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Ano XXIII 29 de Junho de 1963 Cx. Postal 59

3 lorK comemorou 
fesiivamente o seu 4o

aniversário de fundação
isitado rente, a tradicional orga- lhando incessantemente 
le seus nização Crediário York, em prol do progresso e- 
uários, de propriedade da firma conôraico de nossa co 
ela ad- Sélio Melim & Cia. muna, pois desfruta de

0 Prefeito Dr. Wolny 
Delia Rocca vem de san 
cionar lei autorizando a 
mandar executar a pavi 
mentação decorativa e 
reurbanização da Praça 
João Ribeiro.

Aquele logradouro de 
nossa urbe, verdadeiro 
cartão de visita da Prin 
cesa da Serra, onde se 
situa a nossa Catedral 
Diocesana, sofrerá uma 
r e m o d e l a ç ã o  total 
em toda a sua estru 
tura, adquirindo dentro 
em breve uma melhor 
estética, conforme a sua 
situação urbanística

Os materiais necessá
rios à citada remodela
ção já se encontram em

Trata-se de obra de x '  •'
grande valor do Prefeito Ibl4*  í
Dr. Wolny Delia Rocca. 
que assim procura den
tro dos recursos que a W&f* w Ê Ê Ê B B , !Ü3I 
Municipalidade dispõe
de dotar a nossa cidade regular escala no local 
de uma melhor fisiono sendo que igualmente 
mia em todos os seus Ias obras já foram inicia 
recantos. das.

O clichê nos mostra o Sr. Sélio Melim. diretor do Crediário York, tendo ao seu lado 
Solange Melim, diretora daquela firma e vários funcionários que a integram

Na quinta feira, às 16 
horas, o chefe do govêr- 
no brasileiro transmitiu 
o poder ao Deputado Rai 
nieri Mazzili, presidente 
da Câmara Federal, seu 
substituto legal durante 
as suas ausências do 
país.

Seguiu no dia de on
tem para o Vaticano, o 
Presidente João Goulart, 
que naquele Estado in
dependente, tomará par 
te nas cerimônias de co 
roação do Papa Paulo 
VI, a serem realizadas 
no dia de amanhã.

Sul, e tampemAcabamos de receber 
dos nossos confrades de 
“ O Comércio” , da cida
de de Cachoeira do Sul, 
Estado do Rio Grande 
do Sul, um exemplar da
quele órgão comercial, 
noticioso e literário.

Aquele vibrante jornal, 
paladino dos ideais da 
Princesa do Jacui, teve 
como fundador o Snr. 
Henrique Mõller Filho, 
progenitor do Cel. Flo-

uma cadeia de emissoras.
A retransmissão em 

referência deverá ser rea 
lizada a partir das 14 
haras, horário de Brasí
lia.

A coroaçao do rapa 
Paulo VI, no dia de a- 
manhã, será retransmiti 
da para todo o Brasil a- 
travez da Agência Nacio 
nal em combinação com

T U D O  e m  1 5  P R E S T A Ç Õ E S
REDIARIO YORK —  Rua Presidente Nereu Ramos. 255 —  Telefone
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Conforme cultura, êste 
ou aquele Estado figura 

íem primeiro lugar nas 
(estatísticas de produção. 
O que detém o maior nú 
mero de primeiras colo
cações é o Kio Grande 
do Sul, principal produ
tor nacional de 19 gêne 
ros agrícolas; trigo, ar 
roz, uva, fumo, soja, li
nho, aveia, cevada, ce 
bola, alfafa, figo, pêsse
go, pèra, caqui, melão, 
tangerina, azeitona, tun- 
gue e noz.

São Paulo figura em 
segundo lugar, com a 
primazia quanto a 10 pro
dutos: algodão, cana-de- 
açúcar, amenooim. bana
na, laranja, tomate, ba
tata inglesa, Jimao, cna 
e maçã.

Seguem se Minas Ge
rais, maior produtor de 
feijão, milho, marmelo, 
alho, manga e abacate 
(0 produtos) e, em quar
to lugar, a Bahia, que o- 
cupa o primeiro pôsto 
na produção de cacau,! 
côco, mamona e mandio 
ca.

O quinto da série é o 
Paraná, detentor da maior 
produção de café, cen
teio e melancia, seguin 
do se a Paraíba, onde se 
registram as mais volu
mosas safras de agave e 
abacaxi.

Dedicated to the young student 
of this land

By Thiago Vieira de Castro

To say something about the history of the society of 
Lages iu the past, it is necessary to speak of the founda- 
tion of the old and traditional society «First of July», wtaich 
inspired men of the past constructed on the evening of the 
lst July, 1896.

It W88 the first society founded here and the only one 
at that time, and it was also the best social organization 
and entertainment, creating for its people a new era of 
happiness and improvement.

In this patriarchal organization the principal end 
was to integrate the families of Lages. In this constructive 
atmosphere the new society improved and took root in the 
heart of the people. Today the society «First of July» has 
its glory and its tradition íirmly established in the public 
mind.

An edifymg example of the labour and perseverance 
of the men of old, the society has now had 67 years of 
life, and has dignified the name of this land.

After its organization, in the first years of its existen 
ce, its founders íorgot the old en^lnies of the past, belon- 
ging to the revolution of 1893, and because of this there 
was peace between men.

Illustrious and importam men as tliey were its founders 
were no more illustrious and important than are those who 
govern the society with intelligence and dedication today

All the societies founded here use the same organiza
tion. In this short history I salute the «First of July» as a 
mark of respect for its progress and culture.

My 6incere salutations to you, «First of July», for ever-

R U A  C O R O N E L  C Ó R D O V A  -  319

(E M  F R E N T E  A O  C O R R E IO )

Cau*a*,  < iv i«  - cr im inai*  
TrabalhiHtaa - fincai* e 

q ua lq ue r  trab alho  na enfVnt 
aitm i»' ii-trali va.

Tenha um mundo de eficiência em suas
O  M IC R O  TRATOR

Foi a tempos|
A alguns anos passados 
Lembro os bons momentos 
E a sorrir
Pela mente chamados Fábricas de 

pneus: 
Paraná

Lembro sim 
Juventude de outrora 
Que só prazeres deu a mim 
O florir
Vem a lembrança agora

Sim qu°ro 
Do relógio da vida 
Vêr voltar seus ponteiros 
Ter a angústia esquecida 
Espero
Rever sonhos primeiros

VILE

Empresários paranaen
ses e catarinese-i estu
dam a possibilidade de 
instalação de g a,ide :á- 
brica de pneus no Para
ná, dando preferência à 
cidade de Morrete que 
possui pôrto fluvial pró
prio.

C iru r& íãc - E e n t is ta
Clinica - Cirurgia  -  Prótese em C :r J  - Raio X 

nfra-Verm elho  -  Preparo de Cavidades pela Alta 
~ Agora dotado de moderno Aparelho

B O R D E N  A !R O T O R  K A V O  BR  - 655
Consultório: Rua Cel. Cõrdova, n ’ 315 - (Em frente 

ao Correio) - Fone, 283

0 caminhão que domina nossas estradas de norte a
Concessionário F.N.M. e JK nesta

LAGES Av. Presidente Vargas, 1437 -  Fone, 537 - End. Tel. Rodopinho - Caixa Postal
s a n t a  c a t a r in a

í
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(Continuação da ultima 
pagina)

Oáo das novas instala- 
ilies de oficina mecânica 
L coméicio de Automó
veis João Buatim S/A, 
concessionária Ford em 
Dossa cidade.

yts solenidades alusi
vas à inauguração, foram 
iniciadas às 9 horas da 
manhã, com a celebra 
ção no próprio recinto

" j  em certos tópicos de
nr?i dl8cVrso’ O ilustre orador relembrou a figu
ra do extinto João Bua
tim, seu dinâmico funda
dor e diretor presidente 
0 * mesma durante vários'ClQOti

Ato contínuo, falou em 
□orne da Ford Motor do 
Brasil S/A, o Sr. Luiz 

| Sampaio, diretor admi-

das mais completas no 
gênero em todo o Estado 
e quiçá no sul do país.

Com 27 metros de lar
gura por 53 metros de 
comprimento, a citada o- 
ficina causa a melhor 
das impressões ao visi
tante que adentra às suas 
dependências.

A mesma possue todos 
os requisitos indispensá 
veis ao seu real funcio
namento, sendo dotada 
de todas as instalações 
que uma moderna ofici

Lages, justamente num 
acontecimento que teve 
larga repercussão social 
na Princesa da Serra.

Estiveram em Lages, 
durante as citadas festi
vidades os srs. Luiz Sam
paio, diretor administra
tivo da secção de peças 
e acessórios da Ford Mo
tor do Brasil S/A, Nereu 
C. Lima, inspetor do dis
trito sul central, Walter 
Stefano, inspetor do de 
partamento técnico e ou
tros.

comercialmente.
Contando com uma e- 

quipe de valorosos fun
cionários e operários, o 
Sr. Jorge Chediac não 
vem medindo esforços 
nem sacrifícios no real 
atendimento dos interes
se» daquela progressiva 
organização, como tam
bém ampliando e moder
nizando a em todos os 
sentidos, como é o caso 
da nova oficina mecâni
ca, que hoje não é so
mente um orgulho para 
os que labutam diuturna-

O clichê registra os diretores da Comércio de Automo- 
\ is João liuatim S/A, ladeados por diretores da Ford Motor 
<■ Brasil S/A, e por outros convidados especiais.

de uma Santa Missa ofi-

O clichê nos mostra um aspecto parcial do churrasco 
oferecido pela Ford em alusão à inauguração de suas novas 
instalações mecânicas.

ciada por S. Revma. D. 
Daniel Hostiin, d i g n o  
I spo Diocesano, e que 
ttve a assistí la todos os 
riretores e funcionários 
faquela firma, bem como 
suas respectivas familias.

Precisamente às 12 ho
ras, o Dr. Abelardo da 
Costa Arantes, íntegro 
Juiz de Direito da la. 
Vara, desenlaçava a fita 
simbólica da inaugura
ção das novas instalações 
mecânicas da Comércio 
de Autoraóeis João Bua- 
lim S/A, sob estrepitosas 
palmas dos presentes.

Após ser dada por inau
gurada as r. ferinas ins
talações, fez uso da pa
lavra em nome da Co
mércio de Automóveis 
João Buatim S/A e como 
d acionista mais an 
tigo, o Dr. Mario Teixei 
ra Carrilho, que num bri
lhante discurso fez um 
relato histórico daquela

nistrativo da secção de 
peças e acessórios da
quela progressista orga
nização automobilística 
que numa oração cheia 
de entusiasmo saudou a 
Comércio de Automóveis 
João Buatim S/A por a- 
quele festivo aconteci
mento, dizendo-se sentir 
orgulhoso em estar ali 
presente num momento 
tão histórico para a con 
cessionária Ford em La
ges.

Posteriormente os pre
sentes foram obsequia- 
dos com um saboroso 
churrasco, cujo ágape 
transcorreu num clima de 
ampla camaradagem e 
fidalguia entre os pre
sentes.

N ovas instalações da 
concessionária Ford 

um a das tnais com ple  
tas do Estado

Conforme nos foi dado 
constatar, as novas ins-

[•rma. e o que ela repren- talaçoes nu nmóveis
lava para o progresso, Comércio de  ̂ uma
fcconômico de nossa ter- João Buatim / •

na dispõe, possuindo in
clusive um moderno es
critório, sala de espera e 
instalações para testes, 
seção de tôrno etc.

Naquela moderna ofi
cina recém inaugurada os 
distintos clientes da Co
mércio de Automóveis 
João Buatim S/A, serão 
atendidos dentro da cos
tumeira atenção e com 
petência que sempre foi 
tradicional '.naquela fir
ma, pois para tanto dis
põe de funcionários com 
petentes e fieis cumpri 
dores de suas obrigações

Ilustres diretores dó  
Ford Motor do Brasil
presentes à inaugu

ração

A presença de vários 
diretores da Ford Motor 
do Brasil S/A à inaugu
ração das novas instala
ções mecânicas da Co
mércio de Automóveis 
João Buatim S/A, deram 
um significado todo es
pecial, pois com isso sou
beram prestigiar iu totum 
a sua concessionária de

Sr- Jorge Chediac um 
baluarte dentro dessa  

poderosa firma 
lageana

Depois de tantas con 
sidorações a respeito da 
inauguração das novas 
instalações mecânicas da 
Comércio de Automóveis 
João Buatim S/A, não 
poderiamos deixar de ci 
tar aqui a pessoa do Sr. 
Jorge Chediac, seu dire
tor presidente e o gran 
de timoneiro do progres
so alcançado pela Ford 
em nosso município, e 
nas cidades de Joinville, 
Blumenau, Rio do Sul, 
Itajaí, Bom Retiro e Cu- 
ritibanos, onde essa fir
ma mantém filiais.

Homem de "trabalho, 
possuidor de um dinamis
mo fora do comum, o Sr. 
Jorge Chediac, vem con
duzindo os destinos da 
Comércio de Automóveis 
João Buatim S/A dentro 
de um clima de ordem e 
de eficiência, projetando 
a mesma sobremaneira 
em todos os sentidos, 
tanto socialmente como

mente na Ford, como pa
ra toda a população la
geana, que saberá outor
gar a todos os diretores, 
funcionários e operá
rios da mesma o seu mais 
decidido apoio e admira
ção.

Sendo um elemento es
sencialmente de ação, o 
Sr. Jorge Chediac muito 
ainda poderá fazer pelos 
destinos da Comércio de 
Automóveis João Buatim 
S/A, fazendo com que 
esta conceituada emprêsa 
lageana acompanhe pas
so a passo o progresso 
de nossa terra.

Destas colunas, cum
primentamos o Sr. Jorge 
Chediac, os seus dignos 
funcionários e zelosos 
homens de oficina, pela 
inauguração de tão gran
de empreendimento, fa
zendo votos que a Co
mércio de Automóveis 
João Buatim S/A conti
nue servir a sua distinta 
clientela e amigos dentro 
da proverbial cortezia e 
eficiência que sempre 
norteou os seus destinos.

Ladeando o Revmo Bispo Diocesano D. Daniel Hostim 
vêem-se diretores e funcionários da Comércio de Automóveis 
João tíuatim S/A, após a celebração da Santa Missa.

da celebração
s O clichê nos apresenta o ,uuf p ani< “  Hostim, dig
SRan‘a Missa, oficiada por S- BeV™“:a incorporad. pelos d ret 

Diocesano, n qual foi « s .s fd a  «nco 
*s e funcionários daquela organua
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M u n i c i p a l  d e  L a j e $
de Santa Catarina--------- . . vprhn 3-30-1, devendo, em exercícios fU(sente exercício, peta verDa í  ̂ ’ Q de Diretor do Ensino M 

consignada ve^ f a P̂ e, eDtrarA em vigor na duta da sua publica

vogadas a s e m  G de junho de 196
Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada a presente Lei na Secretaria da 
tura, cm 6 de junho de 1963.

Asdrubral Guedes de Souza Pinto 
Resp. p/ Expediente da Secretaria

L E I N. 131 
De 6 de junho de 1963

Autoriza a Reurbanização e Pavim entação da Praça
«João Ribeiro”

Wolny Delia Rocca, Prefeito Municipal de Lages,
Faço saber a todos os habitantes dêste Município que a Câmara 

Municipal VOTOU e eu sanciono a seguinte
L E I :

Art. P - Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a man
dar executar pavimentação decorativa e reurbanização da Praça «JOÃO 
RIBEIRO»

Art. 2 '  -  Para fazer face às despesas decorrentes desta Lei, de
verá ser aberto crédito especial, por conta do excesso de arrecadação, 
na importância de dois milhões de cruzeiros (CrS 2.000.000,00.)

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

Prefeitura Municipal de Lages, em 6 de junho de 1963
Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada a presente Lei na Secretaria da Prefeitu
ra, em o de junho de 1963.

Asdrubal Guedes de Sousa Pinto 
Resp. P/ Expeuiente da Secretaria

-io  de A lteração de Contrato

,:. 3 esta Prefeitura e o sr. Dr. Alaor Oscar Schwei.; 
nêle se declara.

efeitos alterada a Clausula Segunda do çn„ 
Dr. Alaor Oscar Schwei 

12 fls. 3 vs.) que passara a ter a gegyjj
Contratado mensal 

5 , o salário de vinte mil cruzeirnj 
pagadoria da Prefeitura Municiai 

A " q”h- de 1- de maio 3

Celebrado entre 
tzer.para o fim que i—

Fica para todos os
trato celebrado entre esta Prefeitura^e o sr
tzeri Registrado no Livro n- 1------ - .
te redação: O Contratante obriga-se a pagar ao 
mente, como retribuição aos serviços, c ---- _
(CrS 20.000,00) que será efetuado na i _
e pela verba 4 44-1 do Orçamento vigente. A partir de p de 
corrente ano.

Prefeitura Municipal de Lages, em 14 de junho de 1963

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Alaor Oscar Schweitzer 
Contratado

DECRETO n- 27 
de 7 de junho de 1963 

O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribuições:
DECRETA:

LEI N- 132
De 6 de junho de 1963

R evoga a Lei N* 49, de 27 de Fevereiro de 196?
Wolny Delia Rocca, Prefeito Miinicipal de Lages,

Faço saber a todos os habitantes dêste Município, que a Câmara 
Municipal VOTOU e eu sanciono a seguinte

LEI:
Art. P - Fica revogada a Lei n- 49, de 27 de fevereiro de 1962
Art. 2' - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação 

revogadas as disposições em contrario.
Prefeitura Municipal de Lages, em 6 de junho de 1963.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada a presente Lei na Secretaria da Prefei
tura, em 6 de junho de 1963.

Asdrubal Guedes de Souza Pinto 
Resp p/ Expediente da Secretaria.

Art 1' — Fica aberto por conta do excesso 
corrente exercício, um Crédito Especial de 
ros (CrS 210.0()o,00) que se destina a 
despesas decorrentes da Resolução n‘ 16/63 do Exmo. Sr.
Câmara Municipal.

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

Prefeitura Municipal de Lages, em 7 de junho de 1963.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Asdrubal Guedes de Souza Pinto 
Resp. p/ Exp. da Secretaria

PORTARIA
de 7 de Junho de 1963 

O Prefeito Municipal de Lages, resolve:

Conceder Licença
/

, N°8 termos do Art. 10 das Disposições Transitórias da Lei Or-
ganica dos Municípios.

Ã Felipe Afonso Simão, que exerce o cargo de Secretario, Pa- 
drao a  do Quadro Único do Município, enquanto estiver no exercício 
do mandato de \ ereador, sem prejuizo dos direitos e vantagens de seu 
cargo e a contar do dia r  de junho do onrrpntP

da arrecadação do 
duzentos e dez mil cruzei-, 

atender no corrente exercício as 
Presidente da

LEI N- 133
De 6 de junho de 1963

Cria a Diretoria de Ensino Municipal
Wolny Delia Rocca, Prefeito Municipal de Lages.

Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara 
Municipal VOTOU e ep sanciono a seguinte

LEI:
Art. 1‘ - Fica criada a Diretoria do Ensino Municipal, subordina

da diretagaente ao Gabinete do Prefeito.
Art. 2‘ - Fica criado o cargo isolado de provimento efetivo de 

Diretor do Ensino Municipal, que deverá ser integrado no Quadro Único 
do Município, no Padrão X.

Art. 3‘ - úma vez provido o cargo de Diretor do Ensino, o cargo 
de Inspetor Escolar será enquadrado no Padrão O, do Quadro Único 
do Municipio.

Art. 4' - Ficam criados no Quadro Único do 'Municipio e subor
dinados à Diretoria do Ensino Municipal, dois (2) cargos isolados de 
provimento efetivo de Professor de Educação Fisica, Padrão H.

Parágrafo único: - Só poderá ser nomeado Professor de Educa
ção Fisica, o candidato que além de estar capacitado para o ensino pri
mário comum, exiba prova de haver frequentado cursos de especializa
ção para lecionar Educação Fisica.

Art. 5’ - As atribuições, responsabilidades, direitos e deveres re
lativos aos cargos criados por esta Lei, serão determinados em Decretos 
Especiais, que deverá ser baixado pelo Chefe do Poder Executivo Muni
cipal, no prazo de noventa (90) dias, a contar da r 
te Lei.
___ Art. 6- - As despesas decorrentes desta Lei concorrerão no pre

Inverno
Enfrente os rigores do frio, e adquira hoja mesmo na tradicional CASA R E H H E R

Sobretudos, japonas, malhas, pull-overs, mantas etc
D rco rics  p a ra  a  estação  tle in vern o , e per preces hau .» ,.»

Visite hajs mesmo a Conceituada C A / A  C E N N E c T c o jíi i in o e -s ie certifique-se
do variadíssimo estoque de inverno

REN N ER <de Hélios Moreira Cesar & Cia
Córdova Fone, 440  

S A N T A  C A T A R IN A
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léro Oiube de Lages
Comunicação

A Diretoria do Aero Clube de Lages tem a 
grata satis açao de comunicar ao público em ge 
ai. o resultado da sua tombola, cuios prêmios To 

ra0) distribuídos aos seguintes ganhadores:

la. extração: 16.363 - Rádio Telefunkpn . hi 
Jhete n° 915 - portador Sebastião José de Souza'

[ 2a. extração: 13.4.63 - Fogão à gaz - Walliff -
bilhete n- 280 • portador Orly Souza, sorteado pe- 
]a loteria de 22.6 63, em vista não haver sido ven 
dido até a data da sua extração:

3a. extração: 18.5.63 - Geladeira Brastemp - 
bilhete n° 005 - portador Carlos Jofre do Amaral;

| 4a. extraçao. 22.6.63 - Automóvel Volkswagen
bilhete 863 - portador Sélio Melim.

0 Aéro Clube de Lages, por intermédio de sua 
Diretoria, agradece, mais uma vez, a colaboração 
de todos que o tem prestigiado nêsses empreen
dimentos.

Clube 1* de Julho
Veterano Clube desta terra,
Ee Lages, justificado orgulho,
Filho deste recanto da serra 
Saúdam-te, oh! Primeiro de Julho! .

Tens um estandarte tricolor,
•Gloria do passado e do presente - 
Lageano que tiver por ti araôr, 
Fitando teu pendão, orgulho sente!

Tens um hino que é encantamento,
(ue muita beleza ele encerra, 
foi inspirado pelo talento 
le queridos filhos desta terra!

Nenhum só teu associado 
Deixará passar indiferente,
Este dia que é sempre lembrado 
Por Lages e por toda sua gente!

E neste dia Primeiro de Julho,
Deste ano cheio de luz e graça,
Com prazer e com muito orgulho,
Lages te bendiz e te abraça!

Gente em’ São j  
Paulo

Até o fim do ano~em 
curso a população do 
município de São Paulo 
deverá atingir a 4.430.925 
habitantes, dos quais 
3.895.623 na zona urbana 
e 535.302 na zona^trural. 
A taxa demográfica de 
São Paulo é 4 vêzes su
perior à de Chicago e 2 
vêzes a de Los Angeles 
(EUA). A capital paulis
ta é formada por 39 sub- 
distritos, dos quais 1-Ta 
tuapé - conta 300.496 ha
bitantes; 4 Santana, Tu 
curuvi, Saúde e Vila Pru
dente - mais de 200.000. 
E ainda, outros dez com 
população superior a 
100.000 habitantes. É a 
cidade de maior popu
lação do Brasil e a ter 
ceira a América Latina, 
precedida, pela ordem, da 
cidade do México e de 
Buenos Aires.

Osny Tolentino da Silva

Indústria Automobilística 

tem capital de 71 Bilhões

Soma a Cr$ . . . . 
70 909.316.000,00, o capi
tal social das 11 indús
trias automobilísticas ins
taladas no País. Em ou
tubro do ano passado, a 
soma dos capitais eleva
va-se a 55 bilhões de 
cruzeiros. Integrando-se 
entre as maiores emprê- 
sas nacionais, a Volks
wagen do Brasil, surge 
com o maior capital en
tre as fábricas de veícu
los tCr$ 12.999.000.000,00, 
seguida pela Willys Uver 
land e pela Fábrica Na
cional de Motores.

C a n t o r a  E l i d a  L o p e s
Com destino a Porto 

Alegre, onde vai realizar 
uma temporada na TV 
Gaúcha daquela capital, 
transitou por Lages, a 
renomada cantora do Ra 
dio e TV nacional, Gilda 
Lopes, interprete de no

táveis sucessos, como 
Trovador de Toledo etc.

Gilda Lopes esteve em 
visita a nossa redação, 
oportunidade em que o- 
fereceu ateste jornal uma 
foto autografada, a qual 
muito agradecemos.

M o d e r n a  . C i r u r g i a  d a  S u r d e z

Dr. Wilson- Cidral
Clínica e cirurgia dos ouvidos 

Audiometria em câmara insonorizada 
Estapedectomia com enxêrto de veia e 

prótese de polietileno.
Consultório: Des. W estphalen, 15 - 

9o andar, conj. 3 Fone 4-5043

Hora Marcada das 08,00 às 18,00 hs.

.Curitiba — Paraná

A  t e  n c  a  o

SOMOS R E PR E S EN TAN TES  

—  DE —

Vedacit, Fixotac, Isol, Neutrol, Carbolástico, Cimentol, Obe, 
Vedóleo, Carbodon, Penetrol, FrioAsfalto, Isolit, Negrolin 
liquido, Vedalit, Piche, Bankol Feltro Betuminoso, Betume, 
Asfalto, Amianto, Estopa, Brocha, Vermiculite e outros 
produtos impermeabilizantes -  Produtos Farmacêuticos - 
Flâmulas para coleções - Brindes com Zodiaco - Coleções 
de livros dos maiores autores nacionais e estrangeiros, li
vros Jurídicos e de Contabilidade - Folhinhas e Calendá
rios - Placas e números para emplacamentos de cidades 
e cemitérios. Picadores de carne etc.

Escreva-nos ou melhor visite-nos, que seus pedidos 
seráo imediatamente atendidos.

O nosso enderêço é: Rua Marechal Deodoro, 294 - 
Caixa Postal, 59 - Fone, 397 - Lages - S. C.

Examine os seus olhos periodicamente
Uma cortezia da Joalheria 

e Ótica Mondadori

S O S  i f lO Í I M Ô Ô S U

Praça João Costa - (Edifício Dr. Acacio)
\

e 0TER’ recém 8d9uirido P̂ 'a y Kopriedude S  J  / U 3 E Í  -  / a n t a  C a t a r i n a
títica Mondadori, e que tem a i*

ar 3 capacidade dos olhos. ________________________________ ______
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C r e d i á r i o  Y o r k
(Continuação da 1a pagina)

ticas de toda a região 
Tendo a sua frente, a 

1 gura jovial e batalha- 
• ora do Sr. Sélio Melim, 
« ue tem dado o máximo 
t e seus esforços em pról 
< o crescimento de sua 
1 1 ma, e muito bem as- 
: ssorado por um corpo 
t < eficazes funcionários,
■ Crediário York, hoje 
V. é parcela preponde- 
i; nte em nosso patrimo-

M _
& . .JK

cerimônia esta que teve 
o comparecimento dos 
senhores diretores e fun
cionários daquela firma.

Churrasco de Confra

ternização

À noite do mesmo dia, 
nos confortáveis e am
plos salões do Hotel e 
Churrascaria I iska, sito

•jfÇ Tx
M. r' V"'

zer uso.
Falou a seguir, o Sr. 

Wolney Ribeiro, que se 
congratulou com a pas
sagem de tão significati
vo acontecimento para 
aquela firma, dizendo que 
como funcionário gradu 
ado, sentia-se a vontade 
para dizer que a firma 
Sélio Melim & Cia. con
cede o máximo de ami
zade a seus funcionários.

Posteriormente em no
me da imprensa escrita 
e falada, fez uso da pa
lavra, o àr. José P. Pag* 

Ûi, diretor dèsle bi-se-

t m m

r B  M

1: m m  4

aqui a gentileza e aten
ção que o Sr. oélio Me
lim tributou a todos os 
convidados antes e de
pois do mesmo, revelan
do se um perfeito anfi
trião, gesto que o torna 
ainda mais simpático pe
rante os seus inúmeros 
amigos e clientes.

Devemos relevar aqui 
a especial presteza com 
que o Sr. Fernando Lis- 
ka, proprietário do Hotel 
c Churrascaria Liska e 
seus bravos luncionarios 
nropor* lonoiam aos par 
■ cipa ■' d uele jantar

dencia o real jm 
que a mesma 
em nossa popuia' ^

«O Grantíe Festi,,, 
de 4 Aniversário ‘ Y°f 
deverá durar mai’D 9* 
guns dias, terá afw 
ainda maior nesí 8 
mos dias, pois o mc 
do seu sucesso Co ?  
ainda em grande

Durante êste 
Crediário York 
cionou a toda i  po
ção lageana a feliz í 
tunidade de a d q j  
os mais variados ari

pron

5 ̂ • {•;
■ •• -V., ■

A w
Momento em que fazia uso da palavra o Sr. Berna-diBO 

N. Gevaerd, gerente do Banco Indústria e Comercio de Santa 
t-atarina S/A.

O clichê fixa o instante em que o Sr. Sélio “ -u i  
diretor do Crediário York, se dirigia aos presentes.

nio comercial.
Dentro da habilidade 

qu< st mpre comandou os 
destinos daquela organi
zação, o Sr. Sélio Melim 
teo r velado uma série 
de qualidades que o di 
gnif cam como um dos 
na eficientes homens 
dt negócios da Princesa 
dt Sena, pois ao parda 
si a competência no ra- 
n que comercia, é alia
do a tudo isso, a sua 
exemplar amizade que 
sempre desfrutou em nos
sos meios sociais.

Ç ficiada Santa M issa

na Residência

Episcopal

Às 17,30 horas daque
le dia, na Capela da Re
sidência Episcopal, foi 
oficiada Santa Missa co- 

emorativa ao 4o aniver- 
rio do Crediário York,

no Klm. 350 da Estrada 
Federal BR 2, e com o 
comparecimento de dire
tores, funcionários da
quela firma, representan
tes dos vários bancos lo 
cais, homens do alto co
mércio e indústria de nos
sa terra, a maioria dos 
convidados acompanha
dos de suas exmas. es 
posas, realizou-se um 
churrasco de confrater
nização, em regosijo a- 
quele evento.

Antes de ser servido o 
gostoso churrasco e ga
leto, os "presentes foram 
brindados com um apeti
toso aperitivo, regado 
com uma variedade de 
bebidas.

Após o churrasco, fa
lou o Sr. Sélio Melim, di
retor do Crediário York, 
que saudou os presentes, 
deixando livre a palavra 
a quem dela quizesse fa-

manário, que saudou a 
firma aniversariante, con 
gratulando-se com todos 
os seus diretores e fun 
ciooários.

Representando os es
tabelecimentos bancários 
aqui sediados, falou o Sr. 
Bernardino N. Gevaerd, 
gerente do Banco Indús
tria e Comércio de San
ta Catarina S/A, como 
penúltimo orador daque
la festividade social.

Encerrando o ciclo de 
orações, falou o Sr. Sé
lio Melim, que mais uma 
vez agradeceu a presen
ça de todos os senhores 
convidados àquele tão 
importante acontecimen
to para a firma que dirige.

•
O ágape em si trans

correu num ambiente de 
total alegria e camara
dagem entre todos os 
presentes, ressalvando-se

comemorativo do 4 ani- domésticos, mediante 15
versário 
York

do Crediário

Coroado de êxito o 
Grande Festival York  

de 4 Aniversário

Depois de analizarmos 
detiriaraente as comemo
rações do 4 aniversário 
de fundação do Crediá
rio York, ocorridas na 
última terça feira, dia 25, 
resta -scl trecermos ao» 
nos-os leitores, de que o 
«Grande Festival York 
de 4* Aniversário», foi 
coroado de êxito sem 
precedentes.

A referida campanha 
suplantou todas as ante
riores levadas a efeito 
em anos passados, pois 
a afluência àquele esta 
belecimento comercial foi 
dos mais numerosos até 
o momento, o que evi-

prestações mensais ŝ ml 
entrada.

Estas vantajosas ofer-1 
tas vieram de encontro! 
aos reais interêsses dei 
nossa população, princi- 
palmeute da classe rafri 
dia, que assim teve o- 
portunidade de adquirir 
os mais variados utensí
lios domésticos, sem a- 
carretar es seus orça
mentos particulares.

Noticiando êste tão 
grato acontecimento co
mercial e t a m b é m  
social, cumprimentamos 
°  Sr. Sélio Melim, seu di
gno diretor presidente, 
seus abnegados funcio- 
n á ri o s , desejando lhes 
muitíssimas felicidades 
em suas atividades futu
ras, e que esta firma 
continue a prestar sem
pre os mais relevantes 
serviços à familia lagea
na.

às m

\
ri

;. j; • ■ I

k B IW

Lm aspecto parcial do churrasco comemorativo ao 
4 .niversária !c fundação do Crediário York.

• ■ .. •- ..-YK4** • . V . 4

ram do chu-rasco de^ániv*!3 a^ umn5 senhoras que parti
"  «cred. ado estabelecinoenhf0 2as*o u,us* °  «o aniversário'--«oento comercial.
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Transportes 
limite de có

Niebeling é um a men
te e mestre dos contras 
tes: contrastes de forma 
e de Côres. O filme é 
pouco comentado: ape
nas a fotografia, tirada

de uma Nação» filme do
cumentário alemão que 
concorreu ao 1(1° Festi- 
vnl de Cannes, foi aco 
jliirlo com muitas palmas 
durante e ao fim da exi
bição da película.

0 filme de Hugo Nie-

de todos os ângulos ima 
gináveis é quem «tem a 
palavra». A música de 
fundo é de Gluck e 
Bach.

As nossas principais 
rodovias, }a exemplo do 
que já 'vem ocorrendo 
no Estado de São Paulo- 
deverão contar com ba 
lanças para fiscalização 
do pèso máximo por ei 
xo dos eaminhões. A 
medida visa a proteger 
as estradas contra o rá
pido desgaste de seu re
vestimento, provocado 
pelo transporte de car
gas unitárias excessivas. 
O limite estabelecido em 
nosso País é de 10 tone
ladas por eixo.

jj P r .  Mario Teixeira Carrilho
! (D e se m b a rsa d cr A ncsentaclc)

I A d vogad o
Rua Hercilio Luz, 372

r  Fcne, 226 * Caixa Postal 19
E-Lsgss —  Santa Catarina

iodas as pessoas que 
trabalham na Companhia 
Brasileira de Tratores, 
desde o seu mais modes
to sei vidor, são acionis
tas daquela organização, 
com direito a voto. Como 

vê, a democracia pro
duzindo tratores.

São Paulo é o maior
produtor de cigarros do 
País, com cêrca de 41% 
do total, seguido da 
Guanabara-com 20%. O 
Estado da Bahia, no en
tanto. retém o primeiro 
lugar na produção de 
charutos, ‘com 80% do 
global. *

Convém ressaltar que 
o fumo 6 o maior contri
buinte iniiM <ual do Im 
pôsto de Consumo, parti
cipando com 28% da ar
recadação.

A famosa Pedra de 
Koseta, que se acha no 
Museu do Louvre, em 
Paris, foi encontrada em 
177!), r.uraa cidade egí
pcia do mesmo nome, si 
tuada nos arredores do 
Nilo.HEGOU o  n o v o  a s t r o

indústria autom obilística brasile ira -—  o A ero-W illys 
isse em m atéria de automóvel. Venha ver seu estilo  

clássicas dos carros modernos. Observe e admire 
èle oferece. Vocè se convencerá de que o Aero- 

de classe até hoje produzido no pais.

Ja está em nossa loja o novo ast 
2 6 0 0  —  que estabelece uma su 
arro jado, em harm onia com as 
sua elegánóia e o conforto  interno q carro
......... L ™  » o mais luxuoso o perle ito carro turismo

Estudam-se a possibi- 
lidade da criação de uma 
policia para o turismo, 
nos moldes da Policia 
le Vigilância Noturna.

A idéia foi sugerida 
pelas Empresas de Tu
rismo da Guanabara e 
tem como objetivo a 
proteção dos turistas que 
nos visitam.

um carro a rigor

naii exclusivo:
Atência Planaltina de Veículos S, A

Preside itu Vargas, 1898 - Fnd. Tel. Plinaltlna - Fcne, 444 
Caixa Postai, 333

,q — Santa Catarina

> Çonc- ssii
DEMONSTRAÇÃO em

wmJUI rV ir
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CORREIO LAGEANO
U 6 E /«  2 9  íle  ln n lic  de 1 9 6 3

Foi coroada de inteiro êxito tendo já sido fi
nalizada, a aplicação da Vacina Sabin na petiza- 
da lageana.

Durante todos os dias em que aquela vacina 
imunizadora contra a poliomielite foi aplicada, 
grande foi a concorrência nos vários locais prê- 
viamente destinados pelo Centro de Saúde local 
a cujo órgão está a testa o Dr. Airton Ramos, e 
a quem coube a supervisão geral dêsse serviço.

Assim em poucos dias, milhares de crianças 
lageanas, de idade compieendida entre 3 mesês 
a seis anos, receberam a referida dose atravéz 
da boca, sem que isto causasse qualquer natural 
reação na petizada.

Inaugurada as novas ^stalaç^  
mecânicas da Comercio de 

Automoveís Joao Bualim S/A.
Com a presença de au

toridades civis, militares, 
eclesiásticas, diretores 
da Ford Motor dò Brasil

S/A, Representantes de 
bancos, representantes do 
comércio e indústria, di- 

(Continua na 3a pagina)

retores e
°Qári0

realizou-se sábad 
mo, a solene jQau

últi

i)té terca leira
Em consequência dos balanços semestrais que 

se processam anualmente nos últimos dias de -Ju
nho e Dezembro, os vários estabelecimentos bancá- 
íios de nossa cidade, permanecerão fechados até 
segunda feira.

Os mesmos deverão funcionar com seus expedi
entes normais somente na próxima terça feira 
dia 2.

i
Ginkana automobilística em beneficio 

da SLAN

Conforme tivemos oportunidade de informar em nos
sa última edição, será realizado no próximo dia 7 de Ju
lho, no Parque de Exposição do Conta Dinheiro, proxime 
à Escola Agrícola Caetano Costa, uma ginkana automobi
lística e outros divertimentos, cuja renda será totalmente 
revertida ero beneficio da Sociedade Lageana de \ssis- 
tência aos Necessitados.

A iniciativa da realização dessa ginkana automobilís
tica partiu do Sr. Platano Lenzi, elemento bastante relacio 
nado em nossos meios sociais, e que contou desde o ini
cio com a gentil colaboração da Sociedade Amigos de La
ges, a quem está afeta também a promoção daquela festi
vidade.

Trata-se de iniciativa bastante significativa e de cu
nho altamente filantrópico, e que tem merecido os mais 
calorosos elogios por parte de nossa população que sem 
pre soube aplaudir as grandes iniciativas que vizem pro
porcionar melhores dias à classe necessitada de nossa 
i.erra.

O flagrante registra o Sr. Jorge Chediac, digno diretor presidente da Comércio 
Automóveis João Buatim S/A, ladeado pelo Cel. Floriano Moller, Cmt. do 2° Batalhão p 
viário Dr Abelardo da Costa Arantes, Juiz de Direito da Ia Vara e Pr. Paulo Peregr 
Ferreira, Juiz de Direito da 3a Vara, por ocasião do churrasco oferecido por aquela firma 
autoridades e convidados especiais.

HT"

M imento em que o Dr Abelardo da Costa Arantes, Juiz de Direito da Ia Vara Civí 
deseulaçava a fita simbólica alusiva à inauguração das novas instalações mecânicas da Ford.

Agrimer atinge faz bilhões de depositos
O Banco Agricola—Mercantil S/A, um dos 

mais conceituados estabelecimentos bancários do 
país, acaba de lavrar um precioso tento ao atingir 
neste mês de Junho o montante de dez bilhões em 
depósitos.
Com isso está de parabéns aquela tradicional casa 
bancária, cuja matriz está situada em Porto Ale
gre e com filiais em vários Estados da Federação, 
inclusive era nossa cidade, onde mantém uma 
bem organizada agência, demonstrando assim a 
pujança e a confiança que a mesma goza entre 
os seus inúmeros clientes espalhados pelas vá
rias regiões do país.

T e le fo n e  s e m  fio
Solucionados os problemas de distância, 

Vossa Senhoria poderá mandar instalar em seu 
escritório ou indústria, o maravilhoso |«telefô- 
ne sem fio» que funciona por micro - onda 
curta, para qualquer distância.

Melhores informações, procure representan
te autorizado para o Estado de Santa Cata
rina e Paraná, Lionello Casagrande - Rua 
Benjamim Constant, 556 - Caixa Postal, 115 
Lages - S. C.

— Aviso ao Público Laqeano ~
O C onsórcio TAC - CRU ZEIRO DO SUL, sem pre p rocu ra n d o  servir, cada vez 

m elhor o pu b lico  v ia jante da região serra de Santa  Catar-.na, d e p o ii de reiniciar 
os seus voos p a i°  JOAÇAB A .c a p i t a l  do O este C atarinense, vo lta  agora a servir 
esta regiao. com  PORTO ALEGRE, ca p ita l do v isinho E stado do  R io  Grande do Sul.

Assim  e que, sendo a tu a lm en te  a ú n ica  C om p a n h ia  de A v iação Comercial a 
servir nossa cidade o C onsorcio TA C  - C RU ZEIRO  DO SUL, q u e  sem pre procurou 

servir a zona  da Serra, lig an d o-a  a todas as c idades do  País. o ferece  agora ao 
pu b lico  v ia jante , os segu intes vãos, nos dias e horários abaixo:

2as. 4as. e 6as. feiras: - às 07:00, para: Fpolis., Itajaí, Joinville, Curitiba,
a Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio.
as 13:30, para: Porto Alegre

o .  . . as 14:?0- Para: Joaçaba.
3as. 5as. e sabado: as 08 00, para. Fpolis , Itajaí, Joinville, Curitiba,

1ft nn Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio. 
as 10:20, para: Rio do Sul, Fpolis., Itajaí, Join

ville e São Paulo.
Está portanto, o público viajante da Rc-ms , , e

novas linhas do C onsórcio TAC —  CRIlZPTRn n Â  ctSt?  rana de PafabeDS- com 88 
neira da A viarão r í m í  ■ , D 0 SUL <lue continúa a ser a pio- 

Maiores in f ? r m íç õ «  e v e í S a . d e ' no “ a R e^iãu-
C onsórcio TAC -  CRUZEIRO D O ^ m  d ' r|j ani' 8_e à agência  do 

Nereu Ramos, n» 84 on , S „°8 “ S e s  o r a T ^ " "

€ CSNi:
apresenta amanha (domingo) às 7 e 9,15 horas

a fenomenal película da Coiumb.a P.ctures

Os Canhões de Novaronc
com Gregcry Peck, DaviH m :

_______________Niven e A n th o n n y  Q uinn -
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