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Dr.Iorge Barroso Filhs Bancada do PSD
com o Governador 

Ivo Silveira
Seguiu no .'dia de hoje 

pfra a capital paulista, o 
Dr. Jorge tBarroso Filho, 
provecto advogado do 
fôro desta Comarca e 
procurador em nosso rau- 
nicípio das Centrais Elé
tricas de Santa (Catarina 
S/A (CELESC).

Ü Dr. Jorge Barroso 
Filho que demorar-se-á 
por uma semana na pau- 
licéia, tratará de impor
tantes assuntos relativo à 
sua atividade profissional.

Fazemos votos ao Dr. Jorge Barroso Filho de 
uma feliz permanência em São Paulo, com votos 
de um venturoso regresso à Princesa da Serra

Comerciantes comemsrarão o seu dia
Pela primeira vez em nossa terra, a gloriosa 

classe dos comerciantes festejará o seu dia máxi
mo, que transcorrerá no próximo dia 16.

Na segunda feira, dia 15, numa das emissoras 
locais, o Dr. Ernani Rosa, consultor jurídico do 
Sindicato do Comércio Varegista, proferirá uma 
palestra alusiva á data.

Na terça feira, dia 16, às 19.30 horas no Res
taurante Napoli, o Sindicato do Comércio Varegis
ta reunirá todos os seus associados em um ban
quete de confraternização.

Assim, a data máxima dos comerciantes será 
lestivamente comemorada em nossa cidade, num 
ambiente de confraternização, dada a tradicional 
amizade que sempre reinou na laboriosa classe 
dos homens do comércio da Princesa da Seira.

A acão penal contra o chefe da Gasa Civil
A ação penal solicitada pelo secretário de 

ustiça do Estado da Guanabara contra o sr. Dar 
i Ribeiro, por calúnia, injuria e difamação ao 
hvernador Carlos Lacerda, foi encaminhada pela 
‘rocuradoria Geral da Justiça da Guanabara, a 
una das varas criminais.

Apenas a ação civil de reparação do dano 
aoral, com fundamento na Lei de Telecorounica- 
Òes, correrá em Brasília, no Juizo singular, por 
er ali o domicilio do chefe da Casa Civil da rie  
idencia da República. A petição é assinada ,pe- 
a sr. Carlos Lacerda que pede seja o sr. uarci 
tibeiro condenado ao pagamento de cr* - mi- 
iiões, sem prejuizo da ação penal. O governador 
Io Estado já afirmou que doará esse dinheiro a 
lma instituição de caridade.

lervidores Federais descontarão empréstimo 
compulsório em folha

<• £  I S o o a d t  peloPrp?esiden.e da República.

Em visita de cortezia, 
esteve no Palácio do Go- 
vêrno, dia 8, incorpora- 
rada, a bancada do PSD, 
quando foi levar seus 
cumprimentos ao Gover
nador Ivo Silveira e hi
potecar-lhe sua solidarie
dade por sua investidura 
no cargo, em substitui
ção ao Governador Cel
so Ramos, que se encon
tra em viagem aos Esta
dos Unidos, a convite do 
govêrno daquele País.

À reunião, encontra
vam-se presentes, além 
do Governador Ivo Sil
veira, o Dr. Aderbal Ra
mos da Silva, Presiden
te do DE do PSD.

Na oportunidade, o 
Presidente da Assembléia 
deputado Lecian Slowins 
ki e o üder do Govêrno 
deputado Dib Cherem, 
bem como todos os de 
mais parlamentares pes- 
sedistas, tiveram ocasião 
de acentuar o trabalho 
que vem desenvolvendo 
o Governador Ivo Silvei
ra, dentro da linha de 
recuperação administra
tiva do Estado que se 
traçou o governador Cel
so Ramos.

Aprrvado o aumento do 
funcionalismo federal

O Congresso acaba de 
aprovar o aumento de 
70% a0 funcionalismo ci
vil e militar da União. O 
referido aumento deverá 
ser sancionado pelo Pre
sidente da República na 
próxima segunda feira.

Deposto pelas forças 
armadas o presidente 

do Equador

O Exército equatoriano 
depôs há dias o Presiden
te Carlos J. Arosemena 
e.o  enviou num avião 
militar para o exílio. Um 
porta voz das fôrças ar
madas explicou que o 
golpe de Estado fôra le
vado a efeito, porque o 
chefe do Executivo, se 
embriagava com demasia 
da frequência em públi
co e degradava a honra 
do país.

Está sendo coroada de êxito a 
visita do Governador Celso Ramos 

aos Estados Unidos
O Governador Celso Ramos que atualmente se 

encontra nos Estados Unidos, pediu ao Banco In- 
teramericano de Desenvolvimento (BID) que finan
cie dois projetos de eletrificação em nosso Estado 
por um valor total de 6.100 000 dólares. O chefe 
do executivo catarinense fez tal solicitação na úl
tima terça feira, por ocasião de sua visita ao BID.

O presidente daquele 
Banco, relipe Herrera, 
declarou ao Governador 
Celso Ramos que o pro
jeto receberá o mais am
plo estudo.

Em dezembro de 1961, 
o BID concedeu seu pri
meiro crédito a Santa 
Catarina, uma operação 
de cinco milhões de dó 
lares para o estabeleci
mento de uma fábrica de 
papel. Até o presente o 
BID entregou ao nosso 
Estado, dois milhões da
quela importância, en

quanto o projeto segue seu desenvolvimento.
O Sr. Felipe Herrera ofereceu um almoço ao 

Governador Celso Ramos, que se encontra acom
panhado de sua esposa d. Edite Gama Ramos, do 
Deputado Joaquim Ramos e do Sr. Alcides Abreu 
presidente do Banco de Desenvolvimento do Esta
do de Santa Catarina.

Segundo se anunciou, na última quinta feira, 
o Sr. Celso Ramos visitou a Casa Branca, o Sr. 
Ralph A. Duncan, assistente especial do presiden
te Kennedy. O Governador de nosso Estado está 
mantendo contacto com funcionários norte-ameri
canos, encarregados dos assuntos diplomáticos 
com o nosso país, e também conferenciou com o 
coordenador norte-americano da Aliança para o 
Progresso, Sr. Teodoro Moscoso.

Informa-se também que o Governador Celso 
Ramos apresentará àquele país, uma série de pro
jetos de 25 milhões de dólares que incluem, além 
da eletrificação, vivendas populares, sistemas de 
distribuição de água e escolas.

O Sr. Celso Ramos tem sido alvo de inequí
vocas homenagens naquele país norte americano, 
tendo comparecido também a uma recepção na 
embaixada brasileira, onde 80 estudantes norte 
americanos receberam seus diplomas, depois de 
terem completado seu curso em idioma português.

Incendiário do Circo Norte-Ameri
cano teve pena reduzida

Acolhendo apelação 
do defensor público Ro- 
vane Guimarães, a Ter
ceira Câmara de Justiça 
do Estado do Rio, delibe
rou por unanimidade, re
duzir de 16 para 10 anos,

a pena imposta a Adil
son Marcelino, o popular 
Dequinba, autor do pa
voroso incêndio do Gran
de Circo Norte-America
no, que vitimou cêrca de 
400 pessoas.
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Prefeitura
Estado

Municipal de
de Santa Catarina

LEI N° 134
de 7 de junho de 1963

Código de Posturas do Município de Lajes
Wolny Delia Rocca, Prefeito Municipal de Lajes, faço saber a todos os 
habitantes dêste Município, que a Câmara Municipal VOTOU e eu san
ciono a seguinte L E I :

Art. Io — Fica aprovado o Código de Posturas do Município de 
Lajes e o Poder Executivo Municipal autorizado a fazer cumpri-lo.

Art. 2“ — Esta Lei entrará em vigor na data; da sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, em 7 de junho de 1963

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria do Município, em 7 de junho de 1963

Asdrubal Guedes de Souza Pinto 
Responsável pelo Exp da Secretaria

D E C R E T O N' 31

de 4 de julho de 1963
O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribuições,

D E C R E T A :
Art. Io — Fica aberto, por conta do excesso da arrecadação do 

corrente exercício, um Crédito Especial do Dezesseis Milhões Novecen
tos e Cinco Mil Cruzeiros (Cr$ 16.905.000,00) para suplementar as seguin-

0-22-1 CrS 150.000,00
0-24-1 300.000,00
0-43-1 160.000,00
0-44-3 55.000,00
0-44-4 600.000,00
1-02 1 300.000,00
1-03-1 620.000,00
1-11-1 600.000,00
2 94-1 200.000,00
2-94-2 150.000,00
3 34-1 1.000.000,00
5-14-1 40 000,00
6-33-1 200.0 0,00
6-41-1 6000.000,00
8-03-1 1(10.000,00
8 23 1 500.000.00
8-23-2 2.000.000,00
8-24 1 3.000.000.00
8-94-1 50.000,00
9-44-1 130 000,00
9-94-1 750.000,00

0-90-2
0-90-3
0-90-4
0-90-5
0- 90-7 
1 00-1
1- 00-3 
1-00-4 
1-00-5 
1 - 00-6 
1-00 7 
1- 00-10 
1-01-1 
1- 20-6 
1- 21-1 
3-30-2 
3 60-1 
3-60-3 
3-60-4 
3 61 1 
6-30-2 
6-30-3 
6-30-4 
6-30-5 
6-30-6 
8 - 00-6 
8-00-7 
8- 00-8 
8 - 00-10 
8 - 00-12 
8 - 01-1 
8- 20-1 
8-5>t 
8-71-1 
8-90-1 
8 90 2 
8-90-3
8- 90-4
9- 54-1 
9-00 1

96.000,00
96.000,00
84.000,00
89.000. 00
15.900.00

156.000. 00
180.000. 00 
108.000,00
156.000. 00
189.000. 00
189.000. 00 

21 000.00
720 000,00 

2.4UÜ,00
309.000. 00

80.000. 00 
108.1 00,00 
106 000,00

5.400,00
6 .000,00

84.000. 00 
90 000,00
84.000. 00
72.000 "0 
72 000,00

106.000. 00
144.000. 00
73.000. 00 

132.CKX),00
96.000. 00 

2.160.0) >0.00
192.000. 00
96.000. 00 
48.0(X),00
84.000. 00
84.000. 00
84.000. 00

• 84.000,00
192.00",00 
9l0.0n0.00

Cr$ 8.936.700,00

Art. 2‘ — Este Decreto entrará em vigor na data da sua publica
ção, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, em 4 de julho de 1963

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Art 2 — Este Decreto entrará em vigor na data da sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, em 4 de Julho de 1963

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Asdrubal Guedes de Souza Pinto 
Resp. pelo Exp. da Secretaria

D E C R E T O n- 33 

de 4 de julho de 1963
O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribuições, 

DECRETA:
Asdrubal Guedes de Souza Pinto 
Resp. pelo Exp. da Secretaria

D E C R E T O  N-32
de 4 de Julho de 1963

O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribuições,
D E C R E T A :

Art. r  — Fica aberto, por conta do excesso da arrecadação do 
corrente exercício, um Crédito Especial na importância de Oito Milhões 
Novecentos e Trinta e Seis Mil e Setecentos Cruzeiros (CrS 8.936.700,00), 
que se destina a suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:

0- 20-1 
0-40-1 
0-40-3 
0-40-5 
0-41-1 
0-90 1

Cr$ 240.000,00 
180.000.00
96.000. 00 
63 000,00

681.000,00
73.000. 00

Art. 1- - Fica aberto, por conta do saldo do exercício de 1.963, 
ura Credito Especial de cento e quatorze mil e oitocentos cruzeiros 
(CrS 114 800,00) destinado a atender despesa de pintura da casa de pro- 
driedade do Sr. Carmosino Camargo de Araújo Filho, onde funcionou 
a Assistência Municipal, conforme compromisso assumido no Contrato 
de Locação.

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

Prefeitura Municipal de Lages em 4 de julho de 1963

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

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

O Inverno Chegou...
Infrents OS rigores do frio, e adquira hoje mesmo na tradicional CASA BEHHEB

Sobretudos, japonas, malhas, pull-overs, mantas etc.
Próprics para a estação de inverno, e por preços bastante razoáveis

Visite hoje mesmo a Conceituada C A J A  t t N N O e  certifique-se
do variadíssimo estoque de inverno

CASA RENNER de Hélios Moreira Cesar & Cia — Rua Cel. Córdova __ Fon 440

LAGES ~~ S A N T A  C A T A R I N A
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Deputados Cearenses querem 
yanhar meio milhão

3a pagina

Telegrama de Fortale
za, revela que os parla
mentares cearenses, se 
aprovado o projeto de 
aumento tramitando na 
Assembléia Legislativa, 
vão ganbar quatrocentos 
e cincoenta mil cruzeiros

mensais. O fato vem cau
sando revolta em todos

ür*Uios da e» °i Estado, tendo o depu
tado Dorian Sampaio, de
clarado em plenário.

«O aumento de subsí
dios, nos termos formu-

— De 20 de dezembro 
de 1962 a 30 de junho 
de 1963 os artigos de 
utilidade doméstica, uso 
pessoal e peças de ves
tuário aumentaram em 
100%, segundo levanta 
mento feito. Os 27 mil 
tipos e marcas de re
médios impediram 2um

em seis meses 
n  e r

levantamento pormeno
rizado de preços, embo 
ra o aumento de 40%, 
no inicio do ano, e de 
mais 40% em junho, a 
liado à margem de lu
cro das drogarias, per
mita calcular o acresci 
mo havido também em 
100% ,

lados pelo projeto lem 
tramitação no legislativo 
cearense, é um acinte à 
miséria do povo». En
quanto isto, o deputado 
Temistocles Castro, autor 
da emenda que manda 
pagar aquela quantia, a- 
íirmou ^que não retira a 
emenda e não concorda 
com outra fixando o su
bsídio de trezentos e cin
quenta mil cruzeiros.

HercJio Deeke enaltece ato 
de Celso Ramos

O Prefeito Hercílio De
eke, de Blumenau, enviou 
mensagem de calorosos 
agradecimentos ao Sr. 
Celso Ramos, pela con
tribuição do Governo do 
Estado ao Asilo Munici
pal de Velhos, daquela 
cidade, quando pela rea

lização da 2a. Exposição 
Regional Agropecuária o 
Governador catarinense 
faz entrega àquela orga 
nização de Jamparo de 2 
exemplares de gado lei

teiro holandês. Diz em 
certo trêcho a mensagem: 

«O procedimento filan
trópico e a espontanei
dade da generosa doa 
ção de V. Excia. ao Asi
lo de Velhos, ficará as
sentado nos anais dêste 
e jamais será esquecido 
pelos asilados beneficia
dos, em cujo nome tam
bém apresento a V. Ex
cia. as expressões do 
mais profundo agradeci
mento».

Posto
—  D E  -

PEDRO VANONI
Gasolina, Oleos, Lubri

ficação e Lavaçco
Mantém anexo uma oficina mecânica 
para melhor atender os seus amaveis 

clientes
Rua Correia Pinto - Esquina Emiliano Ramos - Fone, 319  

Lages - Santa Catarina

Mensagem do 
Papa Paulo VI 

a Goulart
O presidente João Gou

lart recebeu de Sua San 
tidade o JPapa Paulo VI 
o seguinte telegrama: “As 
palavras que nos dirigiu, 
em agradecimento às 
atenções com que acolhe
mos V. Exa. e a comiti
va da missão brasileira, 
bem como a renovação 
dos votos que, em nome 
do govérno e do povo do 
Brasil nos enviou, causa
ram-nos grande sat sía- 
ção. Agradecidos, dese
jamos a tôda a nação que 
dirige as maio es pros- 
peridades cristãs.

Verbas federais 
para bolsas de 

estudos
O ministro Paulo de Tar
so tomou uma série de 
providências no sentido 
de liberar uma parcela 
de 63õ milhões de cru
zeiros, da quota da União 
para pagamento de bol
sas de estudos de nivel 
médio. O plano organi
zado pelo titular da E- 
ducação e Cultura visa 
atender a juventude po- 
bre de todos os Estados.

A liberação ocorrerá 
antes do fim do corren
te mês.

\  m arca mais

Para as suas refeições
VA AO

O. po-nto- p.%t$.e.tldo- p.a>ia itu  patadaA.

Avenida Camões (Ao lado do Cine Avenida)

BAIRRO C O RAL

Lages —  Santa Catarina

TOBATTA
Tenha um mundo de eficiência em suas mãos

O MICRO TRATOR

“ T C E 3 A T T A  -
A maravilha da técnica japoneza, agora 

fabricado no Brasil.
PRESTA SERVIÇOS D E :'

ARAR —  PUXAR AGUA
GRADEAR —  MOVER MOINHO
SULCAR —  FORNECER LUZ
ROÇAR —  SERRAR LENHA
PULVERIZAR —  IRRIGAR

CUSTANDO APENAS A QUARTA PARTE DO PRECO 
DOS DEMAIS TRATORES

Distribuidor 1 xclusivo:

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

PARAFUSOS
°AÇO - FERRO S A. E - U. S. S. - MADEIRA

PORCAS

ARRUELAS

GRAXEIRAS

CONEXOES

ROLAMENTOS

LI XAS

3

d

CONTRA.PINOS

GALVANIZADAS

Mares R e g is t ra d a

SCHÜLER S. A. — Com. e Ind
CAIXA POSTAI N ° 830 

TELEfONES 21897 - 2-3116

R U A  C R I S T O V Ã O  C O L O M B O  N.° 1 5 1 7  
— P O R T O  A L E G R E  -

T f l íG .
FONOGWiSltRN INDlO

N a  C i d a d e ,  na  E s t r a d a P i s t a ,
i M C A  C H A M B O R D  é o carro brasileiro deíinitivarrente aprovado

S “trriosa nas últimas competições automobilísticas enn nosso naís

" e l e g a n t e  -  VELOZ -  M ACIO
R evendedor SIMCA nesta praça:

v " ' c  TREINA -  Cia. Revendedora de Motores e Automóveis

p  Manoel Thiago de Castro. 174 - Lages - Santa Catarina
*?4?‘Í4>-ÍFÍViiWtVt: V ■ vt/. \V ,V»| \V
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SUPER FORD F-600
O mais motíerno caminhão brasileiro, cons
tru ído para dar mais lucros em qualquer ser
viço em qualquer estrada. Capacidade de 
carga: 6.500 kg. Motores: V-8, de 167 H.P. ou 

Diesel, de 128H .P . Distância entre eixos: 4,37 
ou 3,76 m. Diferencial: com reduzida de 

mudança elétrica.

4a pagina
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Encarando os fatos conto homens negócio • • •

ECONOMIA (S> GLOBAL quer dizer:

Mais lucros no combustível!
O motor com pistões de curso 
reduzido traba lha descansado, 
com potência de reserva. Isto quer 
dizer: enquanto outros caminhões 
precisam "dar tudo", o Super Ford 
roda folgado, economizando com
bustível e lubrificante.

Mais lucros na durabilidade ! 
Cada peça ou componente que 
entra na fabricação do Super Ford 
tem sua qualidade rigorosamente 
testada nos Laboratórios Ford de

Contrôle de Qualidade. Sua resis
tência e durabilidade são excep
cionais. Por isso, o Super Ford 
agüenta trabalhos pesados duran
te muito mais tempo.

Mais lucros na capacidade!
A capacidade de carga do Super 
Ford é muito superior à de qual
quer outro caminhão de sua classe. 
Super Ford tra n s p o rta  carga 
máxima por viagem— sem prejuízo 
da rapidez e da segurança. Menor 
custo por tonelada transportada.

Mais lucros na potência!
Super Ford apresenta o mais ele
vado torque dentre os caminhões 
de sua categoria. Arranca melhor, 
acelera mais rápido e puxa mais 
nas subidas. Faz mais viagens com 
carga total e mantém velocidades 
médias elevadas.

Mais lucros na versatilidade! 
Super Ford oferece 12 modelos de 
chassis, para qualquer tipo de ser
viço. Por isso, V. pode escolher o 
caminhão mais adequado para pro

porcionar lucro máximo, nas mais 
diversas tarefas!

Mais lucros na manutenção!
Graças à simplicidade do desenho. 
Super Ford facilita o acesso a 
qualquer componente do veiculo. 
Está tudo à vista, para manu

tenção rápida e fácil. Mecânicos 
treinados na própria fábrica e pe
ças Ford legítimas estão ao seu 

alcance nos Revendedores Ford. 
São mais de 300 no País... Vocè 
nunca está longe de um dêles!

2 MOTORES À SUA DISPOSIÇÃO —  Nos modelos F-600, você pode escolher entre o possante V-8 a gasolina, de 167 H .P. e o robusto Diesel de 6 c ilindros e 128 H P. 
Nenhuma outra marca oferece-lhe esta vantagem decisiva: o motor certo para cada necessidade específica de transporte.
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nacionais

PRODUTOS OA FORD MOTOR DO BRASIL S A

de caminhões

SUPER FORD F-lOO —  Camioneta com o confôrto, estilo e desempenho dos modernos carros de passeio: cabina espaçosa, pára-brisa panorâmico, 

alavanca de câmbio na direção, assento e encosto dê espuma de borracha. Fácil de manobrar, ágil no trânsito, ideal para entregas urbanas. Capacidade de carga: 930 kg. 

Motor: V-8. de 167 H .P. Distância entre eixos 2.80 m.

SUPER FORD F-350 —  Único caminhão de tonelagem m òdia fabricado no Brasil, para o transporte de mercadorias relativamente leves, mas 

volumosas. Capacidade de carga: 2.670 kg. M otor: V-8, de 167 H .P . Distância entre eixos: 3,30 m. Diferencial: reforçado, tipo hipóide.
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0 Gorilismo Desesperado
O jornalista 1b Kern, 

de «Ultima Hora», de 
Porto Alegre relata em 
sua coluna militar um fa
to ocorrido na 12a. Com
panhia de Comunicações 
em Alegrete, quando o 
sargento Sady Bastos 
Leite, destacado para ser 
vir no Batalhão Suez, foi 
preso por ordem do capi

tão índio Brasil José de 
Freitas, quando recebia 
uma homenagem de des
pedida dos cabos da guar
nição, que lhe haviam 
preparado uma pequena 
festa. O sargento Bastos 
Leite permaneceu cinco 
dias em incomunicabili- 
dade e quando dela saiu 
foi para saber que havia

Jânio não tomará parte nas eleições Municipais
— O deputado Chaves 

Amarante, do Partido 
Trabalhita Nacional de 
São Paulo, falando à im
prensa, afirmou que o ex- 
presidente Jânio Quadros 
voltará à atividade polí
tica sómente em janeiro 
do próximo ano, absten- 
do-se de participar, |pes- 
soalmente. da campanha 
que elegerá os prefeitos 
e vereadores nos muni

cípios paulistas, em outu
bro próximo.

Disse, ainda, o depu
tado que o PTN continua 
inteiramente fiel à linha 
janista e que não existem 
divergências no seio da 
agremiação. Finalizou di
zendo que os candidatos 
janistas a vereadores se
rão incluídos na chapa 
petenista

sido desligado do Bata 
lhão Suez, isto depois de 
haver vendido os seus 
pertences para viajar. As
sinala o jornalista 1b 
Kern que êste graduado, 
que não chegou a parti 
cipar do movimento dos 
sargentos e nunca se me 
teu em política, e, poste 
riormeute, ficou provado 
que não havia cometido 
nenhuma transgressão 
disciplinar.Tôda a popula
ção de Aiegrete repudiou 
as sanções aplicadas con
tra o sargento e inclusive 
um grupo de professoras 
pretendem contratar ad
vogado para defender os 
seus interesses. Esta é 
mais uma demonstração 
do gorilismo que existe 
no seio de muitos oficiais 
das forças armadas e só 
estão aguardando o mo
mento propício para mer
gulhar nossa Pátria num 
regime obscurantista e 
totalitário, exemplo da 
Argentina.

Uma equipe de cientis
tas franceses, estudou as 
repercussões do barulho 
sôbre o organismo huma
no. Desse estudo resul
taram as observações se
guintes:

1) a respiração e o rí 
tmo cardíaco se acele
ram. A tensão arterial 
sobe (de 1 a 2 cms de 
mercúrio).

2) o estomago e o tu 
bo digestivo diminuem 
seus movimentos.

3) Os músculos lisos se 
contraem produzindo ca 
imbras e espasmos inter 
nos.

4) A composição do 
sangue se modifica len

tamente nas pessoas que 
vivem ou trabalham per
manentemente em am
biente particularmente ru 
moroso.

5) A taxa de açúcar 
sanguíneo aumenta ao 
principio, depois cai a 
baixo do normal, causan
do amnésias sanguíneas.

6) A composição dos 
hormônios suprarenais 
pode ser alterada.

7) O funcionamento do 
cérebro é peituibado.

8) A visão de relevo e 
a apreciação das distân
cias seriam também des
regradas pela agressão 
do barulho.

Proibido o Tan 
go de Ivon Cur»
O Diretor da Divisão da 

Secretaria da Segurança 
Pública de S.Paulo proibiu 
a difusão em todo o Es 
tado do tango brejeiro 
«Desconfiada» de autoria 
de Ivon Curi e Mário 
Meira Guimarães, porque 
a letra contém irnpro- 
priedades que se chocam 
com os princípios da sã 
moral e dos bons costu
mes.

A D V C G A D ©
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 )

C a u »a » ,  C iv is  - c r i m i n a i »  
T r a b a l h i s t a s  - fiscais e 

q u a lq u e r  t ra b a lh o  na esfera 
a d m in is t r a t iv a .

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 

Audioroetria 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.

C uritiba — Paraná

Cirur&iâe - Lentista
Clinica -  Cirurgia -  Prótese em Geral -  Raio X  

Infra-Vermelho - Preparo de Cavidades pela Alta 
Velocidade - Agora dotado de moderno Aparelho 
B O R D E N  A 'R 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

II Congresso dos 
Agricultores

Patrocinado pela Frente 
Agrária Gaúcha, deverá reali
zar-se, de 19 a 22 do corrente 
mês, em P. Alegre o II Con
gresso Geral dos Agricultores 
do Rio Grande do Sul.

Dr. Mario Teixeira Carrilho
(Desembargador Anosentadc)

Advogado
Rua Hercilio Luz, 372

Fone, 226 " Caixa Postal 19
Lages — Santa Catarina

Pata uai transporte seguro é econômico adquira o iamoso f . h . m .
0 caminhão qu» domina nossas estradas de norte a sul e de Isste a oeste

Concessionário F.N.M. e JK nesta região-

RODO PINHO S.A.
veículos e maquinas

1 táÃ

LAGES — Av. Presidente Vargas, 1437 - Fone, 537 - Enu. Tel. Rodopinho - Caixa Postal, 312
s a n t a  Ca t a r i n a
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H 5 5 H F Í S I * ! .x Olinkrafl em interessante
cado°por amplaeespectá-|doaámanhri “ tante" m

€ M é d ic c
(Aos médicos do Hospital Nereu Ramos)

Na espontânea luta de combate ao mal 
Na tenaz luta de aliviar a dôr,
Num sacerdócio humano, sem igual 
—Eis o médico, amigo, — 0 bom doutor

Estádio Municipal Vidal 
Ramos Junior, reunindo 
as equipes do Internacio
nal e do Olinkraft, re
ferente à quarta rodada 
do certame citadino.

O patente equilíbrio 
nas ações que deverá 
reinar nêsse cotejo, 
faz com que o seu entu
siasmo seja grande en
tre os torcedores de

ambas as equipes, 
que lutarão pela sua 
permanência na lideran
ça ao lado do Guarany, 

Assim é que se tratan 
do de cotejo dêste jaez, 
um grande publico deve
rá comparecer amanhã 
à tarde no próprio da 
Municipalidade, ávido por 
presenciar um grande 
espetáculo, tão a altura

Na cabeceira de um paciente aflito 
Em que o sofrimento é. ali, constante 
E o anjo tutelar que no conflito 
Atua junto ao doente, confiante.

Roubando à morte uma preciosa vida 
Ou arriscando a vida combatendo a morte 
É escravo e senhor da doutor ciência.

Tem, no exercício de tão nobr- ii,iH 
A consciência do dever, • eterno norte 
Dos que cumprem o dever da consciência!

Florianópolis. 7-7 03 
Gerson Andrade

Telefone sem fio
Solucionados os problemas de distância, 

Vossa Senhoria poderá mandar instalar em seu 
escritório ou indústria, o maravilhoso «telefo
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.

confronto
do prestigio que gozam o 
Internacional e Olinkraft 
em nossos meios.

Em caso de uma vitó
ria de qualquer dos es
quadrões, a liderança 
estará dividida entre o 
vencedor e o Guarany, 
que aguarda assim de 
camarote o desfecho 
desta contenda. Por ou
tro lado, na eventualida
de de verificar-se um 
empate, o bugre assumi
ría sozinho a ponta da 
tabela, e o Internacional 
e o Olinkraft passariam 
para o segundo posto.

Na preliminar, pelo 
campeonato de juvenis, 
o Internacional estará 
defendendo a liderança 
da tabela contra o mes 
mo Olinkraft, num jogo 
em que o quadro rubro 
reune maiores possibili 
dades de vilória.

•a está em nossa loja o nóvo astro da indústria autom obilística brasile ira -  o Aero-W illys 
2 6 0 0  -  que estabelece uma superclasse em m atéria de automóvel. Venha ver seu estilo 
a rro iado em harm onia com as linhas clássicas dos carros modernos. Observe e admire 

1 , „ r-nnfórto interno que èle oferece. Voce se convencerá de que o Aero-

W illys  2 6 0 0  é o mais luxuoso e perfeito carro  de classe ate ho,e produzido no pais.

«r 2600
—  um carro a rigor

PEÇA UMA DEMONSTRAÇÃO EM
Concessionário exclusivo:

Agência Planaltina de Veículos S /A  
A ien ida  Presidente Vargas, 1898 End. Tel. PUnaltlna - Fone, 4 4 4

Caixa Postai. 333
„ — Santa Catarina

Bastante acele
radas as obras 
do lEstadio do 

Internacional
Continuam b a s t a n t e  

aceleradas as obras de 
construção do Estádio do 
S. ç;. Internacional, sito 
no antigo areião de Copa
cabana.

Os muros que cercam 
aquele Estádio estão prà- 
tieamente concluídos, fal
tando apenas serem ter
minados a parte que fica 
para o lado da Rua Ge- 
rônimo Coelho, mas cu
jas obras já foram inicia
das.

O serviço de terraple- 
nagem estão sendo reali
zados no periodo diurno 
e noturno, isto porque 
uma máquina da Prefei
tura Municipal já reini
ciou aquele serviço a 
partir da última segunda 
feira.

A nossa reportagem 
que está acompanhando 
o desenrolar dos referi
dos serviços, pode cons
tatar o adiantamento das 
ob.as, podendo anunciar 
que dentro de breve tem
po, o colorado já estará 
realizando jogos em seu 
Estádio.

Quem não anun
cia se esconde

Para seus anúncios pro
cure CORREIO LAG EA- 
NO , Rua Marechal Deo- 
doro, n° 294

1
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s  de porrete
Segundo despachos procedentes de Tubarão, 

neste Estado, a policia daquela cidade vem de to
mar conhecimento de bárbaro crime "ali ocorrido, 
quando um débil mental matou os pais a golpes 
de porrete.3

O crime ocorreu na residência das vitimas, à 
Avenida Acacio Moreira, 2215, naquela cidade. Re
sidia ali o casal Pedro Fernandes da Silva, de 72 
anos, e sua esposa Ana Fagundes da Silva, de 6z 
anos e um filho do casal João Paulo da Silva, de 
25 anos. Uma outra filha do casal, lolanda Biten 
court, casada, que fôra visitá-los, ao ali chegar, 
deparou com a cena macabra.

Comunicado o fato à Delegacia Regional de 
Policia de Tubarão, as autoridades logo suspeita
ram de João Paulo da Silva, débil mental que já 
esteve em tratamento de saúde no manicômio lo
cal e no Rio Grande do Sul.

As roupas de João Paulo estavam manchadas 
de sangue e ao ser inteirado da morte dos patè 
não demonstrou êle a minima reação. Pelo contrá
rio, esteve bebendo em vários bares.

Em face das provas colhidas, o débil mental 
foi prêso e recolhido ao presidio.; O fato causou 
consternação geral naquela cidade sulina.

EL (ID
A partir de hoje e com programação para to

da a próxima semana, o Cine Marajoara, com 
muito orgulho, estará apresentando em sua tela a 
notável produção cinematográfica EL CID, com 
sucesso em todos os cinemas do mundo.

Protagonizado uor Charlton Heston e Sophia 
Loren, e com a participação de centenas de astros 
e estrelas, EL CID, retrata uma das maiores aven
turas e romances de épocas passa ias,em magnífico 
Super Technirama e Technicolor.

À direção do Cine Marajoara, que não tem 
poupado esforços nem sacrifícios em oferecer 
grandes espetáculos ao público de nossa terra, le 
vamos os nossos parabéns pela apresentação de 
mais êste sucesso da 7a arte.

Possível ioangorecão  
da Casa do Escoteiro 

em agosto
Segundo conseguimos 

apurar junto a alto diri
gente da Associação dos 
Escoteiros de Lages, a 
Casa do Escoteiro, idea
lização do Rotary Clube 
de Lages e supervisão 
de sua construção à car 
go do rotariano Sr. Car
los Macêdo, diretor de 
Comunidades, a mesma 
deverá ser inaugurada 
possivelmente no próxi 
mo dia 11 de agosto, 
quando seria cumprido 
um vastíssimo programa 
de comemorações.

Tancredo Neves novo
líder da maioria

<

O Deputado Tancredo 
Neves, do PSD de Minas 
Gerais e ex Primeiro Mi
nistro do extinto regime 
parlamentarista, vem de 
aceitar o convite que lhe 
foi formulado pelo Presi
dente João Goulart, pa
ra ser o novo lider da 
Maioria na Câmara dos 
Deputados, em Jsubstitui 
ção ao Deputado Olivei
ra Brito, que acaba de 
assumir o Ministério de 
Minas e Energia.

O Consultor Geral do 
Paraná, deverá dar en
trada numa das Varas 
da Fazenda da capital 
araucariana,de uma ação 
de sequestro dos bens do 
ex-Governador M o i s é s  
Lupion, agora investido 
nas condições de Depu
tado atravéz de uma ma
nobra política para fugir

à processos criminais que 
está respondendo.

Numa petição inicial d< 
mais de vinte folhas, < 
Consultor Geral do Pr 
raná, Prof. Alceu Ribei 
ro de Macêdo, apont; 
fatos que caracterizaran 
o enriquecimento iliciti 
do Sr. Moisés Lupion.

Dr. Aron Kipel regresse 
amanhã de São Paulc

Viajando em compa
nhia de sua exma. espo
sa d. Ilusa Kipel Bata
lha, ‘.deverá regressar 
amanhã da capital pau 
lista, para onde havia 
viajado no [último sába
do, o Dr. Aron Kipel, 
abalizado clínico aqui re
sidente.

Em São Paulo, o Dr. 
Aron Kipel participou de 
um importante Congresso 
de Cirurgia, que reuniu

profissionais dejtodos o> 
Estados do País, ocd< 
foram debatidos relevan 
tes assuntos com vistas 
ao cirurgismo.

Felicitamos o Dr. Aron 
Kipel pela sua ativa par
ticipação naquele concla
ve, e fazemos ardentes 
votos de um feliz regres
so à nossa kterra junta
mente com sua* digna 
consorte.

Delegado Regional 
de Policia regressa

Após alguns dias de 
permanência na capital 
do Estado, onde estava 
tratando de assuntos re
lacionados com a Regio
nal de Lages, regressou 
a nossa cidade, o Dr. Jo
ão Martins, Delegado de 
Policia, tendo já assumi 
do as suas funções.

Dr. Arno 
Uhlein

Por um lápso de reda
ção, haviamos divulgado 
em nossa última edição 
que se encontrava em 
nossa cidade, o Dr. Udo 
Uhlein, mui digno Fiscal 
do Imposto de Consumo.

Na realidade, o nome 
daquele ilustre funcioná
rio do Ministério da Fa
zenda é Dr. Arno Uhlein, 
ficando assim retificada 
aquela noticia.

O Dr. Arno Uhlein que 
se encontra em Lages em 
importante missão, tem a 
tossa cidade como séde 

de seus trabalhos e com 
jurisdição nos municípios 
vizinhos.

V
Ao; Dr.^Arno [.Uhlein 

mais uma vez, desejamos 
os melhores votos de 
uma feliz atividade em 
nossos meios.

M E IO  LAGEANO
Amanhã Ginkana

üutomobilislica
Será realizada! amanhã no Parque de Exposições do 
Conta Dinheiro, a tão aguardada Ginkana Automo
bilística, idealizada pelo Sr. Platano Lenzi e auspj. 
ciada pela Sociedade Amigos de Lages, cuja ren
da integral reverterá em beneficio da Sociedade 
Lageana de Assistência aos Necessitados.

Além da citada Ginkana haverá outros diverti
mentos no local, cujo festejos se processarão du 
rante todo o dia.

Os prêmios para a Ginkana Automobilística a- 
cham-se expostos na vitrine da Casa Safira à Pra
ça João Costa, Iprêmios oferecidos aos vencedo
res pelo comércio, industria e entidades de nossa 
terra.

JK iniciará sua cam
panha em São Paulo

O Senador Juscelino 
Kubitschek está sendo 
aguardado em São Pau 
lo nos próximos dias, 
para dar inicio a sua 
campanha à sua ascen 
são à p esidêucia da Re
pública em 1965.

O ex presidente da Re
pública cumprirá amplo 
programa de vjsitas a 
cidades do hinlerland 
bandeirante, quando ve
rificará também a me
lhor distribuição de co
mitês.

- M A R A J O A R A
A M A I O R  A V E N T U R  4 £  R O M A N C E .

NUMA CENTENA DE A N O S  /

SAMUEL BRONSTON»,
i C H A R L T O N  

HESTON
SOPHI A
LOREN

SUPER TECHNIRAM A 
TE C H N IC O LO R '

• SAMUEL BRONSION PROOUCTION.  _  OEAR EliM P f iO D tü lO N S ,

Cia. Catarinense de Fôrca e Luz
Aviso aos consumidores

A Cia. Catarinense de Fôrça eLuz avisa aos se
FÔrÇa e Luz 3Ue A PAR- TIR DE JULHO DO CORRENTE ANO - pela Resolu-

£«? r r ™  2769 de 29-5-63. do Conselho Nacio- 
- A „̂ua® e  Energia Elétrica,e de acordo com

° Fmnrííaf° 2 do artI£° 2 da lei 4.156 de 28-11-62 
vi„ 9 íFnm11100 80t)re energia elétrica passará a
classes S T c S W S S  ^

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

-) Cr$ i,44 p KWH - para consumidores das 
classes Comercial e Calefação

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

manece* a^nerp^í0011811™^01,68 à Taxa Fixa Per' ce a percentagem de lo% sôbre a taxa.
Lajes, 9 de julho de 1963 

a Direção
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