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0
De sua viagem à ca

pital do Estado e em au
tomóvel particular, re
gressou quinta feira úl-

tima acompanhado do 
seu progenitor sr. Pedro 
Delia Rocca, o Prefeito 
Municipal Dr. Wolny 
Delia Rocca.

S. S. foi aquela me-

trópole à chamado que 
lhe fez o Governador 
Celso Ramos, para em 
conjunto tomar medidas 
importantes no que di
zem respeito aos nossos 
problemas mais urgentes.

Logo após o seu re
gresso, a nossa repor
tagem ’ manteve contacto 
com S. S., tendo o mes
mo nos afirmado que, 
sua viagem foi coroada 
de absoluto êxito, pois 
todos os assuntos que 
estavam a reclamar me
didas imediatas ficaram 
devidamente resolvidos 
faltando apenas os pas
sos junto às repartições 
que, de acordo com a 
lei não podem serem 
atacados sem sofrer o 
registro dos departamen
tos especializados.

Assim é, que salvo 
imprevistos que possam 
surgir, teremos em bre
ve uma série de provi
dências em diversos se
tores de nossa cidade, 
sendo de se notar que 
todas elas são de vital

Srta. Shirley Donato
Transcorreu ontem a pas

sagem de mais uma efeme- 
ride natalícia da simpáti
ca srta. Shirley Donato, 
filha do sr. Florindo Donato, 
do alto comércio desta praça 
e de sua exma. consorte d. 
Genoveva Baggio Donato.

A feliz nataliciante que é 
rainha do Clube Io de Ju
lho, é tigura altamente rela-

cionada na sociedade lagea- 
na, razão porque foi muito 
cumprimentada no dia do 
seu natalício.

Noticiando êste grato a- 
oontecimento social, destas 
colunas enviamos à srta. 
Shirley Donato os nossos vo
tos de muitíssimas felicida
des.

INSTITUÍDOS s e l o s  d e  iv c  d e  d e z  e  
VINTE MIL CRUZEIROS

Foram instituídos pelo Go
verno do Estado, sêlos nos 
valores de 10 a 20 mil cru
zeiros, respectivamente nas 
côres verdes, preta e mar- 
ron brasil, para cobrança do 
imposto sobre vendas e con

signações, em complemento
ao art. 57, í10 . de^ et0. okr 
573 de 3 de junho de 1958. 
Os referidos sêlos possuirão 

características 
espécie já

as mesmas 
dos sêlos de sua 
em vigor.

General José Machado °
rem ando do Hl Exercito

W f . I
0 General José Machado Lo- 
pes que teve relevante papel 

crise politico-militar que 
assolou o país no período de 
*5 de agosto à 7 de setem- 
bro último, vai deixar © co- 

, Piando do III Exército, pas-

i direção do Ser- 
risão do Exérci

;e sentido já foi
0 Presidente da
1 Pasta da Guer-

ra.

importância para a nos
sa população.

Fomos ainda informa
dos que o Governador 
Celso Ramos atendeu 
suas reivindicações cora 
uma verdadeira dedica 
ção e carinho para o 
nosso município, demons 
trando com isso o seu 
desejo de vir de en
contro com o anseio da 
coletividade.

Argumentando que nos 
últimos dois meses o 
custo de vida subiu 50%, 
e que já se fala em no
vos niveis de salario mi 
nimo, a Confederação 
dos Servidores Públicos 
do Brasil encaminhou 
memorial ao presidente 
João Goulart, solicitando 
estudos urgentes para a 
revisão dos niveis de 
vencimentos dos funcio
nários civis.

Transcorre em data 
de amanhã, a passagem 
do Dia Pan - Americano 
do Viajante Comercial, 
classe que relevantes 
serviços tem prestado ao 
nosso país.

Em regosijo à passa
gem de tão auspiciosa 
data para todos aqueles 
que militam nessa clas
se, várias Agencias 
Transportadoras de nos
sa cidade, estarão ho
menageando no dia de 
amanhã a todos os via
jantes que se encontram 
em trânsito por Lages 
ou que residam na Prin
cesa da Serra.

Em nossa próxima e- 
dição daremos maiores 
detalhes sôbre estas co
memorações.

En sraÉ afivifade o 8r. EbcMes

Quando do grande acidente au
tomobilístico, em que perdeu a 
vida um dos maiores homens pú
blicos de nossa terra, o líder polí
tico de Santa Catarina, Snr. Vidal 
Ramos Júnior, o Snr. Euclides 
Granzotto, na qualidade de Pre
sidente do Diretório Distrital do 
Partido Social Democrático de 
Anita Garibaldi, convocou seus 
membros para uma reunião em 
caracter extraordinário.

Aberta a reunião faz um pe
queno necrológio do Seu Vidal 
c uno era conhecido, em seguida 
submete a apreciação de um ques
tionário que teve a aprovação 
por unanimidade:

envio de telegramas à família 
enlutada, expressando o pezar que enluta nobsa 
terra e nossa gente.

b) - Fazendo veemente apelo à todos os membros do
Diretório afim de redobrarem os esforços em pról 
do Partido Social Democrático

c) - Organizando Sub-diretórios nas localidades de
Estiva e Cachoerinha, neste distrito.

d) - Emprestando todo apoio e acatamento às decisões
do Diretório Municipal do Partido Social Demo
crático.

e) - Expedindo cópias da decisão do nosso diretório
a todos os diretórios distritais de Lajes, apelan
do para que promovam movimento idêntico 
porque só assim estamos, honrando e dignifican
do a obra iniciada e defendida por esse grande 
líder, cuja memória será sempre uma bandeira 
de estímulo, simpatia, carinho e respeito, que 
nos orienta, mantendo Lajes na liderança e res
peito dos demais municípios de- Santa Catarina.

Anita Garibaldi, 19 de Setembro de 1961.

JOSÉ PEREIRA NEVES Secretário

a) - Solicicitando o

O dólar vai baixar
Segundo fontes fidedignas de credito, o dólar 

vai baixar no início da próxima semana. Adian 
tam as mesmas fontes, que a principal razão des
sa confiança se prende ao fato do Brasil ter inicia
do segunda feira última o pagamento ao Exim- 
bank de alguns atrasados comerciais em conso
nância com as declarações do Ministro Walter 
Moreira Salles, que, há cêrca de três meses, na 
qualidade de embaixador especial do govêrno do 
sr. Jânio Quadros, assinou, em Washington, acordo 
com aquêle banco.

0 FSP nio vii apoiar» Govêrno Federal
Dificilmente os “ademaristas” deixarão de fa

zer oposição ao gabinete do sr. Tancredo Neves, 
de vez que, por 11 votos contra 9, a bancada 
pessepísta na Câmara Federal decidiu na madru
gada de ontem, não apoiar o govêrno. Estas no
ticias provêm de Brasília.

Em trânsito para os 
municípios de Major 
Vieira e Três Barras, 
passou por nossa cidade 
o Deputado Osny de Me
deiros Regis representan
te lageano na Assembleia 
Legislativa

O Deputado Osny de 
Medeiros Regis deverá 
participar naquelas loca
lidades das eleições de 
prefeito e Câmara de Ve
readores que serão rea
lizadas no dia de ama
nhã.
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NOTAS EM ARQUIVO (N  159)
Ha 115 armos passados. dor da Republica e velador bem do Tenente 'ona idant

Por Danilo Thiago de Castro
Diretor do Museu Histórico Municipal ‘THIAGO DE CASTRO" 

masiada grandeza sem preci

CORREIO LAGEANO ____

Era capitão mor regente o 
Capitão Bento do Amaral 
Gurgel \nnes; Parocho o re
verendo Francisco José de 
França.

Reuniram se os vereadores 
no dia 9 de Julho de mil oi

dos Povos e que chegando a 
sua noticia determinou-o a 
sahir para fora desta povoa
ção não só pelo que o dito 
Tenente lhe acumulava como 
pelas desordens que de con
tinuo estavam acontecendo

tocentos e seis, nesta villai contra o ministério que occu-
de N. S. dos Prazeres das 
Lages, sob a presidência do 
Juiz Presidente João Antonio 
Borges; em lugar de Cae
tano José de Souza, o Capm. 
André Guerreiro de Aboim e 
o republicano ajudante Joa
quim de Souza Pontes, Pedro 
José Ribeiro e o procurador 
José da Silva Pinto, para fa
zerem vereança, achando se 
o Capitão Mor Regente, o Re 
verendo Parocho e o Capitão 
Manoel Cavalheiro Laitão.

Pelo reverendo parocho foi 
dito que era publico e noto- 
rio que o Tte. Commandante 
do Registro de Canoas Anto 
nio Joaquim da Costa Gavião

pa que este só ha de dizer a 
seu Prelado, sendo todas as 
ordens causadas pelo dito Te 
nente Antonio Joaquim da 
Costa Gavião. Requereu o re
verendo Parocho que fossem 
convocados os povos, sem ex- 
cepção de pessoa alguma pa 
ro dizerem se eram ou não 
vexados e inquietados; depois 
de estarem informados sob 
juramento lhe passassem uma 
attestação do bem ou mal que 
dissessem.

Disse o Capitão Mor Regen
te que ia ouvir a todo o Po
vo e ás principais pessoas 
desta povoação sobre os ve 
xames urigidos do destaca-

lhe acumulava que elle reve- mento e que na ausência do 
rendo Parocho era inquieta- cabo da esquadra, como tam.

Auxiliar de Escritório 
para Serraria

Precisa se de um auxiliar de escritório para 
trabalhar em uma Serra Fita de grande movimen
to. O interessado deve ser pessoa idônea e dota
do de capacidade para assumir função de maior 
responsabilidade. Ordenado a combinar conforme 
capacidade.

Candidatos dirijam-se por carta à Caixa 
Postal n° 218 - c/ Abelardo em Lajes.

que na mesma occ.isiã > se 
achava havia vinte dias fora 
do seu destacamento, dessem- 
lhe parte de tudo que soubes
sem.

Disse e requereu o Juiz Or- 
dinario Antonio Francisco do 
Rego que elle dito juiz se fi
chava ultrajado não só na sua 
pessoa como no lugar que oc- 
cupa pelo Tenente Antonio 
Joaquim da Costa Gavião enr 
que este diz publicamente qut 
quando elle Juiz estando in
quirindo testemunhas sobre 
uns criminosos estava elle 
Juiz com hum borraxão de ca- 
xaça bebendo e dando as tes
temunhas e mais ao escrivão 
e que o dito Tenente é acos
tumado ultrajar não só elle 
juiz como a todos os mais 
seus antecessores, dando moi
tas provas de ser inimigo de 
toda a jurisdicção real. O 
Juiz Presidente e mais offi- 
ciaes da Camara responde
ram que o dito Juiz requeres
se ao Juiz competente para 
proceder devassa sobre todo 
o deduzido no requerimento 
do suplicante. O Capitão Ma
noel Cavalheiro Leitão disse 
que vinha á Camara fazer 
ver o vexame em que se 
via elle e todo o povo occa- 
sionado pelo Tenente Anto
nio Joaquim da Costa Gavião; 
que elle dito Capitão se via 
vexado por dizer o dito Te 
nente e ter publicado que lhe 
havia de desfeitear ou matar 
por dois Pioins, alem de ferir 
no seu credito. No que res. 
peita aos povos por ter man 
dado fazer um quartel de de_

Representante
Procuramos representante para a nossa pavimentação patenteada 

“ BLOKRET” no Estado de Sta. Catarina.
É necessário ser conhecedor de todo o Estado.

“ BLOKRET” é uma pavimentação de blocos de concreto pré 
fabricados, altamente vibrados e prensados que lhes emprestam gran
de resistência.

Dezenas de cidades empregam esta pavimentação com 
sucesso. O interessado deve ter conhecimentos técnicos e 
sentar credenciais de recomendação.

Apresentar-se pessoalmente à

pleno
apre-

“BLOKRET” PAVIM ENTAÇÃO ARTICULADAS S/A
Rua Barão de Itapetininga, 255 - 11° - c. 1110 - São Paulo 
Tratar com o sr. HANS ALTEMBURG — SUPERINTENDENTE

são, somente por obsequiar a 
D. Joftnna com quem 80 aCJj® 
casado vexando 08 Po.V°® 
desta villa na fatura do dito 
quartel que podendo se fazer 
com a metade do trabalho 
que era bastante para aquelle 
destacamento, valendo-se d o , 
engano que fez ao Capitao 
Mor de que pagava aquella 
gente que ali trabalhavão, 
sendo que até hoje não cons
ta ter satisfeito um só; outro- 
sim por satisfazer ao Tenente 
João Baptista da Silva Costa 
mandou prender um soldado | 
de ordenança por não querer 
ceder em negocio nenhum 
seu particular buscando lhe o 
pretesto de que estava este 
vendendo toucinho de uns 
porcos danados, parte dos 
mesmos porcos deixou em 
em sua casa e mimoseou al
guns visinhos, sem que 
damnificassem pessoa alguma 
e nem ainda aquelles que já 
haviam comprado e comido 
dos mesmos toucinhos. Ou- 
trossim disse que estavam 
desertando muita parte deste 
povo pelas violências que fa
zia o dito Tenente Gavião 
unido com o Tenente João 
Baptista contador dos animais 
do Registro de Canoas, uns 
por terem experimentado os 
seus ultrajes outros temendo 
as rodas de páo que offerece 
o cabo e soldados de milícias 
e também de ordenanças e 
porque estes tem o exemplo 
temendo o páo por mais a- 
certado sairem deste para ou
tro districto e até o reveren
do Parocho vendo semelhan 
tes desconcertos onde o po
vo pena se deliberou a dei 
xar a freguesia e certamente 
faria se elle dito Capitão não 
lhe rogasse que quizesse ser
vir de consolação pela boa 
paz e harmonia que todos em 
geral armonisa atropelando os 
vicios e fazendo florecer a 
virtude.

Estes motivos que obrigarão 
a pedir que fossem estis pro
cedimentos levados na res
peitável presença do Sr. Ge
neral com tudo o mais que V 
Mecês presencião. Por não 
haver mais que requer deram 
a vereança por acabada.

bira Correia Pjntf, 
da fundação de 
voação nos Catnp08 
de Lages.

Conservamos mais 
ou menos a reda. 
ção e a ortografia 
de algumas palavras

NOTA - Este termo de 
vereança foi lavrado à 
9 de Julho de I 806. O dial. (S h ) 
General a que se refere 
era o Governador da Ca
pitania de S. Paulo, Bo
telho Mourão Morgado j 
de Matheus, que incum- I

Sòmer.tu por oca
sião do 11 Salão do 
Automóvel Brasileiro, 
a ser inaugurado no 
Ibirapuera, em São 
Paulo, em novembro 
do corrente ano, é 
que serão conheci
dos os novos modê- 
los de carros nacio
nais, para o ano de 
1962 Até aqui, tal 
como acontece nos 
países onde a indus
tria automobilística é 
bastante desenvolvi
da, os novos modê- 
los brasileiros estão 
sendo guardados em 
absoluto segrêdo, pa
ra causar maior im
pacto ao público, 
quando de suas a 
presentações «ofi- 
ficiais». Sabe se, con
tudo, que a luta, en
tre as fábricas na
cionais, está cada 
vez mais acirrada, 
no sentido de apre
sentar melhores a- 
perfeiçoamentos em 
seus veículos. Essa 
disputa aumenta, à 
medida que o Brasil 
vai crescendo como 
«força automobilísti
ca da indústria mun-

(Edição de hoje 12 
páginas)

Comunicação
e

m

9fi H AWn°CI hÇÃO -RURAL ^ . . LAG ES’„ comunica aos interessados que levará a efeito, nos dias 2 
26 de Novambro proximo, o 1 Arremate de gado —  em seu PARQUE DO CONTA D I N H E I R O .

Os mte-essados poderão obter maiores informações na séde social da Associação.

Lages, 13 de Setembro de 1961

A  DIRETORIA
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Comentários Sociais
•  Domingo último, às 16 

horas, após a apreciaçào de 
um bonito desfile na passa
rela do “Veterano”, o colu
nista reunia-se aos outros 
muitos componentes d& co
missão que iria apontar a es
colhida para a Rainha da 
ULE na secretaria do mes
mo Club.

caio

•  A escolha não se apre
sentava nada fácil, pois con
corriam àquele título as Srtas. 
Nilda Rodolfo, Mareia Mali 
verni, Daura Duarte, Vera 
Mareia Fiúza e Sônia Ribeiro.

caio

•  O nome de Sônia Ribei 
ro foi anunciado como sen
do o mais votado. Sônia é 
portanto a nova soberana 
dos estudantes lageanos. Pa
ra suas princesas foram es
colhidas Daura Duarte e Nil-

da Rodolfo.

caio

do*níírtCht DanÇante’ anima-do pelo Sincopado, esteve 
procurado e bastante bonito. 
V co,unista agradece ao sr. 
Joaquim Goulart e também 
a Jorge Vieira.

caio

•  Em companhia de al
guns oficiais do 2o B.R. tem 
circulado uma muito simpáti
ca morena carioca. Notifica
rei.

1
caio

•  Circula também em nos
sa sociedade o sr. Ivens 
Farias, que da Capital do Es
tado tem vindo seguidamente 
para tornar mais positivo o 
seu caso com Vera Márcia. 
Felicidades é o que Comen
tários Sociais deseja a êste 
casal que já está distribuin-

do felicidade.

caio

•  Transitou por nossa ci
dade o sr. Wilarim Wolff, 
que há muitos anos não apa
recia pela «terrinha». Wila
rim é figura de destaque no 
«set» teatral gaúcho. Dirigia- 
se para o Norte.

caio

•  Recebi: «Eronides Maria 
Fernandes e Ubaldo Bonato 
Schmitz, tem a grata satisfa
ção de convidar V.S. e Exma. 
familia para assistirem ao 
seu enlace matrimonial que 
se realizará no dia 7 de Ou
tubro vindouro, às 10 hs. na 
Catedral Diocesana. Os con
vidados serão recepcionados 
na Firma Industrial Made- 
pinho Ltda., no Bairro Passo 
Fundo.

Meus agradecimentos e vo
tos de felicidades mil.

caio

■ *
. .  _________

Lnduslíial a lo ninho Ltda.

P r o d u ç ã o  E x p o r t a ç ã o
Compra e venda de Madeiras Bruta por atacado

Caixa Postal, 387 —  Fone, 431 — End. Telegr. M ADEP1NH O

BAIRRO PASSO FUNDO — LAGES — Santa Catarina

A Casa das Louças e 
Casa dos Plásticos

Está avisando a  seus fregueses 
e am igos gue acaba  de receber 
grande quantidade de maravi
lhosos brinquedos e convida as 
m adam es lageanas Pa_ra gue fa 

çam suas encomendas para
Natal

$s®
m
mS
mS

iii<

i

caio

•  Voltando a falar no no
víssimo “Charme Club” , aqui 
está sua diretoria efetiva: 
Presidente - Suzana Nerbass, 
Vice-Presidente - Maura No- 
veletto, la. Secretária - Bea
triz Branco, 2a. Secretária - 
Nara Yone Lopes, la. Tesou
reira - Alice Kuzer, 2a. Te
soureira - Cleuza Waltrick, 
Oradora - Jonilda Vieira, Con
selho Fiscal - Nizia Furtado, 
Elga Cesar, Lurdes Barroso, 
Marly Noveletto, Aracy Pinto 
e Beatrice Daura, e final
mente Pre8id ente de Honra, 
Nina Lopes.

caio

•  Comentários Sociais ano- 
taEdo as belas e moderníssi
mas gravatas (finas) expos
tas na vitrine da Casa das 
Louças. Tais gravatas ,são 
encontradas somente, nos 
grandes centros. Sugiro uma 
olhadinha.

caio

•INa próxima semana es
tarei contando da reunião 
dançante de quinta-feira úl
tima no Marrocos Bar.

caio

•  O colunista já está co
lhendo fotos das 10 MAIS de 
1960 para publicá-las no fim 
do ano em uma coluna es
pecial.

caio

d O colunista agradecen

do’ o convite para assistir u- 
ma magnifica festa que se 
realizará amanhã na cidade 
de Vacaria. No sábado pró
ximo estarei notificando a 
respeito

i
caio

•  Dia 16 p.p., às 18 horas, 
realizava-se na Matriz de 
São José do Jardim Botâni
co, no Rio de Janeiro, o en
lace matrimonial Gilda Ma
ria Noronha x Ernani Sch- 
weitzer. Soube que a ceri
mônia esteve nuito bonita e 
assistida por guinde número 
de convidados da alta socie
dade carioca. Os noivos via
jaram para São Paulo em 
lua-de-mel. Comentários So
ciais cumprimenta o distin
to casal, desejando felicida
des.

Cometeriamos menos er
ros se, no momento de pra
ticá-los, tivéssemos uma tes
temunha. (Séneca).

x o x
Não há na vida humana 

nem mesmo leves erros que 
fiquem impunes; porque cada 
êrro é uma coisa que, pro
duzindo suas consequências, 
determina, por isso mesmo, 
punição. (Joaquim Manuel 
dej.Macedo).

Marrocos Bar
Sob a nova e dinâmica orienta

ção do Sr. Altenir Schmidt, o “MAR- 
1 ROCOS BAR’* tornou-se novamente o 
ponto de encontro do “TOP-SET’ 
LAGEANO.

Marque você também seu próxi
mo encontro no 'MARROCOS BAtt” 
e desírute de seu moderno cardá- 
pio, ao som de uma maravilhosa
“ H i - F r .  r

S xS. xJo 3» coò z

Serrano Palace Hold
0  mais novo e mais moder
no da cidade, as suas or
dens a rua Thiago de Cas
tro, 69.
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P r e f e i t u r a  M u n i c i p a l  de Lages
ESTADO DE SANTA CATARINA ^  24 a

Requerimentos despachados durante o mês de Agosto de 1961, no penoao com p_______ _________________

DIA N° do reque

24 1952
24 1953
29 1954
29 1955
29 1956
29 1957
29 1958
29 1959
29 1960
29 1961
29 1962
29 1963
29 1964
29 1965
29 1966
29 1967
29 1968
29 1969
29 1970
29 1971
30 1972
30 1973
30 1974
30 1975
30 1976
30 1977
30 1978
30 1979
30 1980
30 1981
30 1982
30 1983
30 1984
30 1985
30 1986
30 1987
30 1988
30 1989
30 1990
30 1991
30 1992
30 1993
30 1994
30 1995
30 1996

NOME DO REQUERENTE

José Araujo de Moraes 
Alcino Tive8 Schlischting 
Araujo Vieira Ltda.
José Ribeiro Schmidt
José Otávio Neves Varela
Luiz Camargo de Oliveira
Mancilio Figueiredo
Firmino Muuiz de Ramos
Dorgelo Luiz da Rosa
José Poty e outros
Francisco Darcir França
João Jonas Branco
Firma Maria Aparecida Santos
Hugo Waltrick Camargo
Joaquim Pereira de Souza
Espólio de José Maria Anselmo
Maria Joaquina de Liz
Walter Taggesel
Júlio Mallinverni
Doação ao Patrimônio Municipal
José Cezar Medeiros
Jany Camargo Ramos
Aldo Vicentino Maines
Emilio Kuntz
Joceli Mendes
José Leopoldo Paes Amaral 
Ubaldino Marques Bittencourt 
lima da Costa Macfel e outros 
Lauro Floriani 
Donatilia Melo dos Santos 
Mu ria de Lourdes Mayvorme 
Nery Franklin da Silva 
Bibiano Rosa 
Antonio Sebastião Corrêa 
Antonio Ramos 
Fernando Spiker 
Jovino de Oliveira Henrique 
Pedro Antunes da Luz 
João Alsolom Amarante 
Belisário Lopes do Amarante 
Conradine Taiggel e s/ irmãos 
Francisco G. da Luz 
Ildefonso Ribeiro 
Waldevino Barbosa dos Santos 
Danusia Aparecida Silva

ASSUNTO

Construção de casa 
Transí, de terra 
Abertura de casa Comercial 
Pagto. Laudêmio 
Certidão de Lançamento 
Transí, de terras 
Transí, de terras 
Transí, de terras 
Transí, de terras 
Transí, de terras 
Pagto. Laudêmio 
Transí, de terras 
Certidão de baixa 
Transí, de terras 
Transí, de terras 
Transí, de terras 
Transí, de terras 
Transí, de terras 
Aprovação de Loteamento 
Aprovação de Loteamento 
Permuta C/ a Prefeitura 
Transi, de terra invent. 
TranRÍ de terras 
Transí, de casa e terreno 
Transí, de casa e terreno 
Transí, de casa e terreno 
Transí, d© casa e terreno 
Transí, de terra (Doação) 
Transí, de terras 
Transí, de terras 
Certidão de reforma casa 
Construção de casa 
Construção de muro 
Baixa de Lançamento 
Lic. para sepultamento 
Pagto. LaudêmioM M
Transí, de casa e terreno 
Transí, de terreno 
Transí, de terras 
Transí, de terras 
Transí, de terras 
Transí, de terras 
Doação de terras 
Pedido de Exoneração

DESPACHO

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Cert fiq e-se 
sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim

DOV P/ iaform.
DOV p/ inform.
Sim Dovp/ informar 

Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim

DOV n/ inform.

Sim
Sun
Sim
Sun
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

OSCAR RAMOS — Encarregado do Expediente

DECRETO N- 33 
de 25 de agosto de 1961

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

Art. P - Fica qberto, por conta do excesso de arrecadação do 
corrente exercício, um Crédito Especial de cem mil cruzeiros (Cr$ 
100.000,00), para atender as despesas com a Delegação que representa
rá a cidade de Lages, nos Jogos Abertos de Santa Catarina a realiza
rem-se em Florianópolis no periodo de V a 10 de setembro próximo, 
nos termos da Lei n- 24, de 21 de agosto de 1961.

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

Prefeitura Municipal de Lages, em 25 de agosto de 1961.
Wolny Deila Rocca 
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria aos 
vinte e cinco de agosto de hum mil novecentos e sessenta e um.

Felipe Afonso Simão — Secretário 
DECRETO N- 34 

de 25 de agosto de 1961
O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribuições,

D E C R E T A :
Art. T - Fica aberto, por conta do excesso de arrecadação do 

corrente exercício, um Crédito Especial de vinte mil cruzeiros (Cr$ 
. 0.000,00), para atender a despeza autorizada pela Lei n- 23, de 21 de 
agosto de 1961, que concede um auxilio ao Departamento Teatral do 
Ginásio Estadual e Escola Normal Vidal Ramos na construção de um 
j alco destinado a representações teatrais.

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

Prefeitura Municipal de Lages, em 25 de agosto de 1961.
Wolny Delia Rocca — Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria, aos 
vinte e cinco de agosto de hum mil e novecentos e sessenta e um.

Felipe Afonso Simão — Secretário

DECRETO N- 35 
de 25 de agosto de 1961

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

Art. 1 - Fica aberto por conta do excesso de arrecadação do 
corrente exercício, um Crédito Especial de quinhentos mil cruzeiros 
(Cr$ 500.000,00), para atender as despesas com a aquisição dos terrenos 
destinados ao prolongamento da Rua Gal. Nepomuceno Costa nos ter
mos da Lei n 32, de 21 de agosto de 1961.

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

Prefeitura Municipal de Lages, em 25 de agosto de 1961.
Wolny Delia Rocca — Prefeito Municipal 

Felipe Afonso Simão Secretário
Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria, aos 

vinte e cinco de agosto de hum mil novecentos e sessenta e um

de 25 de agosto de 1961
O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribuições, 

v. DECRETA:
Art. 1 - rica aberto, por conta do excesso de arrecadação do cor

rente exercício, um Crédito de oitocentos mil cruzeiros (CrS 800.000,00) 
para Suplementar as seguintes dotações do Orçamento vigente:- 

6-31-1 Cr$ 500.000,oo
6-33-1 Cr$ 200.000,oo
6-41-2 CrS 10Q.000,oo

ção,
a «- oo u  *■ i-v C r$  8 0 0 -0 0 0 ,oo

^ rtV a '  EsteHDecret0- entrará em vjg ° r data da sua i ublica revogadas as disposições em contrário - 1
Prefeitura Municipal de Lages, em 25 de agosto de 1961 

Wolny Delia Rocca — Prefeito Municinal 
Registrado e Publicado nesta Secretaria em 25/8 61 

Felipe Afonso Simão — Secretário
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Conselhos às Mães —
5a p c g i^ a

Há quem não reco-loriannnc „1 :
mende servir sorvetes a|os mesmosp?e?udLm

SORVETE É ALIMENTO
que

Você conhece

Anne Frank ?

saúde infantil. Nada mais 
errado do que isso. O 
sorvete é, antes de mais 
nada, um alimento de 
alto valor nutritivo e de 
sabor delicioso, jamais 
rejeitado pelos petizes. 
Vitaminas que são recu
sadas pelas criauças, 
quando ministradas em 
forma de medicamentos

ou mesmo através de 
outros alimentos, estão 
presentes também nos 
sorvetes e são «devora
das» por eles sem a me
nor cerimônia. Além do 
mais, o sorvete serve 
também como incentivo, 
para que elas se alimen 
tem melhor às refeições 
bastando que saibam

-Xc';S- fpQqliPQa l[jãjã] |csQcz)'

que aquele será a so
bremesa que as esperam, 
assim que terminarem de 
almoçar ou de jantar.

Mamães Previdentes
Em tôdos os lares de

ve existir, sempre, uma 
pequena farmácia para 
os casos de acidentes de 
menor importância. Uma 
simples arranhadura, 
uma esfoladela nos joe
lhos das crianças, devem 
ser tratadas imediata
mente, para evitar infec
ções que muitas vêzes 
assumem caráter de gra
vidade. As mamães pre
videntes costumam ter, 
em seus armários de me
dicamentos caseiros, es
tojos de pronto-socorro. 
Êstes podem ser adqui
ridos em qualquer far
mácia e a sua utilização 
é extremamente fácil, 
sem maiores segredos.

pão fresco a domicílio — com rapidez e economia
M )

I IP as VaeS tev-íT ßii&ö B&i

A Kombi se presta muito bem para adaptações: al
gumas prateleiras de instalação simples e fácil, per
mitem a utilização máxima do espaço interno (4,80 
m3), e uma conservação perfeita da mercadoria.

A Kombi possui 25 m* de superficie externa, a qual pode ser 
usada como painel ambulante para a propaganda de sua 

padaria ou confeitaria.

Procure-nos para uma demonstração sem compromisso.

Como obter novos clientes? Como manter a freguesia 

sempre satisfeita?
Tida padaria e confeitaria enfrenta, diariamente, ês

tes dois problemas. Não basta entregar pão fresco e 

gostoso. Há também o lado da economia, pois no ramo 

de pan ificação  a margem de lucro é pequena. E a 

Kombi satisfaz plenamente as exigências de rapidez e 

economia.
<ò

•  A  carga e a descarga do pão se faz fácil e direta

mente do nível da calçada —  mesmo quando im
prensada entre dois veículos —  pela ampla porta 

lateral de fôlha dupla e pela porta traseira. E  a 
Kombi estaciona em vagas em que outras camio

netas não cabem.

•  A  Kombi é econômica, tanto para entregas grandes 
como para entregas pequenas: ela carrega 8.0 kg 

de carga ( de zen a s  de quilos a mais do quo as 

camionetas tipo pick-up). Faz mais de 10 km com 
1 litro de gasolina. E  seu cárter precisa de apenas

25 lros * ̂ REVENDEDOR AUTORIZADO:
UB S/fl - AUTOMGVEIS E ACESSÓRIOS

A lis ta m e n to  v o lu n tá r io  

p a ra  o  B a t a lh ã o  

S u e z

O Comandante do 2‘ 
Batalhão Rodoviário co
munica que o Exmo. sr. 
Ministro da Guerra per
mitiu a aceitação de vo
luntários das classes de 
1939 ou mesmo 1938 pa
ra o Batalhão Suez, des
de que sejam Reservis
tas de la 1 Categoria e 
o r i u n d o s  de Uni
dades de Iufantaria da 
5a. Região Militar ou re
crutados na 5a. Região 
Militar e servido era 
Unidades de Infantaria. 
Com exceção da QMP 
003 Paraquedista, pode
rão ser aceitas quaisquer 
QMP da QMG 07. Conti
nuam em vigor as t e
mais condições já anun
ciadas anteriormente.

Completará amanhã m; is 
um feliz aniversário aatâl o, 
o galante garoto Elcio Rt a 
to, filho do casal sr. e sra. 
João Otávio Branco.

Ao feliz aniversariante, 
bem como aos seus progeni
tores os nossos parabéns.

Q u e m  n ã o  anun
c ia  se  e s c o n d e

Para seus anúncios pro
cure CORREIO L A G E A 
N O , Rua Marechal Deo- 
doro, n° 294
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[' com imensa satisfação, que ao transcorrer o soo 13'
CINE TEATRO TAMOIO S. A

Primeira Semana, de 1 a 7 - « j \ n á g U Q S  d  B o r d e »
Cinemascope Tecnicolor 

Com Cary Grant e Tony Curtis

Uma Esperança IVasceu 
Em Minha Vida

Cinemascope - Tecnicolor- Com D eb b ie  
Reynolds e E dd ie F isher

Cinemascope - Tecnicolor - Sensacional 
Far-West - Com Richard Egan - Lee 

Remick - Don Murray

i ‘Tarzan“ -  o Terror lie leserio
Com Johnny,, Weissmiller e Johnny 
Sheffield ,

Segunda Semana, de 8 a 14 - MEU ULTIMO TANGO
em Eastmancolor - Com Sara Montiel 
- Maurice Ronet

«me o m i !  u p
com Robert Mitchum

AS MIL E
em Tecnicolor

com John Hall - Maria Montez - Sabú

Terceira Semana, de 15 a 21 -  0 ROUXINOL DAS MONTANHAS
Em magnifico eastmancolor com Joselito
LA PALOMA - Eastmancolor

com Karlheinz Bohm - O astro de “Sisai”

Olhos Negros
Eastmancolor - com Ivon Desny - Jo
hanna Von Koczian

No Limiar do Inferno
e inp a 7 ic ia PO W E °N S  D ° l0 reS  M ic h a e Is

PEDRO MALAZARTES
O maior sucesso de Mazzaropi

RIO VIOLENTO
cinemascope Tecnicolor - Com Mon'go- 
mery Clift e Lee Remick

PRINCIPE LENDÁRIO
Eastmancolor - Com Belinda Lee e 
Louis Jourdan

Mulheres e Milhões
Com Norma Benguel - Luigi Pic chi - 
Odete Lara - Aurélio Teixeira - Noi- 
ma Blum - Roberto Duval e Luely 
Figueiró.

Quarta Semana, de 22 a 29 -

0

ir»

’AÇAOeSEIVA&S&A 
REGADAS A
S/*ü!>UF!

N OLIM I AK 
IN FE R N O

flN Â LM E N T E  jj O TAR2AN DOS

t AHz ANS i \  Johnny Weissmuller 
•  < * * 0 ^  Nancy Kelly

Johnny Sheifield
eèifiacata C
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ON DO ü  FILM es

UM RIO TURBULENTO' 

UM PROFUNDO DESEJO
.PEN7JN0 AMQR

ELIA KAZAN
m » S cO P £

Of luxe

de Um rosto no muTtigoc 
e "O  Mçrcocior Yip ATmos'

»Vidos Amargas
aeuses ,4< »riei da^

í  A im ü£ LIMA TERRA

20/ti Cânfory fe x
.-’fine sente*

& fo /e ó á í e fe  tto é fa . ^

j o s e u t o
O MAIOR ÍDOLO INPAHTIL 
DO CINEMA PARA ALÉGRAF 
NOVAMENte O SEU COCA 
PÃO COM SUAS TRAOUj-
m n » r r  C _

<7a.</4AS

J. -1 if

fASONAHT£

" ^ J av/LHOSa

-  ̂ r- V  

CONDOR F iL M Ç S

SARA

"UNO 
NOMAI.G.4S 
Í luí-

v,° «  VifAtlWA ViPa
VOLVfcB- CENSURA

r , «-í-v» Acessos / LIVRE ERSTMRNCGLDR-
m a u r ic e  r o n e t

C C h í^ I O  r .A G E A K O
7a pagina

- ?'•. •*! ;• : IÎ.I-úCLPi/vtí é.̂> - .ii . *_i _i>
B&S5SC//ÇÀO £  /

í̂ A m / S / m D O S  D J * £ V O ia ç ffifM $ ls% f

TLe Rank Organi sat ion  p resep fJ ,

LOUIS JOURDAN
BELINDA LEE • KEITH

v  Principe

L
EASTMAN COLOUR

...Richard O’Sullivan
M T » »  H irn , • m u *  CURRIE ■ M M  HEVÏOOD

UMA RÛMAMTTCA AVENTURA Ä SOMBRA t>A IIKACIAVEl
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Coletoria Federal em Lages

E D I T A L  N° 6/61
De ordem do Sr. Coletor Federal Substituto de Lages, pelo presente Edital, ficam 

'ntimadas as firmas e contribuintes, estabelecidas e residentes nêste município, abaixo 
selecionadas, para dentro de vinte (20) dias, contados do 30° dia da publicação do pre
sente, a liquidarem seus débitos ou prestarem as informações solicitadas.

('Continuação)

NOME DO CONTRIBUINTE N° do Processo N° da 
Notificação

Waldemar Godel 8-512-60
Verissimo Galdino Duarte 8-529-60
Veríssimo Galdino Duarte 8-530-60
Waldevino Pinheiro de Cordova 8-520-60
WALTRICK - Arnaldo Borges 8-285-60
Werner Carvalho S/A. 8-400-60
Werner Carvalho S/A. 8-408-60
Walace Ribeiro 8-510-60
Waldomiro Koeche - Com e Ind. de Madeiras 8-524 60
Waldevino José Garcia 8 509-60
Vilarino Borges de Souza C-3001-60
Waldemar Jost C-3005-60
Waldomiro Ramiro dos Santos C-3009-60
Zélio Borges dos Santos 8-432-60
Zeferino Costa & Cia. Ltda. C-2055-59
Zieppe & Cia. C- 203-61
ZANELLA - Fernandes C 3415-60
Irmãos Durigon & Cia. 3 217-59
Irmãos Durigon & Cia. 2-948 59
KUZER - Benjamim 1 910-59
LITVIN - Assis 2 161-58
Lajes S/A. - Automóveis e Acessórios 7-406-60
Loeff - Leopoldo C. 8-182-58
Oficina Auto Técnica & Cia. Ltda. 7-153-56
Osmar Guzzatti & Cia 5-495-61
Osni Tolentino de Souza 7 481-60
Pires & Agostini 8-033-60
Sílvio Dal’Oglio & Cia. 8-441 60
SILVA - Fábio Alves da 2-048-60

Visto
Celetoria Federal de Lajes, 19 de junho de 1961

Ormano Fraga 
Coletor Substituto

E o Nilo continua...
Carmen Annes Dias Prudente

(C O N T IN U A Ç Ã O )

Clube Militar. _  ,
Passamos por Heliópolis. Pela rua, as mulheres envoltas 

nos véus negros. Algumas, mais velhas, ainda traziam a 
cara tapada — as mais novas, sobretudo as meninotas, or
navam a faixa que lhes apertava os cabelos com fi0. 
rinhas vistosas.

Umas com brincos e colares de ouro, outras com 
tornozeleiras de prata, grossas. Umas, tatuadas de azul no 
rosto e quase tôdas com os olhos desenhados a carvão 
— o «kobl».

E os homens? De «camisolão» listrado, de «trabouch» 
vermelho na cabeça, ou turbante volumoso, ou simples so- 
lidéu de crochê. A maior parte enrola uma colcha no pes
coço, embrulhando a cabeça junto, e chega a dar aflição 
na gente.

— «Esta é a casa da Narriman. Ninguém gosta dela... 
Está vivendo no Líbano», foi informando minha amiga Kha- 
diga.

Burrinhos brancos, carregados de canas, esperavam 
pacientemente o «sinal verde», ao lado de Cadillacs e ou
tros carros de luxo.

Mais soldados de baioneta ou de espingarda, e deze
nas, centenas, de «felleheens» a pé, de bonde, de bicicle
ta ou transbordando dos micro ônibus.

Passavam carroças, que eram simplesmente tábuas 
pregadas juntas sôbre quatro rodas, levando oito ou dez 
pessoas, jacás de frangos e ovos, indo ou voltando da 
feira.

— «Aquêle é um belo cassino, novinho em fôlha» — 
apontou o Dr. Nasr.

— «Joga-se muito por aqui?» — perguntou meu ma
rido.

—  «Sim, mas sòmente os estrangeiros, que devem a- 
presentar o passaporte, pois o jôgo é proibido aos egíp
cios».

O Dr. Nasr não resistiu à tentação de mostrar-nos as 
«novidades» e descrever os planos de Nasser: construções, 
estradas, escolas, saúde pública, turismo, transporte, ener
gia elétrica... Engraçado, tôdas as plataformas políticas 
são iguais...

(Continua no próximo número)

Serrana Ltda. Veículos e Máquinas
Distribuidora para Lages e para tôda a região serrana 

-------- —  dos afamados produtos D K W  ------------

Oferecendo ao distinto publico desta cidade e da região os famosos 

CANDANGOS. Camionetas Perua e o Automovel DKW

Mantém anexo uma secção de vendas, com uma linha 
completa de peças e acessórios, e também uma bem 
montada oficina mecânica, com profissionais competentes 

para melhor atender a seus amáveis clientes.

Riu  Coronel Córdovo -  291 a 302 -  Abaixo dos Correios e Teléorafos
C a l a r i o a
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r e f e i t u r a  M
9 a pàcm a

U
f  e st a d o  de

DECRETO N° 37

0 Prefeito Municipal de Lafes* no us^dP
DECRPTa SUaS aíribuiÇões,

Art. I o - Fica aberto por conta da arra» à - 
Cicio, um Credito de trezentos mil cruzeiros ( c í S o n S  * ° " ente exer' 
mentar as seguintes dotações do Orçamento vigente;0° ’ ’ para suple'

3-34-2 Cr$ 50 Ono.oo
S-04-1 cr$ 50.000, oo
o í f , 2 CrS SO.Ot'O.009-44-1 Cr$ 1501)00,oo

„ „  t ^  Cr 300 000,oo
Art. 2‘ - Este Decreto entrará em viunr 

revogadas as disposições em contrário. a SUa PubbcaÇâo>
Prefeitura Municipal de Lages, em 26 de agosto de 1961 

Wolny Delia Rocca — Prefeito MuniciDal
Registrado e Publicado nesta Secretaria em 26/8/61 

relipe Afonso Simão — Secretário

DECRETO N- 38 
de 28 de agosto de 1961

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

. Art- Vr '  - a. *ncluj^° u0 Quadro de Fimcionários da Diretoria 
de Obras e \ íaçao desta Prefeitura, regulamentada pelo Decreto n 14, 
de 13 de março de 1956, um cargo de Contador. O referido cargo ser; 
exercido por funcionário devidamente capacitado que alem de subordi 
nado ao Gabinete do Prefeito e Secretário, receberá orientação direta 
do Eng *íheiro Chefe da D O.V. e terá as seguiutes atribuições:-

a) - Fichário de operários:
b) - Folhas de pagamentos de operários (inclusive os do Ser 

viço de Abastecimento de Agua);
c) - Controle das verbas de operários, constando de uma ficha 

para c.ida verba, onde vão sendo dado baixa, a medida que vão sendo 
feitasas respectivas fôlhas de pagamentos;

d) - Controle do I.AP.I. e L.B.A. dos operários;
e) - Contabilidade da Receita e da Despesa do Departamento

n i c i p a l  d e  L a g e s
SANTA CATARINA
Municipal de Estradas de Rodagem para o preparo dos documentos ne
cessários ao recebimento das Quotas do Fundo Rodo\ ário Nacional 
(Art. 15, da Constituição Federal);

f) - FICHÁRIO ESPECIAL PARA CADA DIVTRITO PA- 
R\ EFEITO DE CONTRÔLE DOS SERVIÇOS DE:

ESTRADAS:
1 - Construção
2 - Reconstrução
3 - Conservação 

PONTES E PONT1LHÕES:
1 - Construção
2 - Reconstrução 

BOEIROS:-
1 - Construção na cidade e no interior
2 Reconstrução na cidade e no interior

, 3 - Controle das verbas destinadas a fabrica
de tubos

g) - DE OUTRAS OBRAS:-
Construção e recomposição de calçamento

h) - VEICULOS:-
Fichas de controle das despesas com aqui
sição e conservação de veículos;

i) - COMBUSTIVEIS:-
Ficha8 de controle das despesas com aqui
sição de combustíveis e lubrificantes

j) - NOTIFICAÇÕES EM GERAL:
k) - RELATÓRIO:

1 - Preparo anual do relatório da D.O.V.
2 - Preparo anual do Relatório dos Servi

ços de Abastecimento de Agua.
Art. 2* - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publica

ção, revogadas as disposições em contrário.-
Prefeitura Municipal de Lages, em 28 de agosto de 1961

Wolny Delia Rocca — Prefeito Municipal 
Registrado e publicado o presente Decreto aos vinte e oito dias 

do mês de agosto do ano de hum mil novecentos e sessenta e um.

Felipe Afonso Simão — Secretário

Serviço de Assistência aos Distritos
Demonstração dos serviços executados pela Prefeitura Municipal de Lages através das Intendências Distritais 

DISTRITO DE CERRO NEGRO Meses de: Março - Abril - Maio - lunho e Agosto

DATA DO PAGAMENTO NOMES DOS EMPREITEIROS OBRA EXECUTADA importância
PAGA

15 de março de 1961

13 de abril de 1961

13 de abril de 1961 
13 de abril de 1961 
12 de maio de 1961

12 de maio de 1961

12 de maio de 1961

12 de maio de 1961

12 de junho de 1961 

12 de junho de 1961

12 de junho de 1961

19 de junho de 1961

12 de agosto de 1961

12 de agosto de 1961 
12 de agosto de 1961

12 de agosto de 1961

José Aristeu da Silva

João Zanqueta

Cipriano Rodrigues de Souza 
Cipriano Rodrigues de Souza 
Cipriano Rodrigues de Souza

Cipriano Rodrigues de Souza

Vergilio Gasperin

Vergilio Gasperin

José Aristeu Antunes da Silva 

Albino Montemezza

Cipriano Rodrigues de Souza

Dourival Correia de Lima

Cipriano Rodrigues de Souza

José Antunes da Silva 
Cipriano Rodrigues de Souza

Manuel Madruga da Silva

Conserva de um trecho da estrada que vai da Séde de Cerro Negro 
ao Tanque
Pela conservação de um trecho da estrada que vai de Umbu ao 
Araça
Pela conservação da estrada que vai de Cerro Negro ao Tanque 
Pela construção de um boeiro na estrada Cerro Negro ao Tanque 
Pela reconstrução de uma ponte na estrada que vai da Vila de Cer
ro Negro ao Tanque
Pela construção digo conservação de um trecho da estrada Cerro 
Negro ao Tanque
Pela reconstrução de 4 boeiros na estrada que parte da Rodovia 
Estadual vai ao Passo dos Borges no mesmo distrito 
Por 46 horas de serviços prestados com o trator de sua proprie
dade na estrada que parte da Rodovia Estadual vai ao Passo dos 
Borges
Pela conservação de um trecho da estrada que vai da Séde ao Tan- 
que
Por 18 1/2 horas de serviços prestados com trator de sua proprie
dade na construção da Estrada que parte da Rodovia Estadual no 
rio Portão vai ao Rio Pelotas
Pela conservação de um trecho da estrada que vai da Séde ao 
Tanque
Por 12 horas de serviços prestados com trator na contrução da es
trada que vai do Tanque ao Passo do Mariano no mesmo distrito 
Pela conservação da estrada que vai da Séde ao Tanque
Pela conservação da estrada que vai da Vila de Cerro Negro ao

PelTconservação da estrada que vai da Vila de Cerro Negro ao

Pela** conservação da estrada que vai da Vila de Cerro Negro ao
Araça

8 .4 0 0 .0 0

5.'. 20,oo 
4.0(i0,oo
1.120.00

4.000. 00 

6 000,oo

9.200.00

50.600 oo

6.200.00

18.500.00 

6.200,oo

18.000. 00
10.000. 00

8.800. oo

10000.00 

10 000,oo

TOTAL DE CINCO MESES Cr$ 176.lt40,oo

T -î— c Hg setembro de 1961
Prefeitura Municipal de Lages, e Dr Joao A Preto de Oliveira

NOTA: A Prefeitura

Engenheiro Chete da Direloria de Obrae e Viaçao 

publicará mensabnenle a, deepen  rega d a s  em lodo. oa Dieiri.oa
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P r e f e i t u r a  M u n i c i p a l  de Lages
ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA

de 30 de agosto de 1961 
O Prefeito Municipal de Lages, resolve:

DESIGNAR:

O Contador ROMEU RAMOS LUCENA, para ter exercício na 
Contadoria da Diretoria de Obras e Viação desta Prefeitura, com as 
atribuições previstas no Decreto n- 38, de 28 de agosto de 1901.

Prefeitura Municipal de Lages, em 30 de agosto de 1961.
Wolny Delia Rocca — Prefeito Municipal

Publicada e registrada a presente Portaria nesta Secretaria em 
trinta de agosto de um mil novecentos e sessenta e um.

Felipe Afonso Simão — Secretário

DECRETO

de r  de setembro de 1961
O Prefeito Municipal de Lages, resolve:

A D M I T I R :
JOÃO ROGÉRIO FLORIANI para como Extranumerário Mensalis- 

ta, exercer as funções de Motorista, Referência XXIII
Prefeitura Municipal de Lages, em 1 de setembro de 1961.

Wolny Delia Rocca — Prefeito Municipal
Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria da

Prefeitura em 1-9-1 *61.
Felipe Afonso Simão — Secretário

DECRETO N- 40 

de 8 de setembro de 1961
O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribuições.

D E C R E T A :

Art. r  - Fica concedido a MARIETA ZORAIBA DE FARIAS 
PAES, ocupante do cargo isolado de provimento efetivo de Professor, 
Padrão A, constante do Quadro Unico do Município, o Adicional de cinco 
por cento (5%) a que tem direito, de acordo com a Lei n- 90, de 31 de 
março de 1950, correspondente ao periodo compreendido entre 2 de 
fevereiro de 1944 a 2 de fevereiro de 1959.

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

Prefeitura Municipal de Lages, em 8 de setembro de 1961 
Wolny Delia Rocca — Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na Secretaria da 
Prefeitura em 8 de Setembro de 1961.

Felipe Afonso Simão — Secretário

PORTARIA

de 14 de setembro de 1961 
O Prefeito Municipal de Lages, resolve:

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO:

De acordo com o art. 178, da Lei n- 71, de 7 de dezembro de
1949.
A GERMANO MAGALDI, ocupante do cargo isolado de provi

mento efetivo de Almoxarife Arquivista, Padrão M, constante do Qua
dro Unico do Municipio, de dois (2) meses, com vencimentos integrais, 
correspondente ao periodo compreendido entre 9 de novembro de 1944 
a 9 de novembro de 1954, e a contar da presente data.

Prefeitura Municipal de Lages, em 14 de setembro de 1961 
Wolny Delia Rocca — Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente Portaria na Secretaria da 
Prefeitura em 14 de setembro de 1961

Felipe Afonso Simão — Secretário

DECRETO N- 43 

de 19 de setembro de 1961
O Snr. Dr Wolny Delia Rocca, Prefeito Municipal de Lages, no uso 

de suas atribuições,

D E C R E T A :

Art. r  - Fica aberto, por conta da arrecadação do corrente c 
xercício, um Crédito Especial de setenta e nove mil e quinhentos cru 
zeiros (CrS 79.500,oo) para fazer face as despesas com aquisição de u- 
ma máquina de calcular marca Facit modelo CL-13 numero A-273 663 
adquirida da Firma João Scheffer S/A.

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

Prefeitura Municipal de Lages, em 19 de setembro de 1961. 
Wolny Delia Rocca — Prefeito Municipal 

Felipe Afonso Simão — Secretário

DECRETO N° 41 

de 14 de setembro de 1961
O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atr.buiçõe*,

DECRETA:

e-

Art 1- - Fica aberto, por conta da arrecadação do corrente exer
cício um Crédito de hum milhão, oitenta mil cruzeiros (CrS 1 .(J8o.000.0u), 
para suplementar as seguiptes dotações do orçamento vigente:-

0-23-1 Cr$ 50.000,00
0-24-3 40.000,00
0-42-1 50.000,00
0 44-2 20.000,00
0-73-1 50.000,C0
1-02-1 50 000,00
1 03-1 200.000.00
2-94 2 100.000,00
3-44 1 100.000,00
8-02-1 50.000,00
8-03-1 50.00(1,00
9-14-1 300.000,00
9-14-2 20.000,00

CrS 1.080.000,00

Art. 2U Este Decreto entrará em vigor na data da sua publi
cação, revogad s as disposições em contrário.

Prefeitui i Municipal de Lages, em 14 de setembro de 1961

Wolny Delia Rocca — Prefeito Municipal

Registra o e Publicado o presente Decreto em 14 de setembro 
de 1961.

Felipe Afonso Simão —  Secretario

Movimento da Tesouraria durante o mês de agosto do
corrente exercício

R E C E I T A

Cr$Imposto Territorial 
Imposto Predial 
Imposto sôbre Industrias e Profissões 
Imposto de Licenças 
Imposto sôbre Jogos e Diversões 
Taxa Rodoviária 
Taxa de Assistência Social 
Taxa de Expediente 
Taxa de Emolumentos 
Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos 
Taxa de Limpeza Pública 
Taxa de Divulgação e Turismo 
Renda Imobiliária 
Serviços Urbanos 
Caução dágua 
Quóta Previdência dágua 
Receita de Cemitérios
Quóta Prevista Art. 20 da Constituição Federal (Excesso de 
Arrecadação)
Alienação de Bens Patrimoniais
Cobrança da Dívida Ativa
Receita de Indenizações e Restituições
Multas em Geral
Eventuais

8 .264,10 
4J.204.50 

1.7o 876,00 
94 354,00 

1 í  55,60 
48.663.80 

129.235,90
21.320.00
44.770.00
3.720.00 
2.584,60 
6 468,00

49.454,70
21.566.00
1.889.00 

370,80
2 801,U0

3.00 .000,00
21.740.10 

127 982,40 
274 352,90
73.068.10 
7.330 OO

T o t a l

Saldo do mês de julho

d e s p e s a

Administração Geral
Exação e Fiscalização Financeira
Segurança Pública e Assistência Social
Educação Pública
Saúde Pública
Fomento
Serviços Industriais 
Dívida Pública
Serviços de Utilidade Pública 
Encargos Diversos 
Créditos Especiais 
Restos a pagar

Cr$

Cr$

Cr$

Total Cr$

Saldo para o mês de setembro Cr$

5.865.071,40 

2.423 244.50

8.288.315,90

416.262,10 
19(7.164,30 
58.784.C0 

635 896 30
222.816.40

13.440.00 
710.235,50 
129 671,00

1.672.032,40
230.420.40 

1.207.339,80
3.412.00

5.490.474,20

2.797841.70

8.288.315,90

Iyanir Montenegro 
‘ p/ Contador

Lages, 9 de setembro de 1961. 

Visto

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal
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Amanhã Guarany x Olímpico de Blumenau
Amanhã a tarde no Es
taco Municipal Vidal 
fta nos Junior, terá pros
seguimento o campeo
nato estadual cora o co
tejo reunindo as equi
pes do G. A. Guarany, 
campeão lageano da a- 
tual temporada e o G. 
E. Olímpico de Blume
nau.

Êste prélio está sendo 
aguardado com grande 
interesse pela torcida lo 
cal que desde há muito 
esí sequiosa por assis- 
tii ogos de futebol de

alta envergadura como 
este que será degladia 
do amanhã a tarde no 
fortim da Ponte Grande.

O Guarany eliminou 
ja do presente campeo
nato estadual o Quinze 
de Novembro de Rio do 
Sul, o mesmo acontecen
do com o Olímpico em 
relação ao Baependi de 
Jaraguá.

São duas grandes for
ças do futebol catarinen
se que estarão em ação 
amanhã a tarde, espe
rando se por isso uma

grande arrecadação, su
perior mesmo à casa dos 
cincoenta mil cruzeiros.

O Guarany encontra-

se otimamente prepara
do, pois para tanto tem- 
se exercitado freqm te
mente nos últimos dias, e 
a moral da falange bugri-

na é bem elevada, sen
do bastante provável que 
conquiste uma vitória de 
grande valor no jogo de 
amanhã.

O  Quinze de Rio do Sul entregou 
—  os ponios —--------—

Domingo último era 
para ser realizado em 
nossa cidade, o prélio en
tre as equipes do Gua-

rany local e do Quinze 
de Novembro de Rio do 
Sul pelo campeonato es 
tadual.

NOVO NA POTÊNCIA... NO CONFORTO... NA ECONOMIA... NA BELEZA!

2.a S E R I E  ( Q

TECNICAMENTE AINDA MAIS PERFEITO!
M A IO R  P O T Ê N C IA ! - 0  SIAACA 
CH AM BO RD -2 « S É R IE -1961 POS
S U I AG ORA 9 0  HP EM  SEU  
ROBUSTO MOTOR "AQ U ILO N " DE 
3 C ILINDROS' E NOVA REDUÇÃO 
0E ENGRENAGENS 00  DIFERENCIAL 
PERMITE APROVEITAMENTO INTE
GRAL DA POTÊNCIA DO MOTOR. 
RESULTANDO EM MELHOR DESEM
PENHO NOS ACLIVES FORTES. 
M ESM O  COM 0  CARRO LOTADO!

M E L H O R  T O R Q U E !  - E MAIS 
COM 0  AU M ENTO  DO TORQUE 
(1 5 7 . )  N * S  BAIXAS E MÉDIAS 
VELOCIDADES 0 0  MOTOR. 0  SEU 
CHAMBORD PROPORCIONA AGORA 
MELHOR RENDIMENTO E M A IS  
FÕRÇA ÚTIL TANTO N0 TRÁFEGO 
URBANO  C 0 M 0  NA ESTRADA

M ELH O R  RELACAO  P E S O -P O - 
T Ê N C IA ! - 0  AUMENTO DA P0- 
TÉNCIAr OBTIDO SEM  QUALQUER 
AUMENTO N0 PÉS0 DA ESTRU
TURA COMPACTA 00  CARRO (8EM 
M A IS  LEVE E RESISTENTE D0 QUE 
A DOS CARROS COM CHASSIS 
E (ARR0CERIA) FAZ 00’ SIMCA 
CHAMB0R0 0 AUTOMÓVEL BRASI
LEIRO COM M A IS  FÕRÇA ÚTIL POR 
QUILO DE PÉS0
N O V A  D ISTR IBU IÇÃO  DO ES
PAÇO IN T E R N O !-N 0V 0  DESENHO 
DOS BANCOS, COM MELHOR APRO
VEITAMENTO D0 ESPAC0 INTERIOR 
PERMÍTE M A IS  FOLGA, MAIOR 
LIBERDADE DE MOVIMENTOS E 
CONFORTO INEXCEDÍVEL PARA 0S 
6 PASSAGEIROS1

E ST O FA M E N T O  A IN D A  M A IS  
LU XUO SO  ! - RICO E ANATÔMICO

ESTOFAMENTO EM GOMOS, EM 
CÕRFS ALEGRES E MODERNAS. 
HARMONIZADAS COM 0 CARRO 
MOLAS M AIS MACIAS E FLEXÍVEIS, 
ASSEGURANDO 0 M ÁX IM O  DE 
COMODIDADE MESMO NAS VIA
GENS LONGAS'

N O V A  SU SPENSÃO  D IAN TE IRA!
ELIMINA TOTALMENTE 0S  CHO
QUES M ESMO NAS PIORES ES
TRADAS, PROPORCIONANDO MUITO 
M A IS  CONFORTO A0 DIRIGIR E 
MAIOR SUAVIDADE DE MARCHA 
PARA T0D0 0 CARRO, SEM  QUAL
QUER V IBRAÇÃO  NAS ALTAS 
VELOCIOADES!
N O V O  S IS T E M A  E LÉ T R IC O !
LIMPADOR DE PÁRABRISAS MAIS 
POSSANTE. COMANDO DOS FARÓIS 
ALTO E BAIXO, FAR0LETES, LUZ 
D0 PAINEL E ESTACIONAMENTO 
EM UM SÓ C 0 N IA T 0 !

M A IO R  E C O N O M IA !-D E  GASOLINA, GRAÇAS A0 N0V0 DESENHO 
DAS CÂMARAS DE COMBUSTÃO DE MANUTENÇÃO, PORQUE AS 
MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS N0 SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE 
GASES RESULTAM EM MELHOR ADMISSÃO, MELHOR ESCAPA- 
MENT0 E MENOS AQUECIMENTO, GARANTINDO LUBRIFICAÇÃO 
MAIS PERFEITA DAS PARTES VITAIS D0 MOTOR'

APARÊNCIA EXTERNA DE G RAN
DE B E L E Z A ! -N O V O S  FRISOS 
EM LINHAS RETAS, HORIZONTAIS, 
EMPRESTANDO A0 CHAMBORD 
AINDA MAIS REFINAMENTO E ELE
GÂNCIA i DOIS TIPOS DE CALOTAS 
Â SUA ESCOLHA LUXO E SUPER- 
- IU X 0 ' NOVOS ADORNOS: A FA
MOSA ANDORINHA SIMCA, SÍMBO
LO DE QUALIDADE E BELEZA N0 
MUNDO INTEIRO E NOVA LANTER
NA 1RAZEIRA

ACABAM ENTO  PR IM OROSO  EM 
TODOS OS D ET A LH E S ! - FOR- 
RAÇÃ0 INTEGRAL COM TAPÉTES 
DE PURA LÃ. N0 PORTA-MALAS, 
N0V0 TAPÉTE PLÁSTICO, LAVÁVEL 
E RESISTENTE À ÁGUA 00 MAR, 
MANCHAS 0E ÓLEO, ETC BORRA

CHAS NOS PÁRA-BRISAS E PAINEL 
ESTOFADO EM CÕRES HARM0NI- 
ZANTES COM AS DA PINTURA 00 
CARRO'
CÔRES M O DERNAS ! - UMA VA
RIADA GAMA OE CÔRES INTEIRA- 
MENTE NOVAS, LISAS 0U EM 
RICAS COMBINAÇÕES. TONALIDA
DES SÓBRIAS, ALEGRES 0U VIVAS 
OE ACÓRDO COM 0 SEU GÔST0' 
E CONSERVANDO AS M E SM A S  
FA M O SA S  CARACTERÍSTICAS DO 
CHAMBORO.O MAIOR PORTA-MA
LAS 0E TCD0S 0S  CARROS BRA
SILEIROS' VISIBILIDADE PANORÂ
MICA COM A MAIOR ÁREA OE 
VIDROS DE TODOS 0S  AUTOMÓVEIS 
NACIONAIS! ESTRUTURA SUPER 
-COMPACTA Á PROVA DE IMPAC 
TOS E RUÍDOS'

E LEVADO  ÍN D IC E  DE NAC IONALIZAÇÃO (98°/.) - COMPLETA A SS IST Ê N C IA  TÉCNICA E FACILIDADES DE PEÇAS E A CESSÓ R IO S

P a r a  tô d a  a r e g iã o  se rra n a :

o a m t i i  n P L L A  RO CCA, B R O E R IN G  S/A. M E R C A N T IL - D Ë L L  ^  Ci>|ro w  _ LkGES _ s. c. MV  IN Dl DOR

O mesmo deixou de 
ser realizado, isto por 
que o quadro riosulense 
fez a entrega antecipa
da dos ponios, ficando 
assim o bugre cla^ f.- 
cado para atuar contra 
o Olímpico de Blu; e- 
nau.

9' Aniversario do 3. 
m  C. Cruzeiro

Na última terça feira, 
dia 26 do corrente, o S. 
C. Cruzeiro viu trans
correr a passagem do seu 
9’ aniversário de funda
ção. Em tegosijo à pas
sagem de tão auspiciosa 
data, a diretoria daquele 
clube homenageou a to
dos os seus atletas, im
prensa escrita e falada 
e a presidência da Liga 
Serrana de Desportos, 
com um cock tail que 
teve lugar no último sá
bado às 21 horas.

Na ocasião fizeram uso 
da palavra vários ora
dores, todos ressaltando 
o significado daquela da
ta para o estrelado.

Hoje o Cruzeiro rece
berá a taça da Justiça

Em solenidade que te
rá lugar hoje às 20,3i) 
horas em sua séde so
cial e com a presença 
das autoridades judiciá
rias da Comarca de La 
ges e esj o:*tistas, será 
entregue au S. C. Cru
zeiro a Taça da Justiça 
que o mesmo fez jús no 
último campeonato da 
cidade, como o clube 
mais disciplinado da cor
rente temporada.

G o r o u  a fu sã o

Tendo em vista a de
cisão do S. C. Cruzeiro 
em não aceitar a fusão 
dêste com o Internacio
nal, Vasco da Gama e 
Pinheiros, parece que 
as negociações nêsse 
sent do voltaram a esta
ca zerc.
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Ferrari amanhã em Lages CORREIO LAGEANO
Fará o lançamento do seu livro ‘'Minha Campanha’ Lages, 30 de Setembro de 1961

Procedente do vizinho mu
nicípio de Vacaria e viajando 
em automovel particular,

chegará amanhã às 15 horas 
a esta cidade, o Deputado 
Federal Fernando Ferrari, 
ex-candidato à vice presi

dência da República e chefe 
nacional do Movimento Tra
balhista Renovador.

Nessa oportunidade o De 
putado Fernando Ferrari far- 
se-á acompanhar de vários 
parlamentares do Rio Gran
de do Sul.

Após a sua chegada à nos
sa cidade, o homem das 
«mãos limpas» fará o lança
mento e o respectivo autó
grafo do seu novo livro 
«Minha Campanha», cujo a- 
contecimento terá lugar em 
frente da Livraria A Pérola 
de Lages sita à Rua Coro
nel Córdova.

À noite será realizado no 
Lages Hotel um jantar de 
confraternização, ao qual 
deverão comparecer os seus

inúmeros admiradores e fi
liados do Movimento Traba
lhista Renovador deste mu
nicípio.

Às 20.30 horas no salão no
bre da Escola Normal e Gi 
nasio Vidal Ramos, o Depu 
tado Fernando Ferrari fará 
uma conferência sobre «Par 
lamentarismo e Atualidade 
Política».

Na segunda feira aquele 
ilustre parlamentar deixará 
a nossa cidade, rumando pa
ra Laguna no sul do Estado.

Visita de Oficiais do 
Exército Paraguaio ao 

2' Batalhão Rodo
viário

O Comandante do 2‘ Bata
lhão Rodoviário receberá, 
entre os dias 20 a 26 do ou
tubro próximo, a visita de 
uma comitiva de Oficiais Pa
raguaios, chefiada pelo Exmo 
Sr. Gen. D. JUAN MANUEL 
CARRAGA, Comandante da 
Engenharia do Exército do 
Paraguai. Acompanha à Co
mitiva o Cel Eng JOSÉ NO
GUEIRA PAES, do Exército 
Brasileiro, pue chefia, na
quele país amigo, a Comis
são Mista Paraguai-Brasil.

f n p p j ã o  espe
cial le Cine Tcatr» 

Tarin  S/l.

iiagri
terrível desastre aviatorio

Ao anoitecer da última 
quarta feira verificou-se pa
voroso desastre aviatório no 
Aeroporto Internacional de 
Brasília com um Caravelle 
da Varig, quando aterrisava 
naquele local.

O referido avião sofreu 
um defeito de sérias conse
quências vindo a incendiar- 
se a seguir. Os seus 71 o-

cupantes que evacuaram i- 
mediatamente após o defeito 
no aparelho sinistrado, nada 
sofreram.

Entre os ocupantes do Ca
ravelle da Varig encontra
vam-se o Governador Leonel 
Brizola, sua esposa, os Mi
nistros da Saúde, de Minas e 
Energia, além de inúmeros 
parlamentares que se dirigiam 
do Rio para Brasília.

Sindicato da Indústria de Serrarias, Carpin* 
tarias e Tanoarias de Lajes

Séde: Bua Presidente Nereu Ramos, 103 — 2o andar - 
sala, 202

E D I T A L  N. 1

—  Condolências Lajes! — •
Parece que vejo, na extensão' das tuas campinas, o crépe 

do teu luto E o tropél dos teus cavaleiros, como a caden
cia de um tambor que a epopéia de Correia Pinto fêz ru
fiar para a tua história, silenciam por instantes; emudecem 
por momentos, na curvatura e na reverencia à terra que 
guarda, para sempre, mais um dos seus heróis. Nem a in. 
trepidês dos pinheiros e nem a sensibilidade das raacégas, 
conseguem, no ambiente agreste das tuas planícies, acal
mar o tremor que o teu chão sente e esverdear os hori
zontes que a tua dôr enegrecem. E a cidade, marco des
sa epopéia; gravura dessa história, esmaece as suas córes, 
emudece o seu progresso e vai buscar, na solidão das 
cochilas, o agasalho dos palas, como a cobrir do destino, 
como a cobrir da fatalidade, como a cobrir da desgraça, 
os varões que ainda restam das suas economias cívicas, 
depois destes pesados tributos que tem pago, por amôr 
à Santa Catarina . . .

Terra que incensou a sua grandeza com o cheiro da 
pólvora dos seus desbravadores, sente ela hoje, como um 
gigante abatido, como um centauro arrazado, o pêso da 
sua dôr e a falência das suas energias: Morreu Vidal Ra
mos Júnior! Sua trajetória na vida pública e na política, 
não acompanharam Lajes, porque foi Lajes na sua própria 
caminhada; Seu trabalho, sua ação, seu patriotismo, não foi 
um legado à Lajes, porque lhe foi herança da terra natal; 
sua bondade, sua humildade, sua virtude, não nasceu da 
indulgência de Lajes, porque viveu a valentia de Lajes. 
Seu nome, no rói de tantos não se sobressae em Lajes, 
porque o fôsse lageano. Êle se eleva, se engrandece e se 
agiganta, não por sê-lo lageano, mas porque o foi de La
jes. Com êle, outros vultos já curtiram na terra o sangue 
das suas lutas. Ontem foi Nereu; hoje foi êle.

Mas se quiséssemos escrever o maior capitulo da histó
ria de Lajes, e contar nas suas páginas como um tropél 
de cavaleiros que atravessasse nos rumos gloriosos da sua 
jornada, bastaria dizer: de Vidal de Oliveira Ramos à Vi
dal Ramos Júnior . ..

É justo que Lajes chore; é justo que Lajes se entris
teça; é justo que Lajes se emocione. Mas nós, catarinenses, 
ainda apelamos para a sua resistência, para a sua bravura, 
para o seu estoicismo.

Porque se lá a terra se revolve para aguardar na e- 
ternidade dos seus ciprestes, a figura daqueles que tudo 
foram para Lajes, nos curvamos respeitosos, para eleger
mos a terra lageana, a cripta imortal do que somos em 
Santa Catarina . . .

Faço saber aos que o presente virem ou dele tive
rem conhecimento que, no dia 12 de Outubro de 1961, se
rão realizadas nêste Sindicato as eleições para sua Dire
toria, Membros do Conselho Fiscal e Representantes da 
entidade no Conselho da Federação a que está filiado e 
respectivos suplentes, ficando aberto o prazo de cinco (5) 
dias, que correrá a partir da primeira publicação deste, 
para o registro das chapas na Secretaria, de acordo com 
o disposto no Art. 1» da Portaria Ministerial n.° 146, de 18 
de Outubro de 1957.

As chapas deverão ser registradas em separado, sen
do uma para os candidatos à Diretoria da entidade, Con
selho Fiscal e respectivos suplentes e a outra para os Re
presentantes no Conselho da Federação, na forma do dis
posto no art. 5o da citada Portaria.

Os requerimentos para o registro das chapas deverão 
ser apresentados na Secretaria, em três vias, assinadas pe
lo cabeça de chapa e acompanhados da relação assinada 
por todos os çandidatos, peesoalmente, não sendo permiti
do para tal fim a outorga de procuração, devendo da mes
ma constar todos os dados indicados no § r  do Art. 5o da 
Portaria n° 146 de 18-10-1957.

Lajes, 7 de Setembro de 1961 
Ari Waltrick dá Silva 

Presidente

Em páginas internas 
da presente edição, está 
inserida a programação 
especial do Cine Teatro 
Tamoio S/A para o mês 
de Outubro, em regosijo 
à passagem do seu 13' 
aniversário de fundação 
que transcorrerá à 29 
daquele mês.

Pela referida progra
mação, os leitores pode
rão aquilatar os gran 
diosos cartazes cinema
tográficos com que a- 
quela afamada casa de 
espetáculos que é um 
orgulho de nossa cida
de, oferecerá a todos os 
seus distintos frequenta
dores.

O Cine Marajoara, í”hõra3(domin90)
a maravilhosa produção da Paramount em VistaVision e Technicolor

Tentação Morena
corn Cary Grant e Sophia Loren

(De “O ESTADO“ de Florianópolis ( SC )  de 21 de Setembro de 
1961).

• D“ rant,e a reunião plenária, os Srs. Gabriél Obino, Al- 
gacir - Idgalhães e Geraldo Wetzel, respectivamente Se- 
cretários da hazenda dos Estados do Rio Grande do Sul, 

arana e Santa Catarina, trocam impressões a respeito dos 
problemas tazendários de seus Estados. Nosso flagrante é 
aspecto tomado durante a II Reunião de Secretários da 

azenda, realizada em Florianópolis nos dias 8 e 9 do 
corrente,
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