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— Cr$ 20.00 — Lages, 16 de Novembro de 1963 — N° 8 — —Piefeito Dr. Wolny Delia Rocca
Após permanecer por 

vários dias na capital do 
Estado, regressou a nos
sa cidade, o Prefeito 
Municipal, Dr Wolny Dei- 
la Rocca.

Durante a sua estada 
em Florianópolis, o Pre
feito Dr. Wolny Delia 
Rocca tratou de relevan
tes assuntos condizentes 
c o m  a administração 
municipal junto ao go- 
vêrno do Estado e à 
várias Secretarias.

Nestes importantes con
tactos que manteve com 
diversos órgãos admi
nistrativos estaduais, o 
chefe do Executivo mu
nicipal foi bastante su
cedido em sua missão.

Almejamos ao Prefeito Dr. Wolny Delia Rocca 
os nossos votos de bôas vindas.Normas para a concessão de crédito

Aderindo a proposta do ministro Carvalho 
Pinto, o chefe do Gabinete Civel expediu circular 
aos órgãos diretamente subordinados à presidên
cia da República e da administração indireta, de
terminando o estrito cumprimento das normas re 
lativas a concessão de empréstimos nas institui
ções de crédito do govêrno.

A circular alerta as instituições do govêrno 
no sentido de não aceitar como garantia bens em 
valores superio.es ao declarado no Imposto de 
Renda.

rão - Lages
O govêrno do Estado 

resolveu atacaras obras 
do tiecho Tubarão - La
ges da rodovia BR - 90, 
visaDdo a integração do 
planalto central à eco
nomia do sul do país, 
doslocando as riquezas 
da região para os por 
tos de Laguna e Imbi- 
tuba.

A obra, de grande 
port j com volume apro- 
ximauo de dois milhões 
de metros cúbicos de 
terra e de custo aproxi
mado de 760 milhões de 
cruzeiros, significaiá um 
atendimento às necessi
dades econômicas d e 
uma vasta região de 
Santa Catarina.

Criado o Ginásio Indus- 
dusirial Vidal Ramos Jor.

SE 4-11-63/853

Cria o Ginásio Industrial Vidal Ramos Júnior
O Governador do Estado de Santa Catarina 

no uso de suas atribuições:
D E C R E T A :

Art. I o — Fica criado um estabelecimento, de 
ensino industrial do primeiro ciclo (nível médio), 
na cidade de Lages, cora a denominação de Gi
násio Industrial Vidal Ramos Júnior.

Art. 2o — É a Secretaria de Educação e Cul
tura autorizada a convencionar com o Serviço Na
cional de Aprendizagem Industrial SENAI - a uti
lização do patrimônio referido no artigo anterior.

Art. 3o — O Ginásio Industrial Vidal Ramos 
Júnior funcionará a partir do ano letivo de 1964.

Art. 4o — Enquanto não forem criados os car
gos, os professores e o pessoal administrativo se 
rão providos por contrato, e à medida das neces
sidades, correndo as despesas por conta das do
tações orçamentárias próprias.

Art. 5o — Este decreto entrará em vigor na 
data da sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Palácio do Govêrno, em Florianópolis, 
outubro de 1963.

Sr Âry 

Costa Avila
Transcorreu no dia de 

ontem, a passagem de 
mais um aniversário na- 
talicio do Sr. Ary Costa 
Avila. presidente do Clu 
be de Caça e Tiro Luiz 
Ramos Borges, e ele
mento bastante concei
tuado em nossos meios 
sociais e políticos.

Ao ensejo do seu na- 
talicio, o Sr. Ary Costa 
Avila, foi homenageado 
à noite com um galeto 
por parte dos seus ami
gos e admiradores, cujo 
ágape transcorreu num 
clima de franca camara
dagem e alegria.

Noticiando êste acon
tecimento, destas colu
nas cumprimentamos o 
Sr. Ary Costa Avila au- 
gurando-lhe muitíssimas 
felicidades.

E D I T A L
A Inspetoria Regional de Educação, com sede na 

cidade de Lages, torna publico que de conformidade com 
o calendário abaixo, estarão abertas as inscrições para 
Remoção de Inspetores Escolares, Diretores de Grupos 
Escolares, Professores normalistas, Regentes de Ensino 
Primário com lotação anual em Grupo Escolar, e para in
gresso e reingresso de professores, diretores e Inspetores 
Escolares.

As inscrições deverão ser feitas na Inspetoria Regional 
de Educação, de Lages, sito à rua Marechal Deodoro, Al
tos das Lojas Paul, das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 horas.

Calendário

REMOÇÃO
De 16 a 27 de novembro.

INGRESSO E REINGRESSO
De 16 a 27 de dezembro.

cnçoes.
Maiores detalhes serão fornecidos) no local das ins-

Saudações.

Wilson César Floriani 
Inspetor Regional

Presidente

José Sineval )Couto
Membro

Paulo Batcke Filho
Membro

Deverá funcionar bre
vemente em nossa cida
de, a agência do Servi
ço Social do Comercio 
(SESC) autarquia esta que 
íuucionará nos mesmos 
moldes do ^ESI, com 
assistência dentária, ^far

macêutica etc.
A agência do SESC 

será localizada à Rua 
Correia Pinto, 480, cujo 
local está sendo conve
nientemente organiza
do.

Publicação
recsbida

Recebemos e agrade 
cemos Laço Húngaro, no 
vel revista que se edita 
na capital do Estado, e 
que tem como diretores 
os srs. Major Carlos Hu 
go de Souza e Tte. Le- 
deny M. da Rosa.

NOTAS ESPORTIVAS
Santos venceu e teremos o 3* Jogo

Sensacional vitória para o futebol brasileiro, 
obteve quinta feira á noite, a equipe do Santos 
F. C. ao superar o Milão da Italia pelo escore de 
4 a 2. Na primeira fase, o elenco italiano venua 
por 2 a 0. Pepe 2, Almir e Lima marcaram os 
tentos do conjunto de Vila Belmiro, ao passo que 
Mazzola e Mora consignaram os gols do quadro de 
San Siro.

Tendo em vista, que o Milan vencera o pri
meiro jogo por 4 a 2, teremos hoje à noite no Es
tádio Estadual do Maracanã, no Rio de Janeiro, a 
realização do terceiro jogo.

Em caso de empate, haverá uma prorrogação, 
e peisistindo o empate na prorrogação, o título 
sera sorteado na clássica moeda.

Olinkraft venceu o CruzeiroI

Em prosseguimento ao campeonato citadino, 
realizou se ontem à tarde, no Estádio Municipal 
Vidal Ramos Júnior, o prélio entre as equipes do 
Olinkraft e do Cruzeiro.

Depois de um jogo dos mais equilibrados, em 
que o estrelado exigiu o máximo da equipe lider 
do campeonato lageano, o quadro de Igaras levou 
a melhor pelo escore de 1 a 0, gol conquistado 
por intermédio de Vilmar no primeiro periodo. Com 
êste resultado, o Oliukraft deu mais um passo em 
busca do título máximo de 1963.

Amanhã o campeonato terá prosseguimento
o n m  a  A n n f r n n t n  u n l r o  n  f l n  a n\7 f  ^ ,,/lA  1,1
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Na C i d a d e ,  na E s t r a d a  ou na P i s t a ,
S I M C A C H A M B O R D é .  « n o  b.asüeúo delinilivamente aprovado

A  m arca  m ais vitcricsa nas ú ltim as  c m m e tic t es ll^
ELEGANTE -  VELOZ -  MACIO

R even dedor SIMCA nesta praça:
COREMA ■ Cia. Revendedora de Motores e Automóveis

Rua Manoel Thiago de Castro. 174 • Lages - Santa Catarina
§ * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ ^ ^ ^ ^  I* * * * * * ;

P R E F E I T U R A  MU N I C I P A L  DE L A G E S
Estado de Santa Catarina

ANEXO N° 3 - LEI N° 150 de 7 10-1963-
1ADDLA L V i U í r t i m i u n  xj  a j  »

C A R G O S
SITUAÇÃO ANTIGA SITUAÇÃO NOVA

Padrà0 í C,argosl|Vcncimentos
adrão N- de

largos
Vencimentos

DIRETORIA DA FAZENDA

Auxiliar de Escrita v I 2 21 000,00 — — —

Auxiliar de Escrita H 2 2o.ooo,oo H 1 3o.ooo,oo
Tesouraria
Tesoureiro R 1 35.ooo,oo R 1 52.5oo,oo
Fiel do Tesoureiro 0 1 3o.ooo oo 0 1 45.ooo,oo
Auxiliar do Tesoureiro M 1 26.000,00 M 1 39.ooo,oo
Cadastro - Predial e Territorial
Auxiliar de Escrita H 1 2o.ooo,oo H 1 3o.ooo,oo
Auxiliar de Topógrafo J 1 22.ooo,oo J 1 33 ooo oo
Auxiliar de Escrita I 1 21.000,00 I 1 31.5oo,oo
Auxiliar de Escrita H 1 2o.ooo,oo H 1 3o.ooo.oo
Taxa Rodoviária
Auxiliar de Escrita H 2 2o.ooo,oo H 2 3o.ooo,oo
Indústrias e Profissões
Escriturário J 1 22.000,00 J 1 33.coo,oo
Auxiliar de Escrita H 1 2o.ooo,oo H 1 3o.ooo,oo
Dívida Ativa
Escriturário J 1 22 000,00 J 1 33.ooo.oo
Auxiliar de Escrita H 1 2o.eoo,oo H 1 3o.ooo.oo j

Fiscalização
Fi6cal da Fazenda 0 2 3o.ooo,oo 0 3 45.ooo,oo
Fiscal da Fazenda M 2 26.ooo,oo M 2 39.ooo,oo
Fiscal da Fazenda I 3 21.ooo,oo 1 I 2 3l.5oo,oo

DIRETORIA DE OBRAS E VIAÇÀO DOV

Escritório
-Contador R 1 35.000,00 — - -----  1

Encarregado do Expediente I 1 21.ooo,oo M 1 39.ooo,oo
Auxiliar de Escrita H 1 2o.ooo,oo H 1 3o.ooo,oo
Secção Técnica
Topógrafo N 1 28.ooo,oo N 1 42 000,00
Topógrafo M 2 26.ooo.oo — - —  i

Auxiliar Je Topógrafo J 1 22.ooo.oo J 1 33.ooo.oo
Desenhista — - — M 1 39.ooo,oo
Desenhista H 1 20.000,00 H 1 3o.ooo,oo
Secção de Águas
Chefe Serv. Abast. Águas 0 1 3o 000,00 0 1 45.ooo.oo
Fiscal Serv. Abast. Águas

1
1 21.000,00 1 1 31.5oo,oo

P a ra  as suas refeições
VA AO

0. fi.o-n.to. fiuÇzúdo- fia la  ôtu fiaiadaA

Avenida Caizcss (Ao lado do Cine Avenida)

BAIRRO CORAL

Lages — Santa Catarina

PanifcÉra «8 Nosso Pão» LUa.
Equipada com os modernos maquinários SIAM

— Pães quentes a toda hora -

BISCOITOS - BOLACHAS - DOCES 
FRIOS - CONSERVAS ETC.

Rua Correia Pinto, 41 — LAGES —  Santa Catarina

Continua no próximo número
« t o a m

Raul Goelzer Eqelsiig Ltda.
Representações e t c n t a  I r i  p ria
Cofres - Fogões - Balanças - Motores M a 

quinas e materiais para agricultura e 
indústria em geral

♦

Preços e garantias de Fábricas em 
prestações sem juros e sem acréscimos.

5, 10 ou 30

Praça Vidal Ramos Sênior, 394 - Telefone, 
Caixa Postal, 323

L A G E S  -
351s. c.

Faia um transporte seguro e econômica adquira .o iamoso F .  N .  m .
0 caminhão quo domina nossas estradas de norte a sul e de hsto a oesteConcessionário F.N.M. e JK  nesta região:
v e íc u l o s  e m a q u i n a s

LAGES — Av. Presidente Vargas, 1437 - Fone, 537 - End. Tel. Rodopinho - Caixa Postal
312 __

santa  Ca t a r in a
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«SOCIETY»
'J. H. apresenta 

a sociedade em revista

Lages conquista mais um título de beleza 
Baile de carnaval em «Black T ie » 

Escolhida a debutante de Santa Catarina 
Outras Notas

7;r

Aconteceu, sábado pró
ximo passado, nos salões 
do tradicional Clube 12 de 
Agosto de Florianópolis, 
o Baile das Orquídeas era 
«Black Tie», promoção 
do cronista Lázaro Bar- 
tolomeu. que monopoli
zou as atenções da so
ciedade Catarinense pe
la sua originalidade e 
teve como ponto alto a 
escolha da Rainha das 
debutantes de Santa Ca
tarina e suas princesas 
O título máximo ficou na 
Ilha, a Srta. Vera Gou 
lart é a soberana das 
«Debs» de 1963. Nossa 
sociedade, muito bem re
presentada pelas bonitas 
Srtas. Eva Maria Lisboa 
e Salete Chiaradia, com 
muito «charme» elegân
cia e beleza confirma
ram com destaque a pro
jeção do nosso «society». 
A elegante Srta. Eva 
Maria Lisboa trouxe mais 
um título de beleza para 
a nossa cidade, sendo es
colhida como primeira 
princesa.

X X X

Isabel Cristina, filha do 
!Casal Sr. e Sra. Josó 
Paschoai Baggio foi elei
ta Rainha das ciganas.

A bonita senhorita Ma- 
rilene Palma Valente, 
na foto acima, que em
beleza as sociais desta 

edição, é uma das 
«Debs» do tradicional 

Clube 14 de Junho

O Clube das Soropti- 
mistas na sua já vitorio
sa campanha pró cons
trução da Creche infan
til, realizou domingo na 
Praça João Costa a 
Grande Festa Cigana, que 
se constituiu em verda
deiro êxito, quer festiva 
como financeiramente. A 
grande atração, foi o des
file das ciganinhas, que 
se apresentaram com tra
jes característicos dando 
um toque diferente à en
solarada tarde de domin
go. A graciosa menina

A  objetiva nos mostra 
a Srta. Vania Beatriz 
Vieira de Souza, que 
participará do desfile 
das «Debs» em a noite 
do dia 31 de dezembro

Registramos com des
taque o aniversário da 
elegante Srta. Edina Ra 
mos Vieira, dileta filha 
do ilustre casal Sr e Sra. 
Dr. Hélio Ramos Vieira. 
Edina recepcionou\suas 
amigas e familiares. A- 
conteceu dia l i .

Regressou da Guana
bara pelo Caravelle da 
Panair com escala em 
Pôrto Alegre, o industrial 
Emilio F. Batisttella. VIP 
(Very Important Person) 
constava em seu bilhete 
de viagem. Feliz retorno.

x .  X  X

As 3 horas de Lages, 
«  Prova Correia Pinto » 
será realizada no próxi 
mo domingo. Deverão 
participar volantes de 
quasi todos os municípios 
de nosso Estado. A fun
dação do Automóvel Clu
be de Santa Catarina já 
é uma realidade, Lages 
será a pioneira e conse 
quentemente a séde do 
automobilismo Catarinen
se. As 3 horas de Lages 
será sem dúvida, o co
mentário da semana.

O famoso Conjunto Me
lódico Sincopado conti
nua sucesso. Semanal
mente tem realizado to
catas pelo interior do Es
tado Catarinense, agra
dando plenamente. O Sa- 
rau que o Serrano Tenis

Clube realizará no dia 6 
de janeiro com a presen
ça do Cantor Miltinho, 
será abrilhantado pelo 
Sincopado, agora com 
mais duas figuras, um 
pianista e um guitarrista.

X X X

Soube, que a direção 
do Serrano Tenis Clube 
cogita realizar nos pró
ximos festejos carnava
lescos, somente um bai
le Este seria de gala, 
(Black Tie) com prêmios 
para as fantasias mais su
gestivas e ricamente con
feccionadas. Votos do co
lunista para que a dire
toria do «mais fechado» 
concretize esta promo
ção, pois, será um acon 
tecimento social inédito 
em nossa sociedade e 
talvez no Sul do País.

Data marcada para o 
enlace matrimonial do 
jovem médico Cláudio 
Pavão com a linda Srta. 
Magnólia Marturano. A 
contecerá dia 9 de janei 
ro. Desejo felicidade.

X X X

A presença da elegan
te Srta. Vera Goulart, re
centemente eleita Rainha 
das «Debs» de Santa Ca
tarina de 1963, no tradi 
cional « Reveillon » do 
Clube 14 de Junho, dará 
um brilhantismo original 
naquela noite de graça, 
juventude e beleza.

X  X _  X

A última reunião dan 
çante que se realizou do 
mingo na «  Boite » do

O clichê fixa a Srta. Ivania Beatriz Ranzolin, 
mais uma das debutantes que serão apresen

tadas a sociedac^ Lageana no dia 31 
de dezembro, no Clube 14

A menina moça Lia Lucena Schmidt, mais 
uma debutante do 14, que estará presente na 
noite de graça e beleza, por ocasião «do 

desfile das Debs»

Clube 14, esteve movi- 
mentadíssima, n o t e i  a 
presença assídua do jo 
vem Joaquim Simão e 
noiva Srta. Beatriz Gam- 
borgi Branco.

\ x x x

Ilustramos acima a foto da Srta. Arleide 
Ramos, filha do casal Sr. e Sra. Otávio 

Ramos, que fará seu «debut» no 
baile das debutantes do 14

As meninas moças, Ma
ria da Graça Paim Ne
ves. filha do casal Sr. e 
Sra Dr. Romeu Sebastião 
iNéves, Iracema de Souza 
Ramos, filha do Sr. e Sra. 
Luiz Ramos Neto, Riso- 
lete Vieira Pereira, filha 
do casal Sr. e Sra. Celso 
Pereira, Maria Cândida 
Goulart, filha do Sr. e 
Sra. Jairo Goulart e Ne- 
ly Schmidt Silva, filha 
da Vva. Sra. Umbelina 
Silva, mais cinco senho- 
ritas que serão apresen
tadas a sociedade lagea
na no baile das debutan 
tes do Clube 14 de Junho, 

x x x
No próximo mês de 

dezembro este colunista 
estará apontando numa 
grande promoção as se- 
nhoritas mais elegantes 
de nossa sociedade. A- 
guardem.

x x x
Dia 1° de dezembro às 10 
horas a diretoria do Clu
be 14, estará sorteando 
as mesas para as debu
tantes presentes e repre
sentantes das mesmas, 
no dia 8, para os demais 
associados.
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Estado de Sta. Catarina
Edital de Concorrência Pública para aquisi
ção de um bloco parcial para o motor esta
cionário empregado no serviço de abastec.* 

mento de água da cidade
De Ordem do Senhor Prefeito Municipal, e tendo em 

vista as disposiçõeB da Lei n. 149 de 7 de outubro de 196.1, 
levo ao conhecimento de todos os interessados que se a- 
cha aberta Concorrência Pública, para aquisição, pela Muni
cipalidade de um Bloco Parcial para Motor Diesel Mercedes 
üenz, 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 os 
interessados deverão apresentar suas propostas em enve
lopes lacrados, na Secretaria da Prefeitura, até o dia 2 de 
dezembro do corrente ano, às 16 horas.

No dia e hora acima referidos, todos os interessados 
clue tiverem apresentado propostas, poderão, na Secretaria 
e sob a supervisão do Sr. Prefeito, assistir a aberlura 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- 
(jresentar 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 as6im convir 
aos interesses do Município.

Tôdas as propostas deverão ser redigidas com clareza 
e datilográficamente, 6em rasuras ou entrelinhas, de forma 
á não dar motivos para dúvidas ou dupla interpretação.

Das propostas deverá, ainda, constar o preço exato 
dp Bloco, compromisso da entrega imediata e condições de 
pagamento, além da discriminação dos característicos que 
6Ó poderão ser os fixados por êste edital.

Para que ninguém possa aleear ignorância, foi lavra
do o presente Edital que será publicado no Jornal «Correio 
Lageano», desta cidade e exibido ao público no lugar pró
prio, na séde do Governo do Município.

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

Asdrubal Guedes de Souza Pinto 
Resp. p Secretaria

Diretoria da Fazenda Municipal] 

Secção Fiscalização
RESOLVE:

Atendendo as constantes denuncias do comércio lo
cal, solicitamos aos Senhores e Senhoras vendedores clan
destinos de Roupas feitas, Jóias, Bijouterias etc., que com
pareçam a Repartição competente afim de regularizarem 
6uas firmas, sob pena de apreensão das mercadorias.

Lages, 7 de Novembro de 1963.

QUEM NÃO ANUNCIA
-  Se Esconde-

Para seus anúncios procure

CORREIO LAGEANO  

Rua Mal. Deodoro, n° 294

Recauchutadora Gancha
1 "2 Irmãos" !—

Modernamente aparelhada conJ , .
maquinários que sao a ultima

palavra no generoüecaachutagem - Recapagem - Vnlcanização de pneas etc
B a ir r o  C o ra l Lages Santa  C a ta r in a

M ic r o  T r a t o r  T C B A T T A .
A maravilha da técnica japoneza,

. V,
'* V- .< J 1

i | : . «*. >

agora fabricado no Brasil
PRESTA SERVIÇOS DE:

ARAR, GRADEAR. SULCAR, RO
ÇAR, PULVERIZAR

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

E IRRIGAR

CUSTANDO APENAS A QUABTA 
PARTE DO PRECO DOS DEMAIS 

TRATORES

Distribuidor Exclusivo:

VICENTE PASCALE 

Comércio e RepresentaçõesR u a Correia P in to  122 -  C x . Postal 28 Fone 228 -  L A G E S  -  S C .
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE LAJES

(Carta d<: reconhecimento expedida pelo Ministério do Trabalho 
Ind. e Comércio, em 13 de março de 1959)

Rua Pres. Nereu Ramos, 103 — 2' andar — sala, 201 — Telefone, 422 - LAJES- S.C.

Presidente: IRINEU PAMPLONA 
Secretário: NELSON SARTOR 
Tesoureiro: EL1ZEU CONCER

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

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

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

— — ^  —— —— *—*— 1—"— 1—"—' 1—n «—*»l-a—iui—'>—u i_A— i—iL, ai—a / a i_L_ia i h la LJUa L

Agora em Lages os Famosos Produtos Serramalle
Preços diretamente da Fabrica ao consumidor, somente acrescido do freteCervejaria Seriamalte Ltda

Matriz: Rua Alexandre Bramatti, 773- Getúlio Vargas - Rio Grande de Sul 
____________Deposito Proprio: Rua Gerônimo Coelho s/n° - Fone 557 -Lages Santa Catarina

Cervejas: Fabricantes dos renomados produtos:

Rronenbier
Dilsen

E le fa n te
M a lz b ie r

Defrfóerantes: E iru ta
G u araná

Acua Tônica

Distribuem  ainda:

LaranJada
Ectía L im c n a d a

A suflrdente e V inhc
Entregas rápidas à domicilio —  Adquiram os famosos n r o d i^ T ^ --------------

certifiquem-se rios seus prêcos compensadores Serramalte e
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Refrigeradores
Rádios Transistores Portáteis e Mesa 

Eletrolas HI-FI e Estereofônicas 
Máquinas de lavar roupa 

Conjuntos estofados
Ferros elétricos automáticos 

Enceradeiras

&  W  —

í
1
§

êi

1
1
1

I
i
§
1

Liquidificadores
Maquinas de costura 

Aspiradores de pó 
Móveis de Fórmica 

Fogões à gás 
Sofás - cama
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Tudo em 18 Prestações
pelo prêeo à vista sem acréscimo

Desccntcs inacreditáveis à vista

Melhor oferta ninguém faz 1
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Antes de procurarmos res 
ponder a pergunta que fre
quentemente formulam aque
les que confundem Geografia 
Econômica com Estatística, 
cumpre-nos estabelecer, que 
a Geografia não pode ser 
mais definida como «a des
crição da terra», conforme o 
indica a etimologia do vocá
bulo, bem mais vasto é o 
seu campo. Sintetizando os 
três grandes princípios que 
norteiam a moderna Geogra
fia, o eminente prof. De 
Martonne definiu-a como sen
do «O estudo da repartição 
à superfície do globo dos 
fenômenos físicos, biológicos 
e humanos, das causas desta 
repartição e das relações lo
cais desses fenômenos». De
correndo dai as suas mais

importantes divisões: Geogra
fia Física, Geografia Bioló
gica ou Biogeografia, Geo- 
grafia| Astronômica ou Ma
temática e Geografia Huma
na. Sendo esta última o ob
jetivo visado, necessário se 
faz uma maior explanação 
deste importantíssimo ramo 
da ciência Geográfica.

A Geografia Humana ou 
Antropogeografia, tomando-se 
a expressão no seu mais am
plo sentido, abrange três 
subdivisões: Geografia Hu 
mana propriamente dita, 
Geografia Política e Geo
grafia Econômica Mantendo 
ainda estreitas relações com 
a História, Sociologia. Etno- 
grafia, Economia Política e 
a Estatística.

A Geografia Econômica

*

Escritório d© 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.
N O TA: Incumbe-se, outrossim, de 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.

Caminhões precisam-se
A firma L. Schmaedecke Com. e Ind. S/a , estabe
lecida com escritório à rua Presidente Nereu Ra
mos, 38, está necessitando de caminhões para o 
transpoite de madeiras para São Paulo e Rio de 
Janeiro.

Os interessados devem dirigir-se no enderêço 
acima, onde obterão maiores informações.

segundo renomado geógrafo 
tem como objetivo o estudo 
das zonas e formas de produ
ção e consumo mundial e 
suas áreas. É, como ficou 
esclarecido linhas acima, es
sencialmente, uma ciência 
humana e social, pois os 
processos de prouução e tro
ca, transporte, transforma
ção de matérias primas e 
consumo dos produtos e sub
produtos resultam das ini
ciativas e da ação direta de 
cada agrupamento humano.

Tem estes processos rai
zes muito longas: a evolução 
milenar dos processos da 
cultura e de fabricação; a 
utilização das sucessivas des
cobertas científicas; o desen 
volvimento dos 6istemas po
líticos. econômicos e sociais 
concomitantemente, com o 
aprimoramento das técnicas; 
os diversos modos de con
sumo, uso, produção e troca 
em função desses sistemas 
e de sua extensão espacial.

A Geografia da produção 
depende da localização dos 
diferentes tipos de produção 
e fabrico, assim como suas 
formas de expansão.

Tôda a obra ou ensaio ra
cional de Geografia Econô
mica, portanto, se inicia por 
uma consideração do globo; 
pelo exame das formas des 
produção e consumo própria 
aos diferentes grupos, cfe. 
a estrutura de sua economia.

A Estatística é um meio 
de diagnóstico do estado a- 
tual da produção, do consu 
mo, da circulação dos pro
dutos brutos ou elaborados. 
Projetada sobre o plano his
tórico, ela permite definir 
as evoluções e explicar, pe
lo conhecimento das formas 
anteriores de produção e 
comércio, as 6ituações eco
nômicas atuais. Instrumento 
indispensável, a Estatística 
não deve ser considerada, 
entretanto, mais do que sim 
pies instrumento, método ou 
ciência auxiliar.

Antônio Branco Batalha

Duplicata perdida
m s

estabelecida no Município de Campo Belo dci Sul, 
contra a firma «SIBISA - Sirotiski B.rmann S/^>> 
no valôr de Cr* 250.000,00, duplicata n- 53/63 com 
vencimento em 31 de outubro de l » 6- e ace“ e 
com prorrogação do vencimento para 30 de no
vembro de 1903.

Pede-se a quem encontrar, a finesa de entre
gar na firma Organização Contábil Ltda., . ita a 
Rua Presidente Nereu Ramos, 78.

í ) r . A r o n  K í p e l
ALTA CIRURGIA

Doenças de Senhoras - Vias urinárias - 
Diagnóstico precoce do câncer na mulher

Residência: Parque Jonas Ramos. 193 - Fone 4*5

Consultório: Rua Hercilio Luz. 12
Horário, das 10 às 12 horas e das 13,30 às 18 horas

LAGES -  SANTA CATARINA

D i. Mario Teixeira Carrilho
(D esem baraadcr A prsen tacto)

A d v o g a d o
Rua Hercilio Luz, 372

Fone. 226 * Caixa Postal. 19 

Lages — Santa Catarina

D r . A Í R T O N  R . R A M O S
Especialista em olhos, ouvidos, nariz e garganta

Consultório: Praça João Costa, 10 
Io andar

Lages — Santa CatarinaExamine os seus olhos periodicamente
I

Uma cortezia da Joalheria 

e Ótica Mondadori

— D E

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

Praça Joao Costa - (Edifício Dr. Acacio)

l 4111 - /anta Catarina
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ST AD O  E O CÂNCER
ADOLFO QUINTAS

Companhia Catarinense de 
Força e Luz

CHEGOU O NOVO ASTRO
Ja esta em nossa loja o nóvo astro da indústria automobilística brasileira — o Aero-Willys 
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 elegancia e o conforto interno que èle oferece. Vocè se convencerá de que o Aero- 

il ys 2 6 0 0  é o mais luxuoso e perfeito carro de classe até hoje produzido no pais.

PEÇO UMfl DEMONSTRAÇÃO EM

2600
— um carro a rigoi

Concessionário exclusivo:

Agência Planaltina de Veiculas S /A  
Avenida Pressente Vargas, 1898 End. Tel. Planaltina Fone, 4 4 4  

Caba Postai. 333
Lages — Santa Catarina

Prossigo batendo-me con
tra o discricionário controle 
estatal relativamente ao pro
blema do câncer. É um di
reito que me assiste, já como 
cidadão plenamente cônscio 
de suas prerrogativas, já Da

ponha a Sua Excelência, um 
Ministro de Saúde, fazer 
testes de cura, com fórmu
la própria, de casos de cân
cer. inclusivel do ôsso. será 
destituído de noções de res 
ponsabilidade, a poDto de

qualidade de sèr humano não aquilatar da relevânçia 
que não tergiverse em dedi I dè6se oferecimento? Creio 
car-se ao bem à coletividade, ninguém admitirá esta hi- 

Importa-me a premissa ma- pótese. Daí de vez condicio- 
chadeana, de assim como é nada a proposta dèsses testes 
um dever l ivrir  o semelhan- à determinadas restrições 
te de um perigo, também de- oficiais ou estatizantes, eis 
vemos livrar-lo da iníelici- inegavelmente aposta visce- 
dade de uma doença, prin ral preterição à causa, ou
eipalmente em se tratando | seja. mediante inibição à ini

ciativa individual, não poder 
ser levado a efeito ou con
cretizado um procedimento 
beneficiário útil qual o que 
mais o fôr. É verdade. Tal

poderia

do câncer.

Ademais - afirma quem 
com autoridade para fazê-lo 
Hui: “ 0 extermínio das opi 
niões é o suicídio dos regi 
mens” . E todo entrave visan-1 procedimento, que 
do a opor-se aos ensinos das L , , itQ„ , .
leis naturais conduz, já não . ’ alguém a angus
digo sòmente ao suicídio d o s r ia aa ^or e a morte, virtual 
regimens. mas, igualmente, mente (ou inumanamente) 
ao suicídio moral dos homens preterido, sistematicamente
que se atribuem respoDsá- privativo, em função do Está
veis pela melhoria da espe 1 
cie humana.

do! Caso da citação seguinte: 
«Todas as grandes injustiças 
dêste mundo têm sido prati 
cadas por homens que acre
ditam estar coui a razão».

Caso, ainda, de pnder-se 
inferir que <> problema do 
câncer continuará insolúvel 
enquanto os homens respon- 
sáveis_ por grandes injusti
ças, não se apercebam de 
que nãc há grandes proble
mas, mas grandes desafios 
não só à refinada cultura 
universitária, mas também 
ao indiscriminado esforço e 
o coração do homem do po
vo. Assim subtend.do, que, do 
seio do povo, também po
dem surgir preciosos even
to, bem assim, que, nem 
sempre, a posição poütica 
ou 6ocial é o bastante para 
projetar os homens aos fatos 
da História, mas, essencial
mente, seu mérito ou altos 
dotes morais.

Assembléia Geral Extraordinária
Primeira Convocação

São convidados os Senhores Acionistas desta 
Empresa a se reunirem em Assembléia Geral Ex
traordinária, a realizar-se no dia 23 (vinte e t^es) 
de novembro de 1963, às 16 (dezesseis) ,'horas, na 
sede social, nesta cidade de Lages, a fim de dis
cutirem e deliberar sôbre a seguinte:

Ordem do Dia
I o) - Projeto de incorporação de nossa socie

dade pela CELESC e decisão sôbre os 
atos necessários.

2 ) - Outros assuntos de interesse da socie
dade

Lages, 11 de novembro de 19Ü3.
Sérgio Ramos

Diretor Presidente

Remi Goulart
Diretor Gerente 

Emilia Furtâdo Ramos
Diretor Secretário

Escreve o Dr. Alexis Oar 
rei: “ As leis naturais são 
universais e inexoráveis. Em 
país nenhum se lbes pode 
desobedecer impuuemente. 
Nunca advertem aqueles que 
as transgridem; a punição 
que delas vêm é tão silen
ciosa como o seu imperativo” .

Na inadvei têDCia, quauto 
í.os pródigos ensinamentos 
das leis naturais, eis, sem dú
vida. consistindo a desgraça 
no expandir do câncer. Nada 
há, pois, que possa justificar 
és6e referido controle esta
tal com agasalho tão - só na 
iuvasão do critério das Na
ções Unidas, na proverbial 
dissimulação da Organização 
Mundial de Saúde - consoan
te demonstro-o em recente 
publicação - e na daltòDica 
ortodoxia científica do aia- 
mado Prêmio Nobel - (Ima
gine-se, até o “ doutor” Mário 
Pinotti já estava incluido no 
rol dos candidatos a êsse 
Prêmio, e o seu pupilo DDT 
e os seus muito mais vene
nosos derivados timbrando - 
intocável o magister dixit 
das superiores autoridades 
sanitárias inclusive Mr Lin
coln Gordon - em causar 
recrudescimento de casos de 
leucemia, hepatite, doença 
de Hodgkin, e outras doen
ças degenerativas (Seleções, 
julho, 59 ‘ Guerra aos Insetos 
ou Destruição Total?” ). No 
entanto já é t e m p o  Je 
le va r -se  m a l  6 a sério 
o acatamento a v i t a i s  
ansêios do público, êste mes 
mo público sobrecarregado 
da obrigação de manuten
ção «aqueles órgãos, que 
não deve, absolutamente con
tinuar passivel de calamito
sas injustiças, de preconce
bidas deturpações acoberta
das pelo poder oficial.

Desafivele-se, porém, de 
já a máscara do espantalho 
do câncer, doença erradicá- 
vel como várias outras simi
larmente graves. Lamentá
vel a intermina perduração 
dêsse perpetrado espantalho, 
assim acontecendo face à 
estatização do combate à 
doença, só sendo consentido, 
no entanto a realização dej 
Campanhas em capitais do 
país, paradoxalmente negada 
a espontânea colaboração no 
que tange à sua principal 
carência: a cura. Por exem
plo. Um iudividuo que pro-
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Na próxima segun
da feira, dia 18, o Ci- 
ne Teatro Marajoara, 
comemorará o seu 16° 
aniversário de ativida
des cinematográficas.

A passagem de mais 
um aniversário de fun
dação do tradicional 
Cine Marajoara, é mo
tivo de justo orgulho pa 
ra tóda a população la- 
geaua, que tem naque
la casa de espetáculos, 
uma verdadeira escola 
de cultura à serviço 
de nossa terra.

De propriedade da 
E m p r e s a  M. A. de 
Sousa Ltda, o Cine 
Teatro Marajoara, tem 
como seu diretor pre
sidente, a figura sim
pática e culta do Sr.

Mario Augusto de Sousa, considerado o pioneiro 
da arte cinematográfica na Princesa da Serra, e 
um verdadeiro dínamo do progresso da 7d arte 
tm nossos meios.

Elemento laborioso e um grande amante de 
lôdas as iniciativas que visem o bem estar de 
nossa população, o Sr. Mario Augusto de Sousa 
tem sabido levar bem ao alto, o bom nome do 
Cine Teatro Marajoara, por todos os títulos con
siderado a «Catedral do Cinema».

Como diretor gerente do Cine Teatro Mara
joara, encontramos na pessoa do Sr. Ivo Andra
de Sousa, um elemento jovem e dedicado, sem
pre procurando dar o máximo, para que esta 
casa de diversões continue sempre a desfrutar 
do verdadeiro prestigio perante o distinto públi
co desta cidade.

Comemorando a passagem do 16° aniversá
rio do Cine Teatro Marajoara, a sua direção 
programou para a próxima segunda feira, dia 18, 
o grande filme em Metrocolor e Cinemascope 
«Luz na Praça», um dos grandes sucessos cine
matográficos da presente temporada, e que por 
certo agradará em cheio à platéia lageana.

Divulgando êste importante acontecimento, 
destas colunas enviamos à direção e funcionários 
do ,Cine Teatro Marajoara, os nossos cumprimen
tos por tão festiva data.

Hotel e Churras
caria São Cris
tóvão com no

va Direção
O conceituado Hotel e 

Churrascaria São Cristó
vão, sito nas Aguas Sul- 
furosas, vem de ser ad
quirido pela Sra. Olga 
Teston Garcia, proceden- 
de da cidade de Bagé, 
no Estado do Rio Gran
de do Sul.

Devido ao alto concei
to que o Hotel e Chur
rascaria São Cristovão, 
gosa no seio de todos 
aqueles que já o visita
ram, a nova direção dês- 
te estabelecimento Jho 
teleiro, procurará conti
nuar brindando os dis
tintos viajantes com o 
mesmo cavalheirismo e 
atendimento, que sempre 
foi peculiar pela sua 
direção anterior.

Já bastante conhece- 
dora do ramo, e dotada 
de uma série de predica
dos que por certo fará 
com que as suas ativi
dades em nossos meios 
alcancem grandes suces
sos, a Sra. Olga Teston 
Garcia, contará no Hotel 
e Churascaria São Cris
tovão com uma equipe 
de eficientes funcioná
rios que terão ao seu 
encargo, oferecer o má 
ximo de conforto e cor
tesia a todos aqueles 
que tiverem a honra de 
visitarem àquele Hotel e 
Churrascaria.

Destas colunas, felici
tamos a Sra. Olga Tes
ton Garcia, almejando- 
lhe franco sucesso em 
seu nóvel empreendi
mento em nosso Muni
cípio.

apresenta hoje às 4 e 8>!5 horas e amanhã (domingo)
às 2- 4  I  e 945 horas

a sensacional produção da Columbia Pictures Release em TechnicolorÍÜ€Êm® CARTA60
ccm Anne Heywood. José Suares e Pierre Brasseur

a a < i  ím i f p  de Novembro cte 14C 3Notas Políticas
Lacerda candidato

O Governador da Guanabara, Sr. Carlos Lacerda, 
vem de aceitar a sua candidatura às próximas eleições 
presidenciais de 1965.

Assim, após marchas e contra-marchas, o Gover
nador guanabarino se dispôs a disputar o pleito suces
sório, na legenda da IJ.D.N. capacitando-se como um 
sério concorrente ao Palacio Alvorada,

PTB de Santa Catarina e Paraná lançam C- P.

Conforme decisão tomada pelos diretórios regionais 
do PTB de Santa Catarina e Paraná, foi lançado o no
me do Sr. Carvalho Pinto, atual Ministro da Fazenda, 
como candidato à Presidência da República em 
1965.

Sabe-se que outros Estados do sul do País, deve
rão apoiar o nome do ex governador de São Paulo a- 
quêle pleito.

Provável composição da mêsa da Câmara 
de Pôrto Alegre

Segundo dados ainda não oficiais, a nova mêsa da 
Câmara Municipal de Pôrto \legre, ficou assim com
posta, por partido: PTB, 8; MTR, 3; PSD, 3; PDC, 2; 
UDN, 2; e PL, 1.

Se o PSP não atingir o quociente eleitoral (o que é bas
tante viávelJ. a vigésima primeira vaga da Câmara Mu
nicipal de Pôrto Alegre, deverá ficar entre o PTB e o 
PL, que desta forma, poderão aumentar para 9 ou pa
ra 2, o número de seus vereadores

ia i ic a  sucesso o festival de 
— aniversário das Casas Buri

Está alcançando sucesso sem precedentes, o grand 
festival das Casas Buri, em regosijo à passagem do sei 
16 aniversário de fundação.

Esta tradicional organização, que tem a sua marri 
em Sao Paulo, e filiais em quase todos os Estados da Fe 
deração, está realizando uma campanha de prêços baixo 
em todos os seus tecidos, com descontos arrazadores.

Devido à esta monumental liquidação, a filial da 
Casas 3uri de nossa cidade, tem sido grandemente visita 
da pela população local, que lá tem adquirido toda a e< 
pecie de tecidos, e ao mesmo tempo fazerem jús a um, 
serie de regalias, que somente esta tradicional firma sabí 
oferecer^ aos seus distintos fregueses.
í u i ^ enr d!Sso’ as, Casas Buri, continuarão com o set 
fabuloso festival ate as festas de Natal e Ano Novo, fa-
zen o com que todos os seus distintos clientes e amigo; 
possam adquirir os seus artigos para aquelas festividade; 
por facilidades excepcionais.

M „ , T 'T e"Sj  jdeStaS colunas> a pessoa do Sr. Nabor de 
m êd id n td  dad°  gCre" te daS Clsas que nao tem
firma em n Z ?  T a  °  ,,ncreme" ' °  d *  atividades desta 
mesma .Irane* 11 adj ’ lzeni^° com que o prestigio da 
Catadna.  ̂ “  toda a vasta região serrana de SantaPARA A SUA COMPRA DE MOVEIS

-h= |  V I S I T E M  J-------- *
M O V E I S  < o T t  A

RUA ARISTILIANO RAMOS. 180 ■ Lages ■ r L , * \  . -
Catarina
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