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Governador Celso Ramos virá 
inaugurar a agência do BDE

----- Cr$ 20.00 —  Lages, 2 de Novembro de 1963 N° 4 -------Regressou de Florianópolis o Sr. Valdo Costa Avila
Rtgressou há dias da capital do Estado, o Sr. 

Valdo Costa Ávila, presidente do diretório muni
cipal do Partido Social Democrático, e elemento 
cios mais expressivos em nossos meios sociais e 
políticos

Em Florianópolis, o Sr. 
Valdo Costa Ávila, (tra
tou de vários e impor
tantes assuntos adminis
trativos atinentes ao nos
so Municipio.

Entre êsses assuntos, 
figuram o do asfaltamen 

■  to da 2a via da Avenida 
I Presidente Vargas, cons

trução do Centro Educa 
cional Vidal Ramos Ju 
nior, construção do novo 
edifício do DER. constru
ção do Quartel da Poli
cia e construção da Ca
sa Rural

A primeira obra, como 
é sabido, já foi iniciada, 

e está sendo realizada pela Prefeitura Municipal 
em convênio com o PLAMEG, contando ainda com 
a valiosa contribuição do 2o Batalhão Rodoviário.

O Centro Educacional Vidal Ramos Junior, 
que será situado à Rua Frei Rogério, já teve ini
ciado o serviço de terraplanagem Quanto à sua 
construção, está prevista para o próximo ano, isto 
porque está sendo aguardado a concorrência pú
blica para a contratação do seu serviço.

Conforme informações que nos prestou o Sr 
Valdo Costa Ávila, o Departamento de Estradas 
de Rodagem terá um novo edifício, ficando o an
tigo, para a Diretoria de Obras e Viação.

O Quartel da Policia Militar terá o seu inicio 
ainda êste ano, e enquanto que a Casa Rural está 

i projetada para ser iniciada a sua construção no 
ano vindouro.

Como se nota, foi bastante movimentada a 
atividade do Sr. Valdo Costa Ávila na capital bar
riga verde, demonstrando assim o seu interêsse 
junto ao govêrno Estado e às várias Secretarias, 
de ver concretizada uma série de grandiosas o- 
bras em nosso Municipio.

Durante a sua permanência na capital do Es
tado, o Sr. Valdo Costa Ávila participou de todos 
os almoços íntimos junto com o Governador Cel
so Ramos, bem como participou de vários contac
tos com o chefe do Executivo catarinense, onde 
saiu-se airosamente de sua missão, pois que nes
sas reuniões é que foram decididos todos os as
suntos que estiveram em pauta em relação ao nos
so Municipio e a região.

Assim, graças ao prestigio que gosa perante o 
govêrno do Estado, o Sr. Valdo Costa Ávila, vem 
aglutinando em tôrno do seu nome tôda a orien
tação partidária da região serrana.

Sria. Shirley Donalo
Seguiu segunda feira 

última para a capital 
do Estado, a Srta. Shir
ley Donato, dileta filha 
do casal Sr. Florindo 
Donato e Sra. Genoveva 
Baggio Donato, do alto 

icomercio e s o c i e d a d e  
de nossa terra.

Em Florianópolis, a 
gentil Srta. Shirley Do
nato passará uma tem 
porada de recreio de 
cêrca de 20 dias.

Almejamos à Srta. Shir
ley Donato uma feliz es
tada na belíssima capi
tal barriga-verde.

Resultado oficial do 
pleito em São Paulo

t
O Tribunal Regional 

Eleitoral do Estado de 
São Paulo, deu a conhe 
cer oficialmente a cons
tituição numérica por 
legenda da nova Câma
ra Municipal daquela ca
pital, que ficou assim 
constituída:

PSP 
UDN 
MTR 
PDC 
PST 
PL 
PR 

PRT 
PSD 
PTB 
PTN 
PRP 
PSB

A nota de destaque 
dessas eleições munici 
pais na capital de São 
Paulo, foi a excelente 
votação obtida pela Sra. 
Dulce Sales Cunha, que 
foi a mais votada, al
cançando 23.930 sufrá
gios.

Chegam de Londres 

as cédulas para 
emissões

Os 40 milhões de cé
dulas de Cr$ 5 mil, fa
bricadas na Inglaterra 
por Thomas de La Rue 
& Company, Limited, es
tão chegando de Lon 
dres via aérea, para re
forçar os estoques da 
Caixa de Amortização e 
atender a emissões pro
gramadas para o fim do 
ano, O pagamento do 
13’ salário exigirá maio
res disponibilidades.

Por medidas já postas 
em prática, pelo Banco 
do Brasil e SUMOC, o 
Ministério da Fazenda 
pretende atenuar o im
pacto das novas emis
sões forçadas sôbre a 
economia nacional. O 
Banco do Brasil autori
zou suas agências a au
mentarem os tetos dos 
financiamentos com a 
condição de os depósi
tos bancários destinados 
a(L, pagamento do 13’ 
mês de salário ficarem 
congelados até o equi
valente a 50 por cento 
dos créditos respectivos.

Está previsto para o 
fim da próxima semana 
a visita do Governador 
Celso Ramos a nossa ci
dade, quando aqui virá 
inaugurar oficialmente a 
agência do Banco de 
Desenvolvimento do Es
tado de Santa Catarina 
S/A.

Como se sabe, a refe
rida agência bancária 
em meados do último 
mês iniciou as suas ope
rações bancárias, e dei
xou de ser inaugurada 
oficialmente n a q u e l a

época, em virtude da viagem do Governador Cel
so Ramos ao Rio de Janeiro, quando foi partici
par da importante reunião de Governadores com 
o Presidente da República.

Além da inauguração da filial do BDE, o go
vernante catarinense tratará de vários assuntos 
administrativos junto à esfera municipal.Crediário York sofre ornamentação especial para o Natal

Conforme já divulgamos 
anteriormente, se'á inicia
do na próxima segunda fei
ra. dia 4, o graiule festival 
intitulado «Natal Milionário 
Y o rk», mais uma promoção 
do conceituado estabeleci
mento Crediário York à 
distinta população desta ci
dade.

Além das inúmeras facili
dades que serão oferecidas 
à população lageana, atravez 
do seu famoso sistema de 
vendas à credito, até 18 
suaves mensalidades, haverá 
para os seus distintos clien
tes mais de um milhão de 
cruzeiros em prêmios.

Durante o periodo do 
«Natal Milionário York», o 
prezado cliente encontrará 
no Crediário York todo o 
artigo (indispensável ao seu 
lar, desde o finíssimo refri
gerador até o simples radio 
taansistor, por prêçcs verda
deiramente de abismar, a- 
companhado de suavíssimas 
prestações mensais sem acrés
cimo.

A fim de que a popula
ção lageana, possa ser ser
vida melhor, a direção do 
Crediário York visando as

festas deNatal e Ano Novo, 
ornamentou especialmcnte 
todas as suas dependências, 
que "darão ao cliente um 
aspecto aristocrático e cheio 
de detalhes.

A ornamentação foi realiza
da à gosto, que por certo 
impressionarão favoravel
mente a todos os seus fre
gueses e amigos que acor
rerem às suas dependências.

O rigor e a estética com 
que foram imprimidos à sua 
loja, deve-se ao sentido ar
tístico do Sr. Sélio Melim, 
seu dinâmico diretor, respon
sável direto pelas grandes 
iniciativas que o seu esta
belecimento vem prestando 
à população de nossa terra, 
bem secundado pelo seu fun
cionário, Sr. Wolney Ribei
ro, que também colaborou 
grandemente em sua orna
mentação, dando-lhe suges
tões à respeito. Tambcm 
merecem os nossos elogios, 
os seus demais funcionários 
pela maneira condigna com 
que efetuaram dita orna
mentação, cooperando deci
sivamente com a alta dire
ção do Crediário York em 
tão sugestiva apresentação.

Jovem Luiz A p e lo  CevaerJ
Completou os seus 15 anos de idade, na úl

tima quinta feira, dia 31, o distinto jovem Luiz 
Agnelo Gevaerd, dileto filho do Sr. Bernardino N. 
Gevaerd, gerente do Banco Indústria e Comércio 
de Santa Catarina S/Â em nossa cidade, diretor 
presidente da conceituada firma COREMa . elemen
to dos mais destacados em nossos meios sociais 
e econômicos, e de sua exma. esposa d. Clélia 
Arruda Gevaerd.

Em regosijo à passagem do seu natalicio, o 
jovem aniversariante recepcionou no dia de on
tem, na residência dos seus progenitores, a todos 
os seus colégas que o foram cumprimentar.

Saudamos o jovem Luiz Agnelo Gevaerd, en
viando-lhe os nossos votos de inúmeras felicida
des.

r
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As Nações Unidas,_ a 
Organização Mundial 

de Saúde e o Câncer
Adolfo Quintas

Parta de onde partir um grito à humanidade, estamos 
certos terá ressonância, mòrmente se êsse grito diz res
peito a assunto de máximo interêsse dessa mesma humani
dade. j rvQuero aludir à desidia das Nações Unidas e da Orga
nização Mundial de Saúde, duas poderosas entidades per
manecendo abúlicas ao que muito de perto relaciona - se 
com as suas Drecípuas finalidades: a proteção aos direitos 
humanos e a saúde, respectivamente.

Dir-se-ia abstraídas de que não basta a imponência 
de que são revestidas. Urge, impõe-se lhes, levar a bom 
têrmo aquilo a que são destinadas, em contrário sob pena 
de não passarem de instituições meramente decorativas. 
Isto é, instituições timbrando tão-só em ajaezada aparência. 
Exemplificando.
Declaração Universal dos Direitos Humanos

Afirma o jornalista Austregésilo de Athayde, um dos 
insignes colaboradores da mencionada “ Declaração A pro
teção aos direitos humanos, proclamados pelas Nações U- 
nidas, em 1948, num documento de responsabilidade histó
rica inigualável, incumbe a todos os povos e é um dever 
de todos os indivíduos. Ninguém pode omitir-se na luta ou 
alhear-se aos seus objetivos desde que tenha por fim asse
gurar aos homens, seja qual for a sua raça, a sua crença 
religiosa, a sua peculiaridade cultural,o amparo reclamado 
para que se sintam Jespiritualmente livres’’ Acrescenta - 
“Por isso mesmo, as deneg&ções da lei, compreensiva e ge
nerosamente democrática, justificam a legitimidade dos ci
dadãos de reclamar que lhes sejam assegurados os seus 
benefícios, dentro do princípio de igualdade, sem o qual 
nenhuma democracia é autêntica ou merece a consagração 
dêsse nome’’.

Intensas, apáticas, as Nações Unidas e a Organização 
Mundial de Saúde, no tocante à solução do problema do 
câncer, estão ou não incorrendo em palmar inobservância 
de seus primordiais desideratos?

Evidentemente. Aquela escusando se a oferecer o am
paro reclamado para que sintamo-nos espiritualmente li
vres e a última, omitindo s« ao cumprimento de 'urna de 
suas humanitárias e essenciais funções.

Por outras palavras, ambas deliberadamente desvir
tuadas a si próprias, do fugáz apogeu de suas reluzentes 
fachadas, incientes de virem sendo julgadas pelo tribunal 
da opinião pública. Êsse tribunal, não admitindo que a po
sição por si só dá virtude e profligando o empedernimento 
e a presunção de quem quer se ab-rogue sôbreumano. Ca
so, isso, de suas excelências, os detentores das Nações U- 
nidas e da Organização Mundial de Saúde, desde que afer- 
rados à simulação, ao invés de cingirem-se ao verdadeiro 
primado de 6eus encargos.

Câncer
0  câncer, inclusive casos de osteossarcoma, tanto pode 

encontrar cura - como vem acontecendo - por intermédio 
da distinta classe médica especializada, como mediante a 
colaboração do autodidata.

A primeira, escudada em recursos proporcionados pe
los primores da cultura acadêmico-científico, os mais aper
feiçoados instrumentos e os mais modernos aparelhos, e a 
última, através de conhecimentos auridos nas lições das leis 
naturais, conhecimentos e lições ancorados nos ditames do 
fôro íntimo, do pendor e no desvêlo por nossos semelhan
tes. Escreve S. Tomáz de Aquino: “ Cada pessoa individual 
está relacionada com a comunidade inteira, assim como a 
parte para o todo”. Destarte dispondo-se as Nações Unidas 
a propiciar-nos a proteção aos direitos humanos e a Orga
nização Mundial de Saúde decida ser humanitária, e prova
velmente, deixará de existir o inveterado mito de iner- 
radicação da neoplasia maligna ou câncer. Questão de a- 
cendrado amor à nossa espécie, de nenhum afinco aos con
vencionais preceitos vigentes ou obstáculos à iniciativa in
dividual e de intuir que casos há em que é contraprodu
cente a estatização de doenças.

O Estado -  afirma Frederique Charleton - “é um valor 
mas não deve por forma alguma querer esgotar o campo 
dos valores nem considerar-se o valor dominante”. Quanto 
ao problema do câncer, sua estatização, vem sendo uma 
nova forma de paredão. Prosseguirei.

Ordenação Sacer
dotal na ICÕB

Cora a presença de 
autoridades, convidados 
especiais e feis, reali
zou-se domingo último à 
estação da missa das 9 
horas, no Templo Nacio
nal da ICAB e festa de 
aniversário da diocese 
de Santa Catarina, a so
lene ordenação sacerdo
tal do Diácono Pedro 
Tadeu A. de Oliveira.

Foi celebrante ,'desta 
cerimônia, S. Revma. 
Dom Antidio J. Vargas, 
atual Bispo Orientador 
Geral da ICAB.

Ao ato comparece
ram também inúmeros 
familiares do novo sa
cerdote do clero brasi
leiro.
Felicitamos o Padre Pedro 
Tadeu A. de Oliveira, 
augurando-lhe felicidades 
no desempenho de sua 
sagrada missão.

Aviso aos A gricu ltores-
Avisamos os senhores agricultores que ainda 

/  dispomos para venda de
Batata - Semente Certificada 

e Milho Hibrido
Informações na Associação Rural de Lages

QUEM NAO ANUNCIA
— Se Esconde-

Para seus anúncios procure

CORREIO LAGEAN O  
Rua Mal. Deodoro, n° 294

ATENÇÃO
Para os seus serviços 

de impressos em geral 
Drocurem A PÉROLA 
DE LAGES.

Escritório de Informações. 
Representações e Imobiliário

Resp. Oscar W - Beller Fiscal da Fazenda Apos.
Encarrega se de:

1* Transações imobiliárias, inclusive locação 
de imóveis.

2’ Assuntos junto às Repartições Públicas, 
como:
Pagamento de impostos, Reclamações; De
fesas, Inscrições e registros de firmas, 
Despachos, etc.

3’ Seguros e Representações.
NOTA: Incumbe-se, outrossim, ce assuntos li

gados às Repartições Públicas da Ca
pital do Estado, onde mantém corres
pondente especial.

Escritório provisório: - Rua Cel. Córdova, 853
Horário: - Das 9 às 11 horas, exceto aos sábados.

Recauchutadora Gaúcha 
------ 1 "2  Irmãos" I—

Modernamente aparelhada com
maquinários que são a última

palavra no gênero
Recauchutagem “ Recapagem - Vulcanização 

de pneus etc
Bairro Coral Lages Santa Catarina

Micro Trator TCB4 T T A
A maravilha da técnica japoneza, agora fabricado no Brasil

PRESTA SERVIÇOS DE:

m

h

SSfcs

fjtíww

i •* i
k m L%Wà:

m

ARAR, GRADEAR, SULCAR, RO
ÇAR, PULVERIZAR

PUXAR, AGUA MOVER MOINHO  
FORNECER LUZ, SERRAR LENHA. 

E IRRIGAR

CUSTANDO APENAS A QUARTA 
PARTE DO PRECO DOS DEMAIS 

TRATORES

Distribuidor Exclusivo:

VICENTE PASCALE Comércio e Representações
Rua Correia Pinto 122 -  C * . Postal 28 Fone 228 - L A G E S  -  S C .

Na Ci da de ,  na E s t r a d a  o u Pista,
*  marta mais vlUtltsa na! ô lU m m V ^ o e W to , l^ m T m ilM

E L E G A N T E  -  V E L O Z  -  M A C I O  Pi,“
Revendedor SIMCA nesta praça:

D . .  C0REMA -  a . .  Revendedora <ie Motores e Automóveis

Bua Manoel Thiago áe Castro. 174 - Lages • Santa r  \  •
Catarina
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Realizado com enorme sucesso o Curso de 
Mecânica da Escola Volante

Um outro aspecto de uma das aulas práticas ministradas pelo 
instrutor Valdevino Olimpio Dias

Conforme foi amplamente 
divulgado, iniciou-se no dia 
22 de Outubro p.p. e com en
cerramento na data de on
tem, o Curso de Mecânica da 
Escola Volante da DKW- 
VEMAG, sob os auspícios da 
Vemag S/A - Veiemos e Má- 
quiDas Agrícolas e em cola
boração com a Serrana Ltda. 
- Veiculos e Maquina6, con
cessionária daquela poderosa 
organização em nossa cidade.

O refendo curso foi coroa
do de inteiro sucesso, pois 
que nêle ficou plenamente 
comprovado o interesse que 
a conceituada empresa Ve
mag S/A tem em divulgar as 
últimas inov^ões introduzi
das em seus dive 608 tipos de 
veiculos. capacitauüo os se
nhores revendedores a pres
tarem o máximo de assistên
cia aos adquirentes dos seus 
produtos.

O sucesso ora alcançado 
com a realização dèste cur
so, e que veio equiparar-se 
ao primeiro do citado cur60,

já realizado em nossa cidade 
há um ano atráz, revela-nos 
a medida altamente elogiá 

Jvel, que vem tomando a al- 
i ta direção da Vemag S/A na 
| difusão dos seus cursos, os 
■ quais tão realizados anual- 
| mente em qualquer cidade 
brasileira onde se t tu ontre 
um concessiár.o DKW-VE- 

! MAG.

Altos funcionários da 

Vemag S/A em Lages
Com a finalidade de minis

trar o curso DKW-VEMAG, 
esteve em nossa cidade, o 
instrutor Sr. Valdevino Olím
pio Dias, alto funcionário da
quela importante organiza
ção sutomobilistica.

Os grandes conhecimentos 
revelados sõbre mecânica, fi 
zeram com que a atuação do 
Sr. Valdevino Olimpio Dias 
no referido curs i dessem um 
significado todo especial, on
de se notou a extraordinária

O clichê fixa um aspecto do uma das aulas do Curso DKW-Vemag

O instrutor Valdevino Olimpio Dias, ladeado 
pelo Sr. Dario Todeschtni, diretor da Serrana 

Ltda., no intervalo de uma das aulas 
do Curso DKW Vemag

desenvoltuia dêsse instrutor 
'nc desempeni o -,de sua ativi
dade, e para cujo si c ;si o 
valeu a grande colaboração 
e o espirito de compreensão 
e disciplina por parte dos 
diversos alunos, que demons
traram o máximo empenho no 
aprendizado das várias lições.

Elemento comunicativo e 
' afável, o Sr. Valdevino Olim
pio Dias soube grangerr a 
amizade e a estima dos seus 
alunos, fazendo dêles um 
amigo sincero, tanto nas au
las como fóra delas.

* Acompanhando também o 
desenvolvimento dêsse im 
portante curso, esteve tam
bém em nossa cidade, e em 
permanente contacto com a 
direção da ^errana Ltda - 
Veículos e Máquinas, o Sr. 
Genésio Fornasari, inspetor 

I daquela renomada organiza- 
|ção automobilística.

Ainda no decorrer do Cur
so de Mecânica Volante, es
teve na Princesa da Serra,

o Sr. Hélio Raphael Marino, 
j  inspetor de Peças da Vemag 
S/A Veículos e Máquinas 

j  Agrícolas, quando travou 
| constantes contactos com d 
sua concessionária local, re
lacionados com aquela famo
sa marca automobilística.

14 mecânicos matricu
lados no Curso 
DKW VEMAG

Dada à importânc a dêste 
curso, matricularam-se no 
mesmo mecânicos de nossa 
cidade, de São Joaquim Cu 
ritibanos e de Nova Prata, 
Estado do Rio Grande do 
Sul. De nossa cidade partici
param por parte da S em  d 
Ltda. - os mecânicos Sálvio 
Duarte, Adilson Duarte, José 
Henrique Soares, Aloysio 
Paulo Bruggemann, Dirceu 
Cardoso e Sebastião Padilha; 
do SENAI, os srs. Renato 
Waltrick e Arnaldo Junkes, 
e os avulsos João Vieira,

O flagrante nos mostra os alunos do curso DKW-Vemag em franca 
atenção, no momento em que um aluno recebia algumas 

explanações do instrutor Valdevino Olimpio Dias

Ari Casagrande e Juarez Re- 
gianini; de Curitibanos, da 
firma Auto Piratuba S/A, o 
mecânico Alvino Pertile; de 
São Joaquim, o Sr. Fernan
des Zanella; e de Nova Pra
ta (RGS), o Sr. José Antonio 
Freitas.

Todos êstes alunos foram 
distinguidos pelo referido cur
so, devido ao ótimo aprovei
tamento demonstrado nas 
aulas.

Grande colaboração 
prestada ao curso 
pela Serrana Ltda.

Num perfeito entrosamento 
com os patrocinadores do 
Curso DKW-VEMAG, deve
mos ressaltar o grande a- 
poio emprestado ao mesmo 
pela Serrana Ltda. conces 
sionária em nossa cidade dos 
referidos produtos, em cujas 
dependências foram ministra
das as suas uulas.

0  sucesso d"8ta promoção 
deve-se em grande parte à 
direção da Serrana Ltda., 
tendo à sua frente os seus 
dedicados diretores, Srs. Da
rio Todeschini e Odi Cheru- 
bini Tomedi, que acompanha
ram passo à passo o desen

rolar do citado curso, pro
porcionando todos os meios 
de colaboração e facilidades 
ao instrutor Sr. Valdevino 
Olimpio Dias, para o real|de- 
senvolvimento de sua ativi
dade dentro das dependências 
daquela firma

Assim está de parabéns, a 
Vemag S/A Veículos e Má
quinas Agrícolas, e a sua 
concessionária Serrana Ltda., 
pelo extraordinário sucesso 
alcançado por êste curso, cu
jos beneficiados são exclusi
vamente os senhores proprie
tários e adquirentes dos veí
culos DKW-VEMAG.
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0 caminhão qu9 domina nossas estradas de norte a su e e Concessionário F.N.M. e JK  nesta região
V E Í C U L O S  e  m a q u i n a s

SANTA CATARINA
At . Presidente Vargas. 1437 -  Fone. 537 - Entl. Tel. Rodopinho ■ Caixa Poetai. 312LAGES

Prefeitura Municipal
Estado de Santa Catannc

LEI N 149
de 7 de outubro de >663

Autoriza a aquisição de um «bloco parcial» para o motor es
tacionário do Serviço de Águas. . . . . . .  T

Eu. Wolny Delia Rocca. Prefeito Municipal de Lages,
Eaço saber a todos os habitantes deste Município que a C ama

ra Municipal votou e eu sanciono a seeuinte:
LEI.

Art. 1* - Fica o Executivo Muoicipal autorizado a. mediante 
concorrência pública, adquirir um bloco parcial para o motor estacio
nário empregado no Serviço de Captação e Abastecimento de Agua da
Cidade. , . .

Art. 2‘ - Para fazer face às despesas decorrentes da presente 
Lei. fica o Executivo Municipal autorizado a utuizar-se de uma parte do 
saldo do crédito autorizado pela Lei n Õ5. de 27 de fevereiro de 1963 e 
aberto pelo Decreto n- 7. de 1 de Março de 1963

Art 3‘ - Esta Lei entrará em vigor na data da sua Publicação, 
revogadas as disposições em contrario.

Prefeitura Municipal de Lages em 7 de outubro de 1963 
Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente Lei na Secretaria da Pre
feitura em 7 de outubro de 1963

Asdrnbal Guedes de Souza Pinto 
Resp. p. Secretaria

De 8 de outubro de 1963
Eleva proventos dos Pensionistas do Município

Eu. Wolny Delia Rocca, Prefeito Municipal de Lajes.

Faço saber a todos os habitantes dê6te Município que a Câma
ra Municipal decretou e eu sanciono a seguinte

L E I :
Art. r  - Fica o Executivo Municipal autorizado a elevar em 

cinquenta per cento (50°0i os proventos dos pensionistas do Município 
a partir de 1 de outubro do corrente exercício.

Art. 2- - Para fazer face às despezas decorrentes da presente 
Lei, o Executivo Municipal abrirá o crédito suplementar necessário por 
conta do excesso da arrecadação do corrente exercício.

Art. 3‘ - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1* de outubro, 
de 1963, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, em 8 de outubro de 1963

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente Lei na Secretaria da Pre
feitura. em 8 de outubro de 1963.

A6drubal Guedee de Souza Pinto 
Resp. p. Secretaria.

Agora em Lages os Famosos Produtos SerramalteCervejaria Serramalte Ltda
Matriz: Rua Alexandre Bramatti, 773- Getúlio 
Depósito Proprio: Rua Gerônimo Coelho s n°

Fabricantes dos renomados produtos
C e n e ja s :

t rcnenbier
Eilsen

E le fa n te
H a lz b ie r

E ir u t aEefriserantes:
A cu a  T f n ica

L a ra n ja d a
Tecia E im c n a d a

Eistribuem ainda
Acu^rdente e Vinhc
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p Q c^ r^ Õ a T ^ O q H 1| ( c ^ l f p Qcj I l cs^l f t ^VTl I cã&ql f pgqi t p O q ŝraOca |^aJ|D6o j [ ^ ^ 5] [ ^N A T A L  MILIONÁRIO Y O R K0 Crediário mais elástico da cidadeUm milhão de cruzeiros em prêmios!
Refrigeradores

\

Rádios Transistores Portáte:s e Mesa
\ ,  ̂ \

Eletrolas HI-FÍ e Estereofônicas 

Máquinas de lavar roupa 

Conjuntos estofados
/

Ferros elétricos automáticos
\

Enceradeiras

Liquidificadores
t

Maquinas de costura 

Aspiradores de pó 

Móveis de Fórmica 

Fogões à gás 

Sofás - cama

Tudo em Prestações
I

10 prestações pelo prêco à vista sem acréscimo
Descontes inacreditáveis à vista

Melhor oferla ninguém fa z !
c ^ a  || D^a]| dQa  j) p<>a~l[~pftq jj pQç || p fta |; ]|~D$a1j c=>Q>gnlfbõã1[ pQa1[dÇci | p ^ ã l[ p õ ^ fp $ a ]| dQq  )[ pQa j| oÇ>a [f dQq  H p <)q  Q p Qq  jl d ( ^ ] \ D^a j| pQa ll
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Aviso ao Público
OMlZZOL^ & CIA LTDA, firma estabelecida com fá

brica Je camas e cadeiras,à Avenida V  de Maio, 471-Bair- 
ro Coral, desta cidade, comunica que >em data de 25/lü/19bd 
aproximadamente As 15 horas, no trajeto entre a Agência 
do Banco do Brasil S/A e o Mercado Municipal, foi per- 
dida, por pessoa de sua administração, uma Pasta de couro 
de cor marron, com dois compartimentos, própria para 
guarda e transporte de documentos, contendo, além de vá
rios talões de cheques e outros documentos, mais o se
guinte:

1) Cr$ 180.000,00 (cento e oitenta mil cruzeiros) em 
dinheiro;

2) duplicata m 65/63, emitida pela declarante em 
7/10/63, contra Joaquim de Barros Oliveira, no valor de

Ordem dos Músicos do Brasil
AVISO

' ‘Em vista de ainda 
não estarem instaladas 
íôdas as ;delegacias ne
cessárias nas diversas 
zonas do nosso Estado, 
o que dificulta o fecha
mento definitivo das ins
crições nas Jexistentes. 
e também para dar uma 
oportunidade aos músi
cos ainda não inscritos, 
este .Conselho resolveu 
prorrogar por mais 30

f g $  IIGIUIIUIU muiiiüipui uu LuySS 
Estado de Sta. Catarinq

Edital de Concorrência Pública para aqüi8i. 
cão de um bloco parcial para o motor esta 
cionário empregado no serviço de abastecí 

' mento de agua da cidade \

Cr$ 69.440.00, venoimento previsto para 07/12/63; , j faa y r  narfjr nrP
3) duplicata n- 70/6 <, também emitida pela declaran | aia8> Ia u f

te em 21/10/6'*, contra Manoel Mariano de Souza, no valor sente data \<LZ de  OUlU-
de Cr$ 76.840.0u, vencimento previsto para 11/12/63;

4) duplicata n 72/63 emitida, ainda, pela declarante 
em 21/10/63, contra a firma Irmãos Gamborgi & Cia, no 
valor de Cr$ 224.000,00, vencimento previsto paru 21/ 12/63;e

5* duplicata n- 26/63, em tida oelaj firma Ind. e Com. de 
Trafilados Ltda. em data de 15/10/63, contra a firma Armindo 
Schmitt & Cia. Ltda. no valor de Cr$ 500.000,00 e venci
mento previsto paru 31/01/1964.

Das duplicatas acima, as duas primeiras não estavam 
aceitas, já havendo as duas últimas recebido o competen 
te aceite.

Por oportuno,' comunica, também, que todos os titulos 
são endossados em -branco, ficando desde já esclarecido 
que áão assume responsabilidade por qualquer transação 
ou negócio de que sejam objeto os titulos sob considera
ção, sem que da operação participem as firmas sacadoras.

Serve-se da ocasião para informar que gratificará 
com a importância de Cr$ 50.000,0o (cinquenta mil cruzei
ros), a pessoa que encontrar e devolver a referida pasta 
com todo o seu conleudo e com Cr$ 10 000,00 (deis mil 
cruzeiros) a quem ofeéecer informações que lhe permitám 
recuperar os titulos perdidos

Informações: Telefone 5-7-6 

Lages (SC), 26 de outubro de 1963

OMIZZOLO & CIA. LTDA 
Rodolfo Sabatini - Gerente

(Firma reconhecida no 2o Tabelionato)

bro de 1963), a inscrição, 
com multa, dos músicos 
dissa região.

A multa é de 20% ?ô- 
bre o valor da anuidade, 
de modo que deverá 
ser cobrada dos novos 
inscritos a importância 
total de Cr$ 3.090,00 (três 
mil e noventa cruzei 
ros)'’

Os interessados deve
rão, dirigir-se à séde 
desta Delegacia da O M.B. 
sita à rua João de Cas
tro 57 Lages, SC.

Mariana M. Wagner 
Delegada da O.M.B. nes 
ta região

Retificação

Sr. Meison de Castro Brascüsr
Acaba de ser nomeado 

correspondente do Correio 
do Povo, de Pôrto Alegre e 
da Agência Transpress Ltda., 
da Guanabara, o nosso cole
ga de imprensa, Sr. Nelson 
de Castro Brãscher.

No Correio do Povo, de 
Pôrio Alegre, o Sr. Nelson 
de Castro Brãscher manterá

Por um lápso de redação no «Aviso ao Público» pu- uma coluna intitulada Noti- 
blicado em nossa edição do dia 30 de Outubro de 1963, | cias de Lages, que por cer- 

f  ®e !®u 5) duplicata n- 26/63, contra a firma Ind. e ;to  será do agrado do públi-
firma A Trai  ao 0u Ltda" da,a de 15-10-63, contra a co leitor da Princesa dafirma Armindo Schmitt & Cia Ltda. no valor de Cr$ i Serra.
H n r S ?0 e VoeA C!ment0 Previst0 para 31 01-1964, leia-se 5)i Felicitamos o nosso cole 
f ilPri °atra ?  2<>-63, emitida pela firma Ind. e i ora de Tra-jgade imprensa,augurando-lhe 
'ính^f»Li d n’ emi data de 15-10 63, contra a firma Armindo | felicidade Schmitt &  Cia. Ltda., no valor de Cr$
mento previsto para 31-01 1964.

is em suas
500.000,00 e venci-ldes jornalísticas.

ativida

L>e Uraem ao oeuuvi » , J ’ lcuao em
visia as disposições da Lei n. 149 de / de outubro de íto 
levo ao conhecimento de todos os interessados que se a. 
cha aberta Concorrência Pública, para aquisição, pela Muni- 
cipalidade, do um Bloco Parcial para Votor Diesel Mercedes 
Benz, tipo OM 326. devendo, o bloco, ser novo, com cilin 
dros, pistões, bronzinas, anéis e virabrequim Standard.

O prazo cesta Concorrência é de trinta (30) dias, a 
contar da data da primeira publicação dèste Edital, e 03 
interessados deverão apresentar suas propostas em enve
lopes lacrados, na Secretaria da Prefeitura, até 0 dia 2 de 
dezembro do corrente ano, às 16 horas.

No dia e hora acima referidos, todos os interessados 
que tiverem apresentado propostas, poderão, na Secretaria 
e sob a supervisão do Sr. Prefeito, a68Í6tir a aberiura e 
julgamento das propostas. Nesta oportunidade, à medida 
que forem sendo abertas, as propostas deverão ser rubri 
cadas em todas as suas folhas pelos concorrentes que es
tiverem presentes.

Além da proposta, todos os concorrentes deverão a- 
presentar provas de quitação com as Fazendas Federal, Es
tadual e Municipal, e mais, um documento em que declare 
concordar com o julgamento inclusive com a anulação to
tal ou parcial da Concorrência, no caso de assim convir 
aos interesses do Município.

Tôdas as propostas deverão ser redigidas com clareza 
e datilográficameute, sem rasuras ou entrelinhas, de forma 
a não dar motivos para dúvidas ou dupla interpretação.

Das propostas deverá, ainda, constar o preço exato 
do Bloco, compromisso da entrega imediata e condições de 
pagamento, além da discriminação dos característicos que 
só poderão ser os fixados por ê6te edital.

Para que ninguém possa alegar ignorância, foi lavra" 
do 0 presente Edital que será publicado no Jornal «Correio 
Lageano», desta cidade e exibido ao público no lugar pró
prio, na séde do Govêrno do Município

Secretaria da Prefeitura Municipal de Lajes, em 
2 de novembro de 1963

Asdrubal Guedes de Souza Pinto 
Resp. p Secretaria

José Juvenal de Souza Edmundo Enrico Ramos
e . ^ra* e Sra.

rarticipam o noivado de seus filhos
Rosa Helena e Ruy César

ocorrido no dia vinte e cinco de outubro de 
um mil novecentos e sessenta e três 

_________ Lages, outubro de 1963Exantinê oŝ seiis olhos poríódicomente
Uma cortezia da Joalhoria 

 ̂ Ofica Mondadori

Spir;

RATEF, recém “ dqúTodT^^onTeUuLd” Joaü.” 0 '
- “ r J 3 3 r ü  r . ' -  • “ =

C O S

Praça João Costa . (Edifício D,. Acacio) 

'  ^ 1 '  ‘
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Agência Planaliina de 
Veículos S/Ã

Edital de Convocação
Convidamos os senhores acionistas desta So

ciedade, para a Assembléia Geral Extraordinária j 
a realizar-se às 14 horas do dia 12 de Novembro 
p. vindouro, em nossa séde social, à Avenida Pre
sidente Vargas, 1898, nesta cidade, para delibera
rem sôbre a seguinte:

ORDEM DO DIA
1°) - Aumento do capital socid  e consequente al

teração estatutária;

2o) - Outros assuntos de interêsse da Sociedade. 
Lages, 23 de Outubro de 1963.

Victor Felix Deeke - Diretor Presidente

Campeonato prossegue cem dois jogos
O campeonato lagea- 

no de futebol da corren
te temporada, terá pros 
seguimento no dia de 
amanhã com a realiza

ção de dois jogos.
Em nossa cidade, es 

tarão em confronto as 
equipes do Cruzeiro e 
do Nevada, num cotejo

em que não há favorito.
No prélio de maior 

sensação da rodada, es
tarão jogando na loca
lidade de Igaras, as re
presentações do Olin- 
kraft e do Internacional, 
no jogo clássico da ro
dada, em que prâtica- 
mente poderá ser deci
dido o título máximo na 
eventualidade de uma 
vitória do colorado. Se 
por outro lado, verificar- 
se uma vitória do Olin- 
kraft ou um empate, en
tão o c a m p e o n a t o  
adquirirá contornos sen
sacionais.

Após o jogo de quarta feira última, em que 
o Internacional dobrou o Nevada por 2 a 1, a 
classificação do campeonato lageano passou a
ser a seguinte:

r  Internacional 1 pp
2* Olinkraft 2 pp
3- Guarany 6 pp
4" Arco íris 9 pp
5' Cruzeiro e Nevada 10 pp
6 Pinheirosj 14 pp

l

%

, . -5 , nr

Bim-8im, o cangaceiro — "valente" personagem de Chico Anlrio

Porque o Sinhô é Revendedor Ford
Peças Ford legitimas ...e  à vontade — Em qualquer dos 
Revendedores Ford (sâo mais de 300  por todo o Brasil — Você
nunca está longe de um déles), Você encontra a peça que precisar. 
Os veículos Ford não dependem de peças difíceis.

Mecânicos treinados na própria Ford —  No seu
Rr.vendeuor Fc . s íj  ca.ro ou caminhão ó sempre atendido por
osp- dacütss. [_!•• •. e i / ' , ,  c m sei: Ford como a palma da mão. 

■■•cri o 01:0 fjze.m u '.raLalh.m com consciência.

Ferramentas especializadas — o serviço Ford utiliza 
sòmente ferramentas adequadas. Nada improvisado. E o equipamento 
de regulagem e teste é sempre o mais moderno. Isso garante 
serviço mais rápido e perfeito.
Métodos recomendados pela Ford —  Os trabalhos 
executados em seu Ford se< jom sempre um esquema elaborado 
pela Ford. De manutenção oj reparo, cada operação obedece ao 
critério mais racional: maior segurança, rapidez e economia. ^

L r* o  •. - > f  r * <* r *  r  V  r *  r
* V • *• -w* U é  t v.« —» «-Í v.' 4 b S. . o melhor amigo de seu Ford!

i
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BGRIMER aumenta o 
seu capital social

Em importante assem
bléia geral dos seus acio
nistas realizada há dias, 
foi aprovado o aumento 
do capital social do Ban 
co Agrícola - Mercantil 
S/A (AGRIMER); de 750 
milhões para 2 bilhões 
de cruzeiros.

Desta maneira, o Ban
co Agrícola - Mercantil 
S/Â que tem a sua séde 
em Pòrto Alegre, e fHiais 
em várias fuuidades da 
Federação, passou a ser 
um dos primeiros esta 
belecimentos bancários

em nosso país a possuir 
tamanho capital social.

Com isto, nota-se o 
extraordinário grau de 
progresso atingido pelo 
Banco Agricola-Mercan- 
til S/A, graças à eficiên
cia e o arrojo dos seus 
diretores, que dia a dia 
procuram expandir as 
sua atividades, cujo e- 
xemplo maior é a cons
trução de sua futura sé
de central em Pòrto Ale 
gre, cujo edifício, será o 
primeiro do sul do país 
em estrutura metálica

Restaurante Rapai) com 
novo proprietário

Acaba de adquirir o conceituado Restaurante 
Napoli, sito à Rua Marechal Deodoro, o Sr Erno 
Pedro Rech, elemento dos mais relacionados em 
nossos meios sociais e comerciais.

O novo proprietário do Restaurante Napoli, 
que é um profundo conhecedor do ramo, pois 
que já deu demonstrações em outras épocas quan
do já dirigiu hotéis e restaurantes em nosso Mu
nicípio, continuará dispensando aos seus clientes 
a mesma atenção e cavalheirismo que foi lema 
da direção anterior.

Dirigido pelo proprietário, e contando com 
valorosos funcionários, onde poutificam co- 
sinheiras de elevado conhecimento de culinária e 
garçons atenciosos, o Napoli continuara sendo 
por certo o ponto preferido para as refeições da 
familia lageana, bem como do grande número de 
viajantes que nos visitam diàriamente

Divulgando êste acontecimento, destas colunas 
formulamos ao Sr. Erno Pedro Rech, os nossos 
votos de continuas felicidades em suas atividades 
comerciais.

Fundada a Socieda-| 
deOrfeômca Lageana) 

(S.O.L)
É com satisfação ge

ral que tornamos públi
co a fundação em nos
sa cidade de mais uma 
entidade de âmbito cul
tural, que representará 
Lages, na arte do «Bel- 
canto». Trata-se da So
ciedade Orfeônica Lagoa 
na «SOL», iniciada pelo 
esforço de uma plêiade 
de jovens aficcionados 
da arte, cuja honrosa 
regência enc >ntra se a 
cargo do Sr. Antônio 
S. Müller, formado em 
Canto Orfeônico pelo Se
minário Sul- Rio - Gríin- 
dense de Música, em 
Pòrto Alegre.

O coral mixto, atual 
mente, conta com a par 
licipação de 40 cantores 
Dentre os qua s bancá
rios, comerciários, pro 
fessôres e estudantes, e 
futuramente, com a ade
são de novos membros 
interessados, estamos 
certos, e fazemos votos, 
que a «S.O.L,» logrará 
pleno êxito.

Além de fazer suas 
execuções religiosas aos 
domingos, às 9,00 horas, 
na Igreja Santa Cruz. a 
»SOL» já está se prepa
rando ativamente para 
em breve, apresentar ao 
nosso público, aprimora
da programação fulclo 
rica.

Ao Sr. Antônio S. Mül 
ler, à Diretoria e aos 
esforçados cantores da 
Sociedade Orfeônica 
Lageana os aplausos e 
o apôio da população 
culta de Lages.

CORREIO LAGEANO
r  ■

5 1 N E  M A R A j O Â f c A
apresenta amanhã (domingo) às 2, 5 e 8 horas

a grande produção da IVI.G M. em Technicolor e Cinemascope0 Grande Motim
com o notabilissimo Marlon Brando 

_____________ 3 horas de projeção que fará vibrar a platéia

Aviso ao Público Lageano
O Consórcio TAC - CRUZEIRO DO SUL. , .m p r .  procurando sorrir cada  r . r  

m elhor o publico viajante da região serra de Santa Catarina deoois de • ■ 
os seus voôs para JOAÇABA, capital do Oeste C a ta r in e ^ e  volM  a a o ^  ^  
esta região, com  PORTO ALEGRE, capita l do visinho Estadti do R io G r ^ d o  s T  

Assim e que. sendo atualm ente a ú n ica  C om panhia de Aviação r l  - , 
servir nossa cidade o Consórcio TAC - CRUZEIRO DO SUL que ^em nre °

servir a zona da Serra, ligando-a a todas as cidades do PaS, oferece aaora 0 0° “  
publico viajante, os seguintes vôos, nos dias e horários abaixo:

2as. 4as. e 6as. feiras: - às 07:00, para: Fpolis., Itajaí, Joinville Curitiba
. , 0.0rt Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio’ 
às 13.30, para: Porto Alegre 

qoc r; , , às para: Joaçaba.
3a«. 5as. e sabado: às 08 00, para: Fpolis, Itajaí, Joinville, Curitiba

i Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio’
às 10:20, par* rao0d csm . Fpolis., Itajaí, Joio-'

novas linhas do Consórcio? TAC0-*CRUZEIRO 'D O ™ ® ? ™  conttaúa? M r°m 88 
Maiores ?  & ^

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

Acontecimento de transcendental significação 
nara os nossos meios artísticos, ^ocorreu no dia 
Z9 do mês p.p., com a comemoração do 15' ani
versário de fundação do Cine Teatro Tamoio, tra 
dicional casa de espetáculos da Princesa da Ŝer- 
ra

Desde o longínquo ano de 1948, o Cine Tea
tro Tamoio vem acompanhando a evolução do 
nosso setôr cultural, irradiando luzes e alegrias à 
população lageana,que vê naquela simpatica casa 
de diversões o símbolo do progresso sócio-cultu- 
ral da nossa gente.

Tendo a sua frente, como seu diretor presi
dente, a figura dinâmica e esclarecida do Sr. Má
rio Augusto de Sousa, verdadeiro pioneiro do 
setôr cinematográfico da Princesa da Serra, o Ci- 
ne Teatro Tamoio é uma épopeia viva nas mãos 
sábias e batalhadora daquele alto dirigente ;de ci- 
ueina, amigo da cultura e do progresso intelec
lUal.

Como diretor gerente, desta casa de espetá
culos, encontramos o Sr. Constantino Bertuzzi, 
verdadeiro dínamo de seu crescimento, responsá
vel direto por uma série de iniciativas e inova
ções que êste Ciue-featro vem oferecendo ao pú
blico lageaoo, quer sejam através de grandes su
cessos cinematográficos, como também pelo con 
fòrto que é sempre proporciouado aos seus dig
nos frequentadores.

Não poderiamos deixar de mencionamos nes
tas linhas, justamente nêste acontecimento de lar
ga relevância para a nosso setôr cinematográfico,» 
figura do Sr. Cícero Lopes Amaraute, seu diretor 
secretário, que tem funcionado em sua direção 
com elogiável despreeudimento, que por sua vez 
é muito bem secundado por outros componentes 
do seu corpo de funcionários.

Regosijosos com a passagem do 15” aniversá
rio do Cine Teatro Tamoio, enviamos ;destas co
lunas as nossas calorosas felicitações à sua bra
va diretoria, bem como aos seus abnegados fuo 
cionários.

Em seu enderêço à  
iRua Aristiiiano Ramos, 
jõ2, será inaugurada nà 
próxima s e ma na ,  em 
nossa cidade, a Casa 

'do Cabelereiro, firma 
que terá a ;direção do 
seu sócio Sr. Nelson C 
Perlin.

Êste nóvel estabele
cimento comercial terá 
uma linha completa de 
produtos de perfumarias, 
destacando-se os da fa 
mosa marca Wellin e 
Cirena, conhecidos em 
todo o Brasil, além de
es“ oaueP!f to *  variado estoque de artiwos
manteure e ped icS re . d

A Casa do Cabelerpi 
ro disporá ainda de um* 
completa m o n t a g ^ *

Institutos de beleza, 
ra o que contam < 
todos os materiais 
cessários.

Desta maneira, está 
de parabéns a popula
ção lageana pela pró
xima inauguração dêsse 
finíssimo estabelecimeo 
to comercial, que trará 
grandes benefícios às 
pessoas elegantes d* 
Drincesa da Serra.

Cumprimentamos o 
Nelson Perlin, seu só 
diretor, bem como 
demais componentes 
sua [direção geral, J 
guraudo - lhes inútnei 
venturas em suas ati 
d ajde s comerciais 1 
nossos meios.
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