liação, depois de pagos no 
ato, em moeda corrente do 
País, o prêço da arremata
ção, custas, despesas e im
postos legais. - Para que 
chegue ao conhecimento de 
todos, passou-se Jo presente 
edital para publicação e afi
xação na forma da lei. Da 
do e passado nesta cidade 
de Lajes, Estado de Santa 
Catarina, aos vinte e nove 
dias do mês de novembro de 
mil novecentos e sessenta e 
três. - Eu, Luiz Carlos Silva, 
Escrivão do Civel, o datilo
grafei, subscrevi e também 
assino. Selos a final

Abelardo da Costa Arantes 
Juiz de Direito da Ia Vara 

Civel

Luiz Carlos Silva 
Escrivão da I a Vara Civel
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N a  C i d a d e ,  na E s t r a d a  a u  es a P i s t a ,
S I M C A  C H A M B O R D  é o carro brasileiro definitivamente aprovado

A  m arca mais vitcricsa nas últim as competições autcm cbilisticas em nesse país

ELEGANTE — VELOZ -  MACIO
Revendedor SIMCA nesta praça:

COREMA -  Cia. Revendedora de Motores e Automóveis

Bua Manoel Thiago de Castro. 174 ■ Lages - Santa Catarina

P re fe itu ra  M u n ic ip a l d e  Lajes
Estado de Santa Catarina

DECRETO N° 46 
de 17 de outubro de 1963

Abre crédito especial
O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribuições e, de a- 

côrdo com os artigos 74, inciso VI e 127, parágrafo I o da Lei Órgânica 
dot Municípios,

Considerando a situação de calamidade pública criada com d chu
va de granizo e fortes ventos que assolaram grande parte do Distrito 
de Capão Alto e de Coxilha Rica;

Considerando que aos Poderes Públicos compete tomar as provi
dências mais urgentes para minorar o sofrimento das vítimas de calami
dade pública;

Considerando finalmente que tais providências devem ser tomadas, 
no caso, com tôda a presteza,

DECRETA
Art. 1o - Fica aberto, “Ad reíerendum” da Câmara Municipal, o 

Crédito Especial de Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros) para socor
rei os.flagelados do temporal que se registrou sôbre o Distrito de Ca 
pão Alto e parte de Coxilha Rica.

Art. 2o - Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação’ 
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, 
em 17 de outubro de 1963

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente decreto na Secretaria da Prefei
tura, em 17 de outubro de 1583.

Asdrubal Guedes de Sousa Pinto 
Resp. p. Secretaria.

DECRETO
De 18 de outubro de 1963

O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribuições resolve 
NOMEAR:

De acordo com o Art. 16, letra b, da Lei n° 71 de 7 de dezembro 
de 1949

Jorge Baks da Luz, para exercer o cargo isolado de provimento e 
fetivo de Tratorista, Padrão L, do Quadro Único do Município criado 
pela Lei n° 150 de 7 de outubro de 1963 (Art. 2o letra j).

Prefeitura Municipal de Lages, 
em 18 de outubro de 1963.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal 

Asdrubal Guedes de Sousa Pinto 
Resp. p. Secretaria

DECRETO
De 18 de outubro de 1963.

O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribuições, resolve 
DISPENSAR:

Jorge Baks da Luz, Extranumerário Mensalista, de suas funções 
de Tratorista, Referência XI, por ter sido nomeado para exercer outro 
cargo criado pela Lei n° 150 de 7 de outubro de 1963. (Art. 2o letra j).

Prefeitura Municipal de Lages, em 
18 de outubro de 1963

A

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal 

Asdrubal Guedes de Sousa. Pinto 
Resp. p/ Secretario.

DECRETO
De 18 de outubro de 1963

O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribuições, resolve 
NOMEAR;

De acordo com o Art 16, letra b, da Lei n° 71 de 7 de dezembro 
de 1949

Eloy Amorim, para exercer o cargo isolado de provimento efetivo 
de Tratorista, Padrão L, do Quadro Único do Município criado pela Lei 
n° 150 de 7 de outubro de 1963. (\rt. 2° letra j).

Prefeitura Municipal de Lages, 
em 18 de outubro de 1963

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal 

Asdrubal Guedes de Sousa Pinto 
Resp. p. Secretaria

DECRETO
De 18 de outubro de 1963.

O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribuições, resolve 
DISPENSAR:

Eloy Amorim, Extranumerário Mensalista, de suas funções de Tra
torista, Referência XI, por ter sido nomeado para exercer outro ,cargo, 
criado pela Lei n° 150 de 7 de outubro de 1963 (Art. 2o letra j). 

Prefeitura Municipal de Lages, 
em 18 de outubro de 1963

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Asdrubal Guedes* de Sousa Pinto 
Resp. p. Secretaria

DECRETO J
de 18 de outubro de 1963.

O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribuições resolve 
ADMITIR:

Aldo Freitas, para como Extranumerário MeDsalista, exercer as 
funções de Motorista, Referência IX.

Prefeitura Municipal de Lages, em 
18 de outubro de 1963 

Wolny Delia Rocca

Prefeito Municipal 
Asdrubal Guedes de Sousa Pinto 

Resp. p/ Secretaria.

DECRETO
De 18 de outubro de 1963.

O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribuições resolve 
ADMITIR:

Ivo Dias dos Santos, para como Extranumerário Mensalista exer
cer as funções de Motorista, Referência IX.

Prefeitura Municipal de Lages, em 
18 de outubro de 1963.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

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

PARA A SUA COMPRA DE MOVEIS
-^ ^ = 1 V I S I T E M  I-----= -

M < O $ T A
RUA ARISTILIANO RAMOS, 180 • Lages - Santa Caiarina
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— |CASAS ALM EIDAI—
Prêças arrazadores - Tecidos de qualidade

VENDE-SE
“ Vende se um campo para criação ou entre

posto de gado, com 596 000 mZ. de terreno em 
90% cercado, com mangueiras banheiro1 inverna- 
da, rancho e casa residencial, planlações diver
sas, grande pomar, etc., com ou sem gado, por 
preço de ocasião, localizado no Distrito de Mira- 
dor. á 8 Kms. da cidade de Presidente Getúlio, 
Município do mesmo nome.

Informações com o Sr. Harry na Loja A Ca 
nital, Lages, ou, com o proprietário Sr. Freymun- 
do W. Huscher, à Rua 15 de Novembro n° 714, 
em Blumenau” .

Paifficadura «D  U r a  Pão» [ l i a .
Equipada com os modernos maquinários SIAM

— Pães qnentes à toda hora
BISCOITOS - BOLACHAS - DOCES 

FRIOS - CONSERVAS ETC.
Rua Correia Pinto, 41 — LAGES —  Santa Catarina

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

i
Consultório: Praça Toão Costa, 10 

Io andar
Lages — Santa Catarina

Joalheria Wolny com amplo 
sortimento para o Natal

A conceituada Joalhe
ria Wolny. sita à Rua 
Marechal Deodoro, 23 e 
uma das mais tradicio
nais da nossa cidade, 
acaba de receber um 
grande e variado sorti
mento para o Natal e 
Ano Novo, composto ,'de 
jóias, relógios, porcela
nas e uma infinidade de

outros artigos para to
dos os fins.

Procurando servir ca
da |vez melhor a sua 
distinta clientela, é que 
a Joalheria Wolny vem 
de sortir o seu concei
tuado estabelecimento, 
satisfazendo assim aos 
anseios de todos na a- 
quisição dos mis varia-

A T E NÇÃ O

Para os seus serviços 
de impressos em geral 
procurem A PÉROLA 

DE LAGES.

H palavra no genero
Recauchctagem - Recapagem  - Vulcanização  

de pneus etc
n , r perfis — Santa Catar inaB a i r r o  C o ra l  - Lages _______________

Micro T ra tc r  T C E A T IA
A maravilha da técnica japoneza, agora fabricado no Brasil

PRESTA SERVIÇOS DE:

ARAR, GRADEAR, SULCAR, RO
ÇAR. PULVERIZAR

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

E IRRIGAR

CUSTANDO APENA3 A QUAFTA 
PARTE DO PRECO DOS DEMAIS 

TRATORES

Distribuidor I xclusivo:

ViCENTE PASCALE  

Comércio e Representações
Rua Correia Pinto 122 -  Cx. Postal 2S 

Fone 228 -  LAGES -  SC.

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE LAJES
(Carta do reconhecimento expedida pelo Ministério do Trabalho 

Ind. e Comércio, em 13 de março de 1959)
Rua Pree. Nereu Ramos, 103 — 2‘ andar — sala, 201 —  Telefone, 422 - LAJES- S.C.

Presidente: IRINEU PAMPLONA 
Secretário: NELSON SARTOR 
Tesoureiro: ELIZEU CONCER

HORÁRIO DA SECRETARIA: Das 9 às 12 horas, e das 14 às 17 horas 
CONSULTOR JURÍDICO: DR. ERNANI ROSA 
(Atende das 9 às 12 e das 14 às 17 horas )

. Técnico em Contabilidade - Bacharel em Ciências Contábeis e Atuariais 
Solicitador (inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - Secção de S. C. sob n.‘ 1743).

ASSOCIADO: -  O SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE LAJES está devida
mente aparelhado para defender o vosso interesse

dos artigos, sejam êles 
jóias, relógios ou outro 
tipo de bijouteria.

Desta maneira, está 
de parabéns a conceitua
da Joalheria W o l n y ,

mostrando assim, que 
está sempre procurando 
servir os seus distintos 
clientes, de modo a que 
possam fazer as suas 
compras natalinas e de 
Ano Novo, adquirindo os

seus artigos que va 
por alguns anos d( 
cordação, isto porqi 
artigos que a Joal 
Wolny vendem sãc 
rantidos pelas m? 
fábricas do mundo.

Sensacional Liquidação da Casa Brusque
Adquiram tecidos para vestidos, panos para móveis estofados, nylon e estampados 

linha para senhoras e crianças, camisas, meias etc, para cortinas, blusas de ráfia e

Todo estoque com grandes descontos
Galena Dr. Acacio____________ - o - ____________ Lages - Santa Catarina

I
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N A T A L  MILIONÁRIO Y O R K !
0 Crediário mais elástico da cidade

Um milhão de ciuzeiros em prêmios

1 .S ‘%v

Refrigeradores
Rádios Transistores Portáteis e Mesa 

Eletrolas HI-FI e Estereofônicas 
Máquinas de lavar roupa '

- Conjuntos estofados
Ferros elétricos automáticos - -n

. ... ---j
i

Enceradeiras
\ v.

Liquidificadores
: ‘ Maquinas de costura

Aspiradores de pó 
Móveis de Fórmica

• - y ,  r  -i. . .

.--- t~

Fogões à gás 
Sofás - cama

Tudo em 18 Prestações
10 prestapes pelo prêço à vista sem acréscimo

Descontes inacreditáveis à vista

Melhor oferta ninguém faz 1
'jPÕc t oQq li o p a  f  pQa il p » = i i P ^ Í ^ Í ^  I ' II p» 3 ir ^ l fp Qq lí iP ^  '1 pQo j f ^ l i cx>a
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Faleceu o Sr. Belizário da 
Silva Ramos

Faleceu na última segunda feira, o venerando 
cidadão Sr. Belizário da Silva Ramos, chefe de 
tradicional familia de nossa cidade, e elemento 
que por suas virtudes de homem correto e cum- 

ridor dos seus deveres, era muito conceituado
nossos meios sociais.
O extinto deixa a prantear a sua morte, sua 

exma. esposa d. Maria José Antunes Ramos e os 
seguintes filhos: Vereador Manoel Antunes Ramos, 
presidente da Câmara Municipal, Sra. Judite Arru
da Ramos, esposa do Sr. Edmundo Arruda e a 
Sra Zelinda Neves Ramos, esposa do Sr. Cicero 
Vieira da Costa Neves,pessoas estas de largo des
taque na sociedade de nossa terra.

O seu sepultamenTo pealizou-se ontem à tar
de. saindo o féretro da residência mortuária à 
Rua Presidente Nereu Ramos para a Catedral 
Diocesana, onde houve missa de corpo presente, 
e em seguida para o Cemitério Cruz das Almas, 
o qual teve a acompanhá lo elevado número de 
pessoas de suas relações e parentes em geral.

Apresentamos à familia enlutada as nossas 
mais sentidas condolências.; .

Sábado a formatura de Mestres Agrícolas 
do Ginásio Agrícola Caetano Costa

Será realizado no próxi
mo sábado, dia 7, a soleni
dade de formatura da 2a 
Turma de Mestres Agríco
las do Ginásio Agrícola Cae
tano Costa, tradicional es
tabelecimento dc ensino de 
nossa cidade.

Às 8 horas da manha, 
será rezada uma Missa de 
Açâo de Graças 11a Igreja 
Matriz de Nossa Senhora 
do Rosário, e à noite será 
a colação de gráu no salão 
nobre do Colégio Estadual 
e Escola Normal Vidal Ra- 
mOs.

Será patrono dessa turma 
o Dr. Paulo Lodero Sperb, 
diretor do Ginásio Agrícola 
Caetano Costa, e paraninfa- 
rá a mesma o Dr. Wolny 
Delia Rocca, Prefeito Muni
cipal.

É a seguinte a lista dos 
formandos de i963 da 2a

Turma dc Mestres Agríco
las: Acacio Rodrigues Mar
tins, Ademar Unbehaun, A- 
lacir da Rosa Gaspar, Alvim 
d: Souza Melo, Argemiro 
Sotero da Silva, Darci Cé
sar dos Santos, Dival Laerte 
Sardá, Eduardo Luiz de'
Freitas, Ettore Serenari,j
Flávio Antônio Biazus, Ge- 
di Torge Sfredo, Hamilton 
Valim Amaral Corrêa, Ino
cente João Furlan, Jardelino 
Ângelo Lorenzetti, João Jo
sé da Silveira, Joel Vieira 
de Oliveira, José Ailton Pe
reira, José Leonidas Wagner, 
Léo Carlos Buratto, Léo 
(rany Fantin, Moacir Burat
to, Nelson Michelotto, Odi
lon Rinaldi Nascimento, Pau
lo Demo, Pedro , Waltrick 
de Souza, Plácido Ramos 
Vieira (Orador), Rogério 
Gislon, Sálvio Ludgero Oe- 
ning e Teimo Schmitz R i
beiro.

Domingo «As 3 
Horas de Lages»
FiDalmenle no próxi 

mo domingo, dia 8. será 
realizada a tão aguarda
da Jcompetição autorao 
bilistica denominada «As 
3 Horas de Lages», que 
reunirá renomados azes 
do volante de nossa ci
dade e de outros Muni
cípios.

A prova será para 
carros d e categoria 
Standard, estando os re
feridos competidores em 
francos treinamentos.

«As 3 Horas de Lages» 
terá o seguinte percur
so: Avenida Presidente 
Vargas, Avenida Camões 
Br-36 e Avenida Duque 
de Caxias.

Criado o Município 
de Picarrss

A Assembléia Legisla
tiva do Estado de Santa 
Catarina acaba de apro
var projeto do dep. Pau 
lo Rocha Faria, criando 
o Município de Piçarras, 
desmembrado da Penha, 
homologando, assim, de
cisão unânime da Câma
ra Municipal daquela ci
dade.

A nova comuna, co
nhecida como das melho
res* estâncias balneárias 
do Estado é muito pro
curada por turistas e 
visitantes dos Estados 
visinhos, c o n f o r m e  
observou o parlamentar 
responsável por sua e- 
mancipação, tem tôdas 
as condições de desen
volvimento que a nova 
situação jurídica òbvia- 
mente vai ampliar con
cedendo a Piçarras tô
das as condições neces
sárias ao seu progres
so que justifica e com 
pleta o anseio de sua 
laboriosa população, pe
la independência como 
Município.

dBev recebeu o seguinte 
oficio da direção do 
C o lég io  Estadual V ida l

1 . Apraz-nos acusar 
> recebimento do Boie-
im Alusivo n* 16, o que 
ios cumpre agradecer.

o . 0  Colégio Esta
lual «Vidal Ramos, co-
□o estabelecimento de
■nsino e de formação, 
oma conhecimento do 
ato histórico da «Inten- 
ona Comunista» como 
natéria de ensino de 
tossa história pátria, e. 
,o mesmo tempo, tira

tir na formação da men
talidade da nossa juven 
tude estudiosa, os ver
dadeiros princípios de 
solidariedade humana

dentro das normas mais 
elevadas da liberdade 
do direito da pessoa hu 
mana.

O significado dolor08() 
e heróico do dia 27 j 
novembro, para o Exér.
cito Nacional, transcre. 
ve-se com patriotismo, d0 
livro da História Pátria 
para os corações de to. 
dos os brasileiros.

Aos soldados de Ca- 
xias, do Império e da
República, estendemos
os nossos cumprimentos 
patrióticos vazados na 
admiração do exemplo 
que dêles aprendemos e 
vivemos, o que resume 
a filosofia de tôda a 
liberdade: «antes perder 
a vida do que perderas 
razões de v iver».

3 A n o ssa  admiração 
e resp e ito  a o  Comando 
do 2' Batalhão Rodovia, 
rio e a to d o s os solda
dos.

Atenciosamente

(a ) Leonida Krüger 
Dachs - Diretora»

Hcje palestra sôbre Ficção e
Realidade nos Contos de

Virgílio Várzea
Chegou hoje a esta cidade,procedente de Flo

rianópolis, o Sr. Nereu Corrêa, que logo mais à 
noite proferirá uma palestra no Grande Hotel La
ges, em reunião festiva do Lions Clube de Lages 
sôbre «Ficção e Realidade nos Cootos de Virgílio 
Várzea».

Esta importante palestra de cunho literário, 
retratará a vida e as obras de V irgílio Várzea, 
que foi um dos maiores novelistas e pintores de 
Santa Catarina, a cuja acêrvo conhecemos mui
tas obras, como sejam Histórias Rústicas, Os Ar-
gonautas, 0 Brigue Flibusteiro, Mares e Campos 
e outras.

. ----------- . . muc gusa ue akvj
“ e*°sQ soc,ais e literários de todo Estado, I
es fn rp o^ rA ™ 11̂  o?ucesso> coroando assit esforços» do Lious Clube de Lages em mais 
iniciativa de vulto S

—  Aviso ao Público Lageano
O Consórcio TAC - CRUZEIRO DO SUL, sempre procurando» servir, cada vez 

melhor o público viajante da região serra de Santa Catarina, depois de reiniciar 
os seus voos para JOAÇABA, capital do Oeste Catarinense, volta agora a servir 
esta região, com PORTO ALEGRE, capital do visinho Estado do Rio Grande do Sul.

Assim é que, sendo atualmente a única Companhia de Aviação Comercial a 
servir nossa cidade, o Consórcio TAC - CRUZEIRO DO SUL, que sempre procurou 

servir a zona da Serra, ligando-a a todas as cidades do País, oferece agora ao 
publico viajante, os seguintes voos, nos dias e Horários abaixo:

2as. 4as. e 6as. feiras: - às 07:00, para: Fpolis., Itajaí, Joinville, Curitiba,
Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio 

às 13:30, para: Porto Alegre 
às 14:50, para: Joaçaba.

3as. 5as. e sabado: às 08 00, para: Fpolis., Itajaí, Joinville, Curitiba,
Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio! 

às 10:20, para: Rio do Sul. Fpolis., Itajaí, Join
ville e São Paulo.

Está portanto, o público viajante da Região Serrana de parabéns, com as 
novas linhas do Consorcio TAC — CRUZEIRO DO SUL que continua a ser a pio- 

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

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

tabelec^do^o^Sr ^ m u íid ^ ^ r •> encontra se 
tante conceituado R,beiro’ eleme
liticos. m D0SS0S meios social

po é°um gra“denamaRniee do nn^ 6 U4 a‘8 
S eciLeeD„tr - n°S Pelo seu™

Perdeu-se uma nanl, 
amarelada, que atenn horra viad 

Como se tratado® PeI°  nom* 
Çao, pede-se quem „ aDlmal de 
entregar ao Sr. ^ni,, ?Ü°?trou> ( 
da firma Bervig Malma^d° o °  ^ erv 
«o Sul, próximo ao F W  D £ /A- no 
mente gratificado. P° Sto Texaco,

^
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