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Amanhã em Itajaí convenção 
dos Revendedores SIMCll de 

Santa Catarina
Seguiu para aquela cidade o Sr. Bernardino N.

Gevaerd, diretor presidente da COREMA

Acompanhado de sua exma. família e viajan
do por via terrestre, seguiu no dia de hoje para 
a cidade de Itajaí, o Sr. Bernardino N Gevaerd 
diretor presidente da COREMA e gerente da filiai 
do Banco Industria e Comercio de Santa Catari
na S/A.

Na cidade praiana, o Sr. Bernardino N. Ge
vaerd, participará de uma Convenção dos Reven- 
dores SIMCA de Santa Catarina, a qual contará 
com a presença de todos os concessionários de 
nosso Estado e de vários diretores da SIMCA do 
Brasil S/A.

A referida convpnção que será iniciada ama
nhã e estendendo se até a próxima sexta feira, 
serão tratados importantes assuntos relacionados 
com os produtos SIMCA, cuja finalidade principal 
é um melhor entrosamento entre o concessionário 
e o adquirente do citado veículo.

Nessa oportunidade, os concessionários SIMCA 
dos vários municípios cataiinenses, terão comple 
tos esclarecimentos por parte dos vários diretores 
da SIMCA que comparecerão à citada convenção, 
trocando entre sí, pontos de vista que venham era 
proveito dos adquirentes dos veiculos SIMCA.

No último domingo e segunda feira já foi rea
lizada em Porto Alegre a Conveução dos Reven
dedores SIMCA do Rio Grande do Sul, sendo que 
hoje foi finalizada idêntica Convenção em Curiti 
ba, com a participação de todos os Revendedores 
do Paraná, contando em todas elas com a honro
sa presença de altos dirigentes da SIMCA do 
Brasil S/A.

Noticiando êste acontecimento, destas colunas 
formulamos ao Sr. Bernardino N. Gevaerd, dinâmi
co diretor presidente da Cia. Revendedora de Mo
tores e Automóveis - COREMA, os nossos votos 
de uma feliz participação naquele conclave.

Será comemorado a 16 do corrente o 
Dia do Comerciante

No próximo dia 16, o Sindicato do Comércio 
rareeista de Lages deverá programar uma testi- 
idade alusiva àgpassagem do Dia do Co” ere.ante 

Nêsse sentido, às 19,30 horas d*J!}®,e a’. 00
íestaurante Napoli, será levado a reunidos
ar de confraternização, quando estarao itumdt.
odos os comerciantes de nossa en • ^

No dia anterior, ou seja no dm 15, num^das
missoras loca*s/ °  . Comércio Varegista de
r g e t V o ^ u m a  palestra aiusiva à passagem 
' Dia do comerciante.

) R .  U D O  Prefeito José Pereira

A V I S O
^  w  comunica aos motoristas emD 10° D.R.F. do D.N.E.R. c i > feira gerá leVado a 

que no dia 11 do corrente, rfe dg Vacaria> quan. 
uma estatística esp ‘ motoristas durante 24 ho- 

râo entrevistados todos
atividade economico rodoviária do

rratando-se de urna ne8quisa dos reais serviços 
e significação para a pesq  ̂^  & cooperaçao e com
idos pela BR-2 Sl L, estrada com vistas à rea-

S t f J Ü S A  emrelerèücía.

a s » » » *

Encontra-se em nossa 
cidade, desde há vários 
dias, o Dr. Udo Uhlein, 
mui digno e competente 
Fiscal do Imposto de 
Consumo.

A finalidade da visita 
do Dr. Udo Uhlein a 
Princesa da Serra, pren
de-se a uma tomada de 
contacto com o comercio 
industria e os contribuin
tes em geral, à cêrca das 
últimas inovações intro
duzidas naquele tributo, 
aos quais serão forneci
dos completos esclarecí 
mentos para a sua me
lhor aplicação.

A visita do Dr. Udo 
Uhlein, como não pode
ría deixar de ser, está 
despertando grande in- 
terêsse no seio das clas
ses produtoras, pois que 
aquele diligente funcio
nário do Ministério da 
Fazenda tem sido muito 
procurado, onde vem re 
cebendo solicitações re
ferentes ao Imposto de 
Consumo, as quais são 
prontamente atendidas.

A presença entre nós 
do Dr. Udo Uhlein, é 
medida das mais elogio
sas, pois com isso visa 
uma melhor aproxima
ção entre o fisco e o 
contribuinte, que desde 
há muito já se tornava 
necessária.

Noticiando êste acon 
tecimento, desta linhas, 
desejamos ao Dr. Udo 
Uhlein, dinâmico Fiscal 
do Imposto de Consumo, 
uma proveitosa estada 
em nossos meios.

Faleceu a genitora 
do Presidente Goulart

Após alguns mêses de 
enfermidade, veio a fa
lecer no dia de ontem, 
à Sra. Vicentina Goulart, 
genitora do Presidente 
João Goulart. |0 seu de- 
senlace deu-se no Rio 
de Janeiro, onde encon
trava-se internada num 
nosocômio daquela capi- 
tal.f

Seus restos mortais 
foram trasladados para 
São Borja, onde será se
pultada.

Presentes autoridades gaúchas e catarinenses

Em solenidade domingo realizada, no municí
pio de Anita Garibaldi, foi solenemente inaugura- 
<Ja a Balsa sôbre o Rio Pelotas, na localidade de
nominada «Pedra Oveira».

A ligação dêsses dois municípios, era justa as
piração de todo o povo residente naqueias locali
dades, e obra de extraordinária importância, por 
que ligaria, não somente dois municípios brasilei
ros, mas também dois Estados da Federação.

Com a inauguração dessa balsa, passou o rio 
a ser vencido por enorme tabuado por onde cir
culará a riqueza e a produção de Anita Garibaldi 
e Vacaria, no Estado do Rio Grande do Sul.

Presentes à solenidade, encontravam se diver
sas autoridades gaúchas e catarinenses, entre as 
quais destacamos: Dr. Osny de Medeiros Regis, re
presentando o Exmo. Sr. Governador Celso Ramos, 
Sr. Waldo da Costa Ávila, prestigioso presidente 
do P.S.D. local e representando o Prefeito Dr. 
\Volny Delia Rocca, Dr. Cleones Velho Carneiro 
Bastos, Sr. Euclides Granzotto, Sr. João Possapp 
digno Prefeito de Vacaria, e diversos vereadores 
de ambos os municípios.

Dada à benção à balsa pelo vigário do muni 
cipio de Vacaria, diversos oradores se fizeram ou
vir, entre êles o Prefeito de Vacaria, Sr. João Pos
sapp, Prefeito de Anita Garibaldi sr. José Pereira 
Neves e Dr. Osny de Medeiros Regis, que falou 
em nome do Governador Celso Ramos, todos enal
tecendo os benefícios que a balsa de Pedra Oveira 
trará não somente para os dois municípios interli
gados, mas também para tôda a economia da 
Região.

Aviso aos consumidores
A Cia. Catarinense de Fôrça eLuz avisa aos se 

nhores consumidores de Fôrça e Luz que A PAR
TIR DE JULHO DO CORRENTE ANO - pela Resolu
ção numero 3769 de 29-5-63, do Conselho Nacio
nal de Aguas e Energia Elétrica,e de acordo com 
o parágrafo 2 do artigo 2 da lei 4.156 de 28-11-62 
o imposto unico sôbre energia elétrica passará a 
vigorar com os seguintes valores nas respectivas 
classes de consumidores:

1) Cr$ 0,96 p/KWH - para consumidores das
classes Residencial e Industrial;

2) Cr$ 1,44 p/KWH - para consumidores das
classes Comercial e Calefação

3) Cr$ 0,48 p/ KWH - para consumidores da
classe Rural

4) para os consumidores à Taxa Fixa per- 
[inanece a percentagem de 10% sôbre a taxa.

Lajes, 9 de julho de 1963
a Direção
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Prefeitura Municipal de
Estado de Santa Catarina

Termo de Alteração de Contrato Pr
Fica para todos os efeitos alterado o Contrato celebrado entre 

esta Prefeitura e o Sr. Vilarino Wolff Carvalho, registrado no Livro n- 
12 às fls. 50vs., o qual, pelo requerimento n- 1.206 de 3 de junho de 1963 
e despacho do Sr. Prefeito exarado no dito requerimento e de acôrdo 
com a Cláusula Oitava, transfere todos os direitos e obrigações referen
tes no citado Contrato para o Sr. José Adão Wolff Carvalho, a contar 
de 6 de junho do corrente.

Prefeitura Municipal de Lages, em 27 de junho de 1963 
Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

José Adão Wolff Carvalho - Locatário 
Asdrubal Guedes de Sousa Pinto 

Resp. p/ Exp. da Secretaria
Têrmo de Prorrogação e Alteração de Contrato

Fica para todos os efeitos prorrogado até dia 25 de Junho de 
1964, o prazo previ6to na Cláusula Quarta do Contrato celebrado entre 
esta Prefeitura e a Sra. Anita da Silva Muniz, registrado no Livro n- 12, 
às fls. l9v.

Fica elevado para vinte mil cruzeiros (Cr$ 20.000,00) o salário 
mensal a ser pago pelo Contratante, nos têrmos da Cláusula Terceira 
do referido Contrato, a partir de 25 de junho do corrente ano.

Prefeitura Municipal de Lages, em 29 de junho de 1963 
Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Anita da Silva Muniz 
Contratada
PORTARIA

de 1* de julho de 1963 
O Prefeito Municipal de Lages, resolve:

Designar:
A Sra. Gisela Senise Bráscher, que exerce o cargo de Escritu- 

rário do Quadro Ünico do Municipio, para responder pelo expediente 
da Secretaria.

Prefeitura Municipal de Lages, em l - de julho de 1963

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Asdrubal Guedes de Souza Pinto 
Re6p. p/ Exp. da Secretaria

DECRETO

de Io de julho de 1963
O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribuições, resolve 

N O M E A R :
De acôrdo com o art. 16, letra c e art. 27 da Lei n° 71 de 7 
de Dezembro de 1949.

O professor Asdrubal Guedes de Sousa Pinto, para exercer o 
cargo isolado de provimento efetivo de Diretor do Ensino, Padrão X do 
Quadro Unico do Municipio, criado pela Lei n 133 de 6 de junho de 1963. 

Prefeitura Municipal de Lages, em l - de Julho de 1963

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Gisela Senise Bráscher 
Resp. p/ Exp. da Secretaria

d e c r e t o -  

de r  de Julho de 1963
O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribuições,

resolve
D e^côrdo 'com o art. 95, letra g da Lei n 71 de 7 de dezembro

de 1949‘ Asdrubal Guedes de Souza Pinto, do cargo isolado de provi-
mento efetivo de Inspetor Escolar, Padrao *J t°roQca?go d° Mu'nicipio, por ter sido nomeado pora exercer outro ^argo

F Prefeitura Municipal de Lages, em 1 de julho de 1J63

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Gisela Senise Bráscher 
Resp. p/ Exp. da Secretaria
DECRETO

de 1* de julho de 1963
O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribuições, resolve
N O M E A R :  , y , . h a  tiDe acordo com o art. 16, letra d da Lei n- 71 de 7 de Dezem
bro de 1949. .

Cândido Fortunato Batista Dias, para exercer interinamente o 
cargo isolado de provimento efetivo de Inspetor Escolar, Padrão O, do 
Quadro Unico do Municipio.

Prefeitura Municipal de Lages, em V de julho de 1963

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Gisela Senise Bráscher 
Resp. p/ Exp. Secretaria

PORTARIA 
de 2 Julho de 1963

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

De acôrdo com os artigos 91 e 92 da Lei n 71 de 7 de dezem- 
bra de 1949.

O Professor Asdrubal Guedes de Souza Pinto, Diretor do Ensino 
Municipal, para, sem prejuízo de suas funções, responder pelo Expedien
te da Secretaria, enquanto durar o impedimento do respectivo titular, 
percebendo uma gratificação, correspondente a um terço (1/3) dos ven
cimentos, referente ao cargo pelo qual vai responder.

Prefeitura Municipal de Lages, em 2 de Julho de 1963

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Gisela Senise Bráscher 
Resp. p/ Exp. da Secretaria

Examine os seus olhos periodicamente

Uma cortezia da Joalheria
■ V*<t ?. ,

6 t jM i 'v* ’ *4̂_ . v ,'í ' • •■ss .

jT-

6 Otica Mondadori
vfc. : ' ■ -

-V

.

. J. .

M O n O A D O R I
Praça João Costa -

O clichê fixa o ultra-moderno aparelho ORTHO- 
RATER, recém adquirido pela conceituada Joalheria 
e Otica Mondadori, e que tem a propriedade de indi
car a capacidade dos olhos.

(Edifício Dr. Acacio)

LAGE/ -  Santa Catarina
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Estudantes
Regressaram de Caxias 

do Sul e Porto Alegre, 
as Srtas. Vera Márcia e 
Carmen Lúcia de Sá Bri
to Branco, diletas filhas 
do nosso particular ami
go Dr. Elisiário de Ca
margo Branco, Promotor 
Adjunto da nossa Comar
ca e Diretor Fundador 
da Biblioteca da Funda
ção Camargo Branco.

Lageanos em Férias
Vera Mareia ', -  é aluna

do Colégio das Irmãs Ca- 
brini, Parque Samuara 
na Capital do vinho.

Carmem Lúcia, do Ins
tituto Nossa Senhora das 
Graças, de Porto Alegre, 
onde cursa o & Clássico, 
tendo a irmã de ambas - 
Laura Néria, aluna da 4a. 
série ginasial do Colégio 
das Cônegas, por aqui

LBA quer que Pinotti 
pague três milhões

A Legião Brasileira de 
Assistência requereu, a 
Dotificação judicial ao ex- 
ministro da Saúde, Sr. 
Mario Pinotti, para que 
devolva aos cofres da 
entidade, no prazo de dez 
dias, a importância de 
CrS 3 milhões, referente 
a débitos apurados na

tomada de contas de 1957.
Frisa a Legião Brasi

leira de Assistência que 
é uma entidade civil e 
que o ex-ministro Mario 
Pinotti, na qualidade de 
presidente do seu Con- 
selho-Diretor naquela é- 
poca, é o responsável 
pela importância devida.

Transcorreu na última 
segunda feira, dia 8, a 
passagem de mais um 
aniversário do Sr. Raul 
dos Santos Fernandes, 
presidente do Sindicato 
dos Empregados no Co
mércio de Lages e dinâ
mico funcionário da fir
ma Carlos Hoepcke S/A 
de nossa cidade.

0 feliz nataliciante re

cepcionou na noite da
quele dia, em sua resi
dência, a todos os seus 
amigos e parentes que o 
foram cumprimentar com 
uma lauta mesa de doces, 
salgados e bebidas.

Apresentamos ao Sr. 
Raul dos Santos Fernan
des os nossos efusivos 
parabéns, com votos de 
muitíssimas felicidades.

Devem procurar seus documentos na 10a Ins- 
petoria da Fiscalização da Fazenda, à rua C orcv 
nel Cordova, 80, nesta cidade, no horário das 13 
às 18 horas, as seguintes pessoas:

Alaor Delia Rocca, Adalberto Nunes, Celso Ne
to Garcia, Elvio Simião Neves Vieira Eneo \\ ílliam 
Webber. Fermino Oliveira Chaves Guy Porto Lu 
cena, Ivo Amarante Muniz, José F®r™in0 V 1 r 
José Isaac de A. Cândido, Jose Walmor de Ljz, 
João Borges de Moraes, Lucio José Buiatto,. Os
car Steffen, Paulo Henrique Sagaz, Pedro péndes 
Carsten, Norival Coelho de Avila, Relcy V are a 
Batista, Tupinambá índio Brasileiro.

Inspetoria em Lages, 8 de julho de 19(>3.

transitado, com suas co
legas formandas, em di 
reção à capital paulista, 
em viagem de estudos, 
devendo regressar dia 13. 
Elisiarinho Fo, esforçado 
ginasiano do GD, tam 
bém já regressou de Por
to Alegre, acompanhado 
de seus DD. pais. A to
dos êstes estudantes que 
integram a invernada ar
tística do CTG Barbica- 
cho Colorado, desejamos 
votos de feliz férias em 
nosso meio social.

Dr. Elisiário de 
Camargo Branco

Regressou de sua via
gem a Porto Alegre, ca
pital do vizinho Estado 
gaúcho, nosso particular 
amigo Dr. Elisiário de 
Camargo Branco, onde 
foi buscar seus filhos que 
alí e em Caxias do Sul 
estudam, já tendo inicia
do suas atividades pro
fissionais.

Biblioteca da Funda 
ção Camargo Branco

Por informações rece
bidas, sabemos estar pró 
xima a inauguração da 
la sala de leitura da Bi
blioteca da Fundação Ca 
margo Branco com 67m2, 
seguida da definitiva que 
terá 135m2, em cujo lo
cal a mocidade estudiosa 
de nossa terra terá a 
disposição 10 mil volu
mes e suas centenas de 
periódicos para pesqui 
sas e elevação cultural. 
Mesmo antes da inaugu
ração. já podem os inte
ressados terem acesso e 
efetuarem consultas e 
l e i t u r a s  diàriamente. 
e x i s t i n d o  funcionários 
destacados para o aten
dimento.

As obras estão na de
pendência da entrega que 
se lhes faça por parte 
d o s  construtores Srs. 
Eng. Kentaro Hayashi e 
Walter Behling

Prometemos p a r a  a 
próxima semana, relação 
detalhada dos periódicos 
que ali são recebidos 
bem como as doações de 
parte de particulares, ins
tituições congêneres, bi
bliotecas e estabeleci
mentos oficiais.

Segurados dos IflPs podem 
tratar-se fora do domicilio

Os segurados da Pre
vidência Social pode
rão receber tratamento 
médico fora do próprio 
domicilio sempre que a 
autoridade médica com
petente julgue necessário 
o seu deslocamento. Re
solução do Conselho Di
retor do DNPS, nesse 
sentido, determina que 
seja concedido transpor
te pela via mais adequa
da, e o pagamento cor
respondente a três diá
rias de valor igual ao 
da diária o beneficio a 
que tenha direito o se

gurado. Diárias suple
mentares serão pagas pe 
los dias excedentes aos 
três que o beneficiado 
tenha que passar fora.

Os exames deverão 
ser feitos na localidade 
mais próxima da resi
dência, esclarecendo a 
resolução do DNPS que 
o auxilio para tratamen
to fora do domicilio não 
é devido aos dependen 
tes dos beneficiários.

O pagamento de qual
quer diária cessa com o 
internamento às expen- 
sas do Instituto.

Pista,Na C i d a d e ,  na E s t r a d a  ou na
M C A  C H Â M B O R D  é o cano brasileiro definitivamente aprovado 

S 1 nas ú lt im a s  com petições autom cbiB isticas em  nesse país

* ................... ' " " “ È G A N T E  -  V E L O Z  -  M A C I O
R evendedor SlMCA nesta praça:

COftEMA -  Cia. Revendedora de Motores e Automóveis

gua Hanoal Thiago de Castro-174 - lagos - Santa Catarina

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 



Lages - SC. 10-7-G3 CCCCCIC
4a pagina

Defluiu à cinco do cor
rente, a passagem de 
mais um aniversário na- 
talicio do Dr. Milton da 
Costa Ribeiro, residente 
em Curitiba, filho do nos
so particular amigo Sr. 
Edmundo Ribeiro, aqui-

residente.
Noticiando êste acon

tecimento, destas colunas 
fazemos votos ao Dr. Mil 
ton da Costa Ribeiro, de 
muitíssimos anos de vida, 
rodeado de alegrias e fe
licidades.

CONVEM
CarteirosjVoadores

Até hoje utilizados, os 
pombos - correio são uma

a Ho p«tafetas ala-1 perna da ave, que apó8 
mensagem é colo- solta, volta para seu pom. 

a Aemm « m f  minúscula | tal 
caixa cilíndrica, presa

A t e n c a oi
S O M O S  R E P R E S E N T A N T E S  

—  D E —
Vedacit, Fixotac, Isol, Neutrol, Carbolástico, Cimentol, Obe, 
Vedóleo, Carbodon, Penetrol, FrioAsfalto, Isolit, Negrolin 
liquido, Vedalit, Piche, Bankol Feltro Betuminoso, Betume, 
Asfi lto, Amianto, Estopa, Brocha, Vermiculite e outros 
produtos impermeabilizante8 -  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 
serão imediatamente atendidos.

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

T O B A T T A
Tenha um mundo de eficiência em suas maos 

O MICRO TRATOR

-  T C B A T T A  -
A maravilha da técnica japoneza, agora 

fabricado no Brasil.
PRESTA SERVIÇOS DE:

ARAR — PUXAR AGUA
GRADEAR — luz°
SULCAR —
ROCAR — SERRAR LENHA
PULVERIZAR -  IRRIGAR

CUSTANDO APENAS A QUARTA PARTE DO PRECO 
DOS DEMAIS TRATORES

Distribuidor l xclusivo:

VÍCENTE PASCALE - Comércio e Representações
Rua Correia Pinto 122 -  Cx. Postal 28 - Fone 228 -  LAGES -  SC.

'X’1 .TKIvFFWq

CHEGOU O NÔVO ASTRO
Ja está em nossa loja o nóvo astro da indústria automobilística brasileira — o Aero-Wil! s 
2 6 0 0  — que estabelece uma superclasse em matéria de automóvel. Venha ver seu estilo 
arrojado, em harmonia com as linhas clássicas dos carros modernos. Observe e admire 
sua elegância e o conforto interno que èle oferece. Vocè se convencerá de que o A er^  
Willys 26 00  é o mais luxuoso e perfeito carro de classe até hoje produzido no pais

2600
urn carro a rigor

PEÇII UMfl DEMONSTRAÇÃO EM

c

Concessionário exclusivo:

Agência Píanaltma de Veica*os S A
i» niía Fnsíenie Vargas, iB9ü End. Tel. Hlanalua

i.ruriiiã' 333.........
Santa atarina

á que seja a distância, o 
pombo, é sem dúvida 
possuidor do melhor sen
so de direção, dentre to
dos de sua espécie, o  
uso dessa espécie de cor
reio remota aos mais an- 
tigos tempos. Os egipcios 
e os chineses já se utili
zavam dêle milhares de 
anos antes de Cristo. £ 
os gregos anunciavam 
para tôda a Grécia os 
resultados dos jugos oIíq. 
picos por meio dessas 
simpáticas aveziohas.

Devagar e sempre 
é o lema da “Preguiça”

Um dos animais mais 
curiosos que habitam nos
sas matas é a preguiça, 
assim chamada pelo co 
modismo com que eufren- 
ta a vida. Alimentando-se 
ue frutas e de rebentos, 
e bebendo o orvalho das 
folhas, a preguiça passa 
sua existêucia nas arvo
res. Sua maior defeza é 
a côr de seu pelo que, 
da côr das árvores, a 
iuimetiza muito bem, es
condendo-a aos oihos dos 
caçauores. A maior parti 
d • tempo a preguiça vi
ve pendurada em galhos 
que escolhe como mora
dia, abandonando a mes
ma, somente após ter 
dali tirado tudo que lhe 
possa servir como alimen 
to. E, mesmo ao deixar 
ama árvore para mudar- 
>e para outra, a preguiça 
faz de tudò para despen
der o mínimo de suas for
ças; pois o trabalho e o 
movimento são seus maio
res inimigos.

Estradas Confortáveis

Os Incas, o admirável 
povo da América do Sul, 
que causa ainda assom
bro aos estudiosos mo
dernos por seus costumes 
e aita civilização, foram 
os precursores, em todo 
o continente americano, 
das modernas rodovias.

Suas estradas cortavam 
o império incâico nas di
reções básicas, eram lar
gas e pavimentadas. Era 
vários pontos equiJistan- 
tes, elas possuíam cons
truções destinadas a abri 
gar o viajante contra as 
intempéries. Nas regiões 
quentes eram margeadas 
por canais de água fres
ca, para matar a sede. 
Em locais apropriados,
eocotravam-se ainda, po
mares abundantes. E o 
mais incrível de tudo é 
Que os Incas usavam 
suas estradas apenas pa
ra viagens à pé carros e 
animais não trafegavam 
por essas maravilhosas 
vias de comunicação.

X
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 



0 caminhão quo domina nossas estradas de norte a sul e de Issto a oeste 
Concessionário F.N.M. e JK nesta região:

MAQUINASV E K U L C S
End. Tel. Rodopinho - Caixa Postal, 312 sa n ta  c a t a r in a

Presidente Vargas
LAGES

Lages - SC. 10-7-63

Ceriaine I v a  em números
C C E R E I C  U 6 EA N C 5a pagina

Profissionais
o  campeonato lageano de 19B3, divisão de nrn 

fissionais, apiesenta até o momento, quando iá to 
ram efetuados quatro jogos, a seguinte classifica- 
ção:

Io Olinkraft Internacional e Guaranv 0 m  
2o Nevada, Cruzeiro, Arco íris e Pinheiros 2 pp

Juvenis
No certame mirim, a classificação é a seguinte- 

1- Cruzeiro, Nevada e Internacional o nn
2* Guarany, Olinkraft, Arco Íris e Pinheiros 2 pp

Juízo de Direito da Primeira Va
ra Ctvsl da Comarca de Lages

Importante encon
tro na próxima 

rodada

0 Dr. Abelardo da Costa 
A ra n íe s . Juiz de Direito da 
la . Vara Cível da Comarca 
de Lages, Estado de Santa 
Catarina, na forma da lei, 
etc . . . ,

Edital de Notificação
Faz saber a quem interes

sar possa e tendo em vista o 
disposto nos paragrafos T e 
2 do artigo 841 da C.L.T.. foi 
designado o dia, 1-8-1963 às 
|1U heras, na 6ala de audiên- 
jeias dêste Juízo, no Edifício 
do Fórum Nereu Ramos, pa
ra ter lugar a audiência de 
onciliação e Julgamento, 

nos autos da Reclamatória 
Trabalhista, requerida por, 
jjosé Maria Ribeiro coutra, 
Aníonio Xavier e Jonas Ai
res do que ficam as partes 
notificadas. A falta de com- 

recímento dos litigantes, 
importa no arquivamento ou 
jvelia na forma do disposto 

a rtig o  n- 844 da C. L. T-

para que êstes não ale- 
em ignorância passou-se o 

presente Edital, que será pu
lado duas vêzes na Impren- 

i» Local, e afixado no Sa- 
5o do Forum, no lugar pú- 

llico de costume. Lages, aos 
dias do mes de julho de 
Eu, Luiz Carlos Silva 

Escrivão da la. Vara Cível, o 
 ̂tilografei, subscreví e tam 

bém assino.

Abelardo da Costa Arante6 
de Direito da la. Vara 

Cível

Luiz Carlos Silva 
tào da la. Vara Civel

| O Dr. Abelardo da Costa 
Arantes, Juiz de Direito 
da la Vara Civel da Co
marca de Lages, Estado de 
Santa Catarina, na fôrma 
da lei, etc.

Edital de Notificação
Faz saber a quem interes

sar possa e tendo em vista 
o disposto nos paragrafos r  
e 2' do artigo 841 da C L.T., 
foi designado o dia, 2-8 1963 
às 10 horas, na sala de au
diências dêste Juízo, no Edi
fício do Forum Nereu Ra 
mos, para ter lugar a audiên
cia de Conciliação e Julga
mento, nos autos da Recla- 
matória Trabalhista, reque
rida por, Francisco Soares 
Anhaia contra. Agro Indus
trial Anita Garibaldi do que 
ficam as partes notificadas 
A falta de comparecimento 
dos litigantes, importa no 
arquivamento ou revelia na 
fôrma do disposto do artigo 
n- 841 da C.L.T.

E para que êstes não ale
guem ignorância passou se 
o presente Edital, que será 
publicado duas vêzes na Im 
prensa Local, e afixado no 
Saguão do forum. no lugar 
publico de costume Lages, 
três dias do mes de julho de 
1963 Eu Luiz Carlos Silva 
Escrivão da la Vara Civel, 
o datilografei, subscreví e 
também assino.

Abelardo da Costa Arantes 
Juiz de Direito da la Vara 

Civel

Luiz Carlos Silva 
Escrivão da la Vara Civel

Domingo próximo, em 
nossa cidade, terá pros
seguimento o campeona
to lageano de 1963, com 
a realização da 4a rodada 
do turno, reunindo as 
representações do Inter
nacional e do Olinkraft 
de Igaras, ambas lideres 
dessa competição.
Será êste, o mais impor 
tante encontro do atual 
certame, pois o Interna
cional e o Olinkraft vêm 
de vitórias sôbre o Ar
co íris e Nevada, res
pectivamente, vitórias es
tas conquistadas em suas 
estréias dentro do cam 
peonato oficial.

O vencedor dêste jogo, 
estará compartilhando na 
liderança com o Guara
ny, enquanto que na e- 
ventualidade de verificar 
se um empate, o bugre 
assumirá as rédeas do 
certame, passando Inter 
nacional e Olinkraft pa
ra o segundo posto da 
tabela.

Dr. W ilson Cidral
Clínica e cirurgia dos ouvidos 

Audiometria em câmara insonorizada 
Estapedectomia com enxêrto de veia e 

prótese de polietileno.
Consultório: Des. Westphalen, 15 - 

9o andar, ,conj. 3 Fone 4-5043
Hora Marcada das 08,00 às 18,00 hs.

Curitiba — Paraná

Guarany venceu Pi
nheiros e permanece 

na liderança

Prosseguiu domingo úl
timo, no Estádio Munici
pal Vidal Ramos Junior, 
o campeo.iato citai ino de 
futebol, reunindo as equi
pes do Guarany e do Pi
nheiros, saindo vencedor 
o primeiro pelo escore 
de 3 a I.

Com êste resultado o 
grêmio pertencente ao z* 
Batalhão Rodoviário, con 
tinua mantendo a trípli
ce liderança da tabela, 
credenciando-se a s s i m  
como um dos mais sérios 
concorrentes ao título 
máximo de 1963

Na preliminar o elenco 
bugrino de juvenis der
rotou ao da mesma ca
tegoria do Pinheiros pe
lo marcador de 4 a 1.

A D V C G A D C
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 I O )

Caia.»» , < iví*  - cr im in a i*  
T ra b a lh is ta *  - f i*cai*  e 

q u a lq u e r  trabalho na e*fera  
adm i i«trativa.

Cirur& iâo - lentist< i
Clinica - Cirurgia - Prótese em Geral -  Raio X  

Infra-Vermelho - Preparo de Cavidades pela Alta 
Velocidade -  Agora dotado de moderno Aparelho 
BO R D EN ' A 1R O T O R  K A V O  BR - 658

Consultório: Rua Cel. Córdova, n‘ 315 - (Em frente 
ao Correio) - Fone, 283

! Lages — Santa Catarina

Dr. Mario Teixeira Carrilho
(D e\em barfiadcr Aposentado)

Advogado
Rua Hercilio Luz, 372

Fone, 226 * Caixa Postal 19
Lages — Santa Catarina
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CASO SUI GENERIS EM PORTO ALEGRE

Devolveu no cenfecionárie jóias 
furtadas no valor de 50 milhões

Caso pitoresco vem de 
se verificar em Porto A 
legre, quando na última 
segunda feira, uma pes
soa desconhecida com
pareceu ao confecionário 
da Igreja da Conceição, 
confessando a Monsenhor 
Hélio Pereira Azevedo

que furtara, devolvendo 
ao religioso, num gesto 
corajoso e de arrependi
mento. joias avaliadas em 
50 milhões de cruzeiros.

Comparecendo logo em 
seguida à Delegacia de 
Furtos daquela capital. 
Monsenhor Hélio Pereira

Segue amanhã para Miami Miss Brasil 63
Acompanhada de sua 

genitora e de um jorna
lista dos Diários Associa
dos, seguirá amanhã pa 
ra os Estados Unidos, a 
Srta. leda Maria Vargas, 
Miss Brasil 1963, que re
presentará a beleza da 
mulher brasileira no Con
curso (Miss Universo a 
realizar-se em Miarai.

A srta. leda Maria Var 
gas leva para Miami 
Beach, a esperança de 
milhões de brasileiros, de 
trazer para o nosso país 
o tão cobiçado titulo da 
mais bela do mundo, ga
lardão êste que foi con
quistado uma única vez 
pelo Brasil, em 1930, atra. 
véz de Iolanda Pereira

Lo ja  A M odelar em sensacional cam panha de aniversário
Sensacional campanha 

de prêços baixos, está 
efetuando atualmente a 
popular Loja A Modelar 
em regosijo à passagem 
do seu aniversário.

Aquela conceituada ca
sa comercial da Rua Pre
sidente Nereu Ramos, 
está liquidando todos os 
seus artigos, vendendo 
os mesmos por prêços 
bastante acessíveis.

A Loja A Modelar pos- 
sue em grande estoque 
uma grande variedade 
de artigos para inverno 
tanto para homens, se

nhoras e crianças, como 
também uma completa 
secção de miudezas em 
geral.

A campanha de prêços 
baixos da Loja A Mode
lar vem encontrando 
grande repercussão em 
nossa população, pois 
que a acorrida as suas 
dependencias tem sido 
muito movimentada, o 
que revela as vantagens 
verdadeiramente assom 
brosas que aquela firma 
está proporcionando a 
sua clientela em geral.

S R . ALAOR PIRES
Em recente concurso 

para Fiscal da Fazenda 
instituído pela Secretaria 
da Fazenda, vem de ser 
aprovado com raro bri
lhantismo, o nosso par
ticular amigo Sr. Alaor 
Pires, elemento bastante 
relacionado em nossos 
meios sociais.

A aprovação do Sr. 
Alaor Pires no referido 
concurso, tem sido mo

tivo de justa alegria para 
os seus amigos e familia
res,pois o mesmo desfruta 
de um elevado circulo 
de relações e amizades 
em todos os setores so 
ciais.

Cumprimentamos o Sr. 
Alaor Pires por êste mo
tivo^ desejamo-lhes fran
cas felicidades no de
sempenho de suas ele 
vadas funções.

Azevedo fez entrega ao 
delegado daquele órgão 
dos anéis, alianças e pre
gadores de ouro, brilhan
tes e platina que havia 
recebido, não revelando 
se a pessoa era homem 
ou mulher, nem sua côr 
e nem dando qualquer 
outro detalhe identifica
dor. por se declarar im
pedido por fôrça do có
digo religioso e sob o 
indevassável segredo do 
confecionário.

SUNAB assume o 
controle dos prêços 

nos Estados

A Superintendência Na
cional do Abastecimento 
(SUNAB), novo órgão 
controlador dos prêços 
e abastecimento, assu
mirá o controle dos prê 
ços dos Estados.

Aquele órgão substitu
to da extinta COFAP.den 
tro de poucos dias man
terá entendimentos com 
os govêrnos dos Esta
dos relativamente ao 
convênio que dá pode 
res aos executivos esta
duais, para exercerem o 
controle dos prêços.

Radicais do Povo 
vencem pleito Platino

Embora faltem poucos 
resultados para a apu
ração final, os radicais 
do Povo já venceram as 
eleições argentinas rea
lizadas domingo último, 
cujo candidato é o Dr. 
Arturo Illia.

No entanto, somente 
o Colégio Eleitoral do 
próximo dia 31,é que de
terminará o resultado o- 
ficial nas eleições da 
República Argentina.

Aviso ao Público Lageano
O Consorcio 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 
público viajante, oá seguintes vôos, 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:?0, para: Joaçaba.

3as. 5as. e sabado: às 0800, 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 Consórcio 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.

CORREIO LAGEANO
Regressou da Capital do 

Estado o Prefeito de 
São José do Cerrito

Da Capital do Estado, para onde tinha viaja
do dia 30 de junho próximo lindo regressou o 8r.
Jonas Corrêa Garcia, operoso ieleito Municipal 
de São José do Cerrito.

Secundo nos foi informado, a viagem de S.S. 
ànuela capital prendeu-se a assuntos relacionados 
com a administração daquela prospera comuna 
serrana tendo tratado entre outras coisas da pos
sibilidade da construção de um hospital na cidade 
de São José do Cerrito e da instalação de 
um escritório da ACARESC para o atendimento 
das populações rurais do referido município.

Tal iniciativa do chefe da novel comuna cer 
ritense recebeu, por parte das altas autoridades 
de Florianópolis, a mais simpática acolhida e o 
que representa a concretização de uma velha e 
legítima aspiração dos habitantes do Município de 
São José do Cerrito.

Registrando o acontecimento, aproveitamos a 
oportunidade para enviai os nossos cumprimentos 
ao sr. Jonas Corrêa Garcia, Prefeito de São José 
do Cerrito, pelo seu constante interesse em dar 
solução aos problemas do município que tão efi- 
cientemente dirige.

C O N V I T E
«A União Lageana de Estudantes convida os 

sócios dos clubes 14 de Junho, Io de Julho e ULE, 
para a soirée da suéter, a realizar-se nos salões 
do Clube 14 de Junho no próximo cia 13 (sábado).

Traje: à caráter
Haverá prêmio para a suéter mais bonita.
Mesas à venda no café Carioca.

A DIRETORIA

- M A R A I 0 A R A
A MAIO R AVEHTURA £  R O M A N C E

HUMA CENTENA DE a n o s /
SAMUEL BRONSTON 

ICHARLTON SOPHIA 
HESTON sh LOREN

SUPER TECHNIRAMA 
TECHNICOLOR-

• SAMUEL BROHSjON fflOOUOlON.  m .  , •  DEAR FUJI PROOUCllONS.

Herberi Richers será responsabi- 
lizado pelo incêndio do Astória
, A Eraprêsa Cinema- 
tograhea Herbert Richers 
sera responsabilizada pe 

Pelo Estado da
?nr?Hbara’ C° m0 caUSa-doia do incêndio ocorri-
comDL EdlflCÍO AstóI*ia e com agravante de ter ilu
to La dades as verdadeiras finali

dades do escritório ali 
montado.

O sr. Rafael de Almei
da Magalhães, secretario 
do Govêrno, enviou a° 
secretário de J u s t i ç a , 
Alcino Salazar, °MC1,
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