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Precioso tento vem cie 
lavrar o prefeito Dr. Wol 
ny Delia Rocca. nesta 
sua profícua e quão efi

Regressou ontem, d.« Florianopolis, pelo avião de car
reira do consorcio Tac Cruzeiro do Sul, o Sr. Amauri Gou
lart. operoso prefeito mu iicipal do novo município de Anita 
Garibalii-

Em nv)ss.t capital, S. S. 
teve op »rtunidade de 
tratar de importantes 
assuntoã ligados ao seu 
município, principalmen- 
te juato à diversas se
cretarias de Estado.

Uma das maiores preo
cupações foi ligada à 
sec/etaria de Elucação  
e Cultura, onde m inte- 
ve jmcortante contacto 
coai o seu titular, depu
tado Osny de Medeiros 
Regis, q e atendeu cim  
toda a solicitude às va
rias reivindicações leva
das pelo prefeito Amauri 
Goulart

Ainda i ecentemente, o 
chefe do executivo de 
Anita Garibaldi, em com
panhia do sr Euclides 
Granzotto, chefe pesse- 
dista daquele município, 
esteve em contacto c m 
o sr. Governador Cel
so Ramos, tratando do 
assunto da luz para a-
quela ragião, tendo nessa reunião ficado assentado diver 
sa9 providências sõbre êste problema que interessa enor 
memente à todos os habitantes daquela novel comuna.

Por determinação do sr. Governador Celso Ramos o 
presideme da Comissão de Energia Elétrica em Santa Catari- ‘°da especial no referido 
na, Dr. Paulo Melro, prometeu ao prefeito Amauri Goulart, loeal, o qual tem sido 
que, o m lis tardar em fins de março, serão iniciados os 
estudos sòore a possibilidade de trazer energia elétrica da 
usina de Santa Cruz do vizinho municipio de Campos No
vos para as populações do municipio de Anita Garibaldi.

Assim é que. podemos sentir que não tem sido pouco 
os esforços do prefeito Amauri Goulart, de estar sempre 
em contacto com os altos poderes do Estado, no sentido de 
canalizar para o seu municipio, o maior numero possível 
de tudo que lá se faz necessário.
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i um tento lavrado p?lo prefeito Dr. W ohiy Delia Rocca

hm funcionamento as novas instala
ções do Parque Jonas Ramo 3

No úitimo domingo, o|utilizado por todo 
Parque Infantil Jonas Pa
nics apresentava um as
pecto maravilhoso, ccm-

ciente administração à L.letnmente superlotado e 
!!‘ontíi A n  com todos as crianças e

do infantil da 
da Serra, sem 
excessão.

o mun- 
Pri soera 
quaiqufr

irente do nosso rnunici 
pio, com as novas insta 
lações introduzidas no 
Parque Infantil Jonas 
Ramos, sito na praça do 
mesmo tom .

As novas instalações 
recentemeute introduzi
das naquele parque de 
recreação infantil vêm 
de dar uma tonalidade

objeto de encontro da 
petizada lageana e tam
bém de adultos, que pa 
ra lá passam algumas 
horas de lazer juntamen
te com os seus filhos ou 
com outras crianças de 
nossa terra.

mesmo adultos divertin
do-se à valer. O que a

Embora não esteja to- 
talmenie acab; do, o Par
que Infantil Jona- .a-

nossa reportagem pode mos ainda dev ;r > ofrer 
vislumbrar naquele ara- j outras remodel.i ;õ , as
biente alegre e febril, é 
que no referido parque 
divertiam se crianças de 
todas as categorias so 
ciais, sem qualquer dis
tinção de raça, credo ou 
politica, pois o pensa
mento do Prefeite Dr. 
Wolny Delia Rocca. é 
que o Parque Infantil

quais serão realizadas 
peio prefeito Dr. Wolny 
Delia Rocca, dentro da 
medida do possível, e 
quem lucrará com estas 
realizações do jovem 
edil lageano, são as 
crianças de nossa teria, 
que terão assim um lo
cal para os seus diver

Jonas Ramos é para ser timentos prediletos.

Alcançam sucesso os enconfros re 
gionais do Gov. Celso Ramos

Comicio no Rio exigiu rompimento com Cuba
Cêrca de duas mil pessoas, entre operários, 

estudantes e refugiados cubanos,* tomaram parte 
numa manifestação organizada pela Congregação 
Mariana, no Rio de Janeiro, para exigir o rompi
mento de relações do Brasil com Cuba, e afirmar 
as suas convicções democráticas. Falaram na o- 
casião oito oradores, entre os quais o deputado 
Gladstoue Chaves de Melo.

Na tarde do dia 11 do corrente, o Governador Celso Ramos, seu secretariado e 
assessores, se reuniram com os Prefeitos e vereadores dos municípios de Dionisio Cer- 
queira, Paima Sola, Guarujá do Sul e São José do Cedro, em mais um encontro regio
nal, quando lhe foram apresentadas as reivindicações daquela região do extremo oeste 
catarinense.

O referido encontro, bem como outros que já foram efetuados em outras regiões 
de nosso Estado, alcançou verdadeiro sucesso, pois o chefe do executivo catarinense 
deverá atender as suas reivindicações na medida do possível.

Êstes encontros regionais, é uma das maiores decisões tomadas pelo Governador 
Celso Ramos pois o mesmo tem o máximo interesse em estudar in loco as reais neces
sidades de cada região, afim de que ponha em prRica o seu plano de governo, que é 
o de beneficiar a todos os municípios de nosso Estado, sem qualquer distinção.

O clichê acima fixa um flagrante do encontro regional de Dionisio Cerqueira, 
vendo-se o Governador Celso Ramos com a delegação daquele municipio.

■  « 8
Conforme comunicado 

expedido ao publico pela 
diretora do Colégio Esta
dual Vidal Ramos, Profes
sora Leonida Kruger Da- 
cks, as aulas naquele es-

tabelècimento de ensino, 
serão iniciadas no dia 8 
de março, isto é. somen
te após os festejos do 
carnaval.

Com vistas à  eleição de junho

Liberes políticos do Estado 
estudam formulas

Noticias oriundas da capital da Republica dão conta d > 
movimento iniciado pela bancada catarinense, com assento 
no Congresso, em favor de uma formula politica que pos
sibilite a indicação de um nome para concorrer ao Senado 
da República, na eleição de 3 de junho, completando o 
restante do mandato do Senador Francisco Benjamim 
Galotti, recentemente falecido.

Estes entendimentos vêm se processando normalmente, 
tanto em Brasília como na Guanabara, pela indicação de 
um nome equidistante dos partidos políticos, e que possa 
representar a tradição politica e parlamentar de Santa Ca
tarina na Câmara Alta do pais.

Correm rumores, que o nome do sr. Charles Edgard 
Moritz, presidente da Confederação Nacional do Comercio, 
estaria merecendo a atenção dos articuladores do movimen
to havendo outros nomes já lembrados e que deverão me
recer igual atenção.
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P r e f e i t u r a  M u n i c i p a l  i c  l a s t s
Requerimentos despachados em 21 de dezem

bro de 1961
2761 - Olivia Coelho - Baixa de lançamentos - Sim
2762 - João Pedro Arruda - Pgto. da taxa de laudêmio •

Sim
2763 - Outubrino Vieira Borges - Pgto. de Laudêmio - Sim
2764 - Washington Caete Lemos Nicolau - Pgto. da taxa

de laudêmio - Sim - 2a via de alvará de constru
ção - A DOV para Informar

Requerimentos despachados em 22 de de 
zembro de 1961

ESTADO DE SANTA CATARINA
pesas decorrentes da presente lei, por conta
de arrecadação do corrente ano. ^ata da. sua

Art. Esta Lei entrara em vigor na ciaia
publicação, revogadas as disposições em He7embro de 

Prefeitura Municipal de Lages, em 12 de dezemur

1 1  Wolny Delia Rocca - Prefeito Municipal &
Registrada e publicada a presente Lei, n 

da Prefeitura, em 12 de dezembro de iw»i.
Felipe Afonso Simão - Secretário

2766
2767
2768

2769
2770

Cezira Mota de Oliveira - Transf de terras - Sim 
Raul João Rosar - Transf. de terras - Sim 
A Firma “Schweitzer & Koeche Ltda. - Baixa de 
lançamentos - Sim
Francisco Roque Pôncio - Transf. de terras Sim 
Degenor Paes Nunes - Ligação Dágua - À secção 
dágua para informar

LEI N- 4<»
de 12 de dezembro de 1961

Considera de Utilidade Pública a  Sociedade 
Musical Lagsana

O Snr. Dr. Wolny Delia Rocca, Prefeito Municipal de 
Lages,

Faço saber que a Câmara Municipal VOTOU e eu 
sanciono a seguinte

LF1 :
Art. r  Fica declarada de Utilidade Pública, para 

efeitos de Lei e de direito a Sociedade Musical Lageana, 
entidade de direito privado, co ti  sede e fôro nesta cidade

Art. 2- - Esta lei entrará eui vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, em 12 de dezembro 
da 1961.

Wolny Delia Rocca Prefeito Municipal
Registrada e publicada a presente Lei, na Secretaria 

da Prefeitura, em 12 de dezembro de 1961.
Felipe Afonso Simão - Secretário

Concede

LEI N 41
de 12 de dezembro de 1961

Abono de Natal aos Funcionários 
Lotados na Prefeitura

O Snr. Dr. Wolny Delia Rocca, Prefeito Municipal 
de Lages,

Faço saber que a Câmara Municipal VOTOU e eu 
sanciono a seguinte

L E I :
Art. r  - Fica concedido um Abono de Natal corres

pondente à um mês de vencimentos aos funcionários que 
fazem parte do Quadro Ünico do Município, aos Extra-nu
merário mensali8tas e aos contratados, lotados na Prefei
tura Municipal.

Parágrafo Único: - Aos professores o ABONO será de 
Cr$ 2.00),00 (dois mil cruzeiro) indistintamente.

Art. 2' - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado 
a abrir um crédito especial necessário à fazer face as des-

DECRETO N- 57
de 14 de dezembro de 1961. . . .

O Snr. Dr. Wolny Delia Rocca, Prefeito Municipal ae
Lages, no uso de suas atribuições,

DECRETAI
Art 1 - Fica aberto por conta da arrecadação do 

corrente exercício, um Crédito de quatrocentos e noventa 
mil cruzeiros (Cr$ 490.000 0u), para suplementar as seguin
tes dotações do Orçamento vigente:

0-24-1.........................Cr$ 65.000,00
8-21-2 . . . .  . Crí 425.000,00

Art. 2- - Êste Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas a6 disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, em 14 dezembro de 
1961. . . ,

Wolny Delia Rocca - Prefeito Municipal 
Registrado e publicado o presente Decreto na Prefei

tura, em 14 de dezembro de 1 »61.
Felipe Afonso Simão - Secretário

O Instituto Brasil - Esta
dos Unidos

Avisa
Que reiniciará suas atividades no primeiro 

dia útil de Março.
Cursos de Inglês especiais para crianças. 
Matriculas durante o mês de Fevereiro na 

Sua Livraria.

Brasil tem 71 milhões de 
habitantes

O Brasil, que em 1940 
tinha 41 milhões de habitan
tes e em 1950 cêrca de 52 
milhões, apresentou, no Re 
censeamento Geral realizado 
pelo IBGE em 1960, uma po 
pulação de 71 milhões, o que 
revela um incremento demo
gráfico surpreendente.

Os resultados preliminares

do censo, discriminadamente 
por municípios, foram incluí
dos na última edição do 
“Anuário Estatístico do Bra
sil 196l", lançada pelo Conse
lho Nacional de Estatística, 
havendo sido preparada uma 
separata dêsse trabalho pa
ra distribuição entre os in
teressados.

Goulart envierá repre 
sentante ao desem

barque de Jânio
Informa-se de fonte auto 

rizada que o president" ^  
República enviará, como é 
de praxe, representante à
chegada do sr Jânio iija. 
dros, no dia 10 em • i itoj 
pois “se trata de um ex-pre 
sidente da Republica’̂  O re 
presentante do sr. João Gou 
lart deverá ser o gen Amau- 
ri Kruel, chefe do gabinete 
militar tía presidência da 
Republica.

Glenn convid a d o  a  v i s i t a r  o B r a s i l
O Comité Nacional da 

Frente da Juventude De
mocrática resolveu couvi- 
dar o cosmonauta ameri
cano, coronel John Gleun 
para visitar o Brasil. Re 
presentantes dos estu
dantes da Guanabara, 
Estado do Rio, São Pau
lo, Rio Grande do Sul, 
Pernambuco e Bahia es 
tiveram na Embaixada 
dos Estados Unidos para 
entregar o convite ao 
Embaixador Lincoln Gor- 
don.

“Tribuna de Impren
sa” foi adquirida pelo 
“Jornal do Brasil”

Está confirmada a in
formação de que a or 
ganização “Jornal do 
Brasil” adquiriu o ves
pertino do sr. Carlos 
Lacerda, “Tribuua de 
Imprensa”. O vespertino, 
antes de tendência direi
tista, passará a seguir 
uma orientação indepen
dente.

(Edição de hoje 6 pag.)

T r a n s p o r t a d o r a  e R e p r e s e n t a ç õ e s  R O D O L A G E S  L T D L
Avenida Marechal Floriano, 388 ~ Fone, 380 -  Caixa Postal 73 I a p u q  o  ^  .

T , , . , ’ LMQatb - s. Catarina
Transportes em geral de cargas, lotaçoes, muianças, encomendas, bagaaens etc i
A n p n r i a ç  em Curitiba’ Caxias do Sul, Porto Alegre, São Paulo Rio de Janeiro c„rVh °  oca idac ê PaísAgencias Joaçaba. Rio Grande e Londrina. ’ 06 Jdne,r0- Cuntibanos, São Joaquim, Pelotas,

\!/*>*/A • /*\ •/t> V '>♦/.>V .> v .y

Servindo ainda as seguintes localidades de Santa Catc-rinn*
Mafra, Canoinhas, Monte Castelo, Lageadinho, Residência FucW o  -i- ~
Alto d° Sü), Compas N°vo8. Chapecó, Xoxim, Xanxerê, ÊncmzUhada. PaÍmeita; n°n,e AI,a do Norte. Ponterito, Rio da Varzea. Painel, Urubici, Urupema, Bocaina do Sul Bnm rÜ îJ V ? as’ B°uqueirão, Sã >
Logon da Estiva. Cerro Negro. Anita Garibaldi. Celso Ramfs" Ponte d ff lte  Pefote c S S ^ b Ô T  do Sul,

________________________________________ ________________ ° tas e Rl°  Negro, no Parana.
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A  R e i t o r i a  e
0  Gabinete da Reitoria da 

Universidade de Santa Cata
rina, forneceu à Imprensa fa
lada e escrita,a seguinte nota: 

•‘Tendo um Vereador à 
Câmara Municipal de Flo
rianópolis, nessa honrosa con
dição, dirigido um telegrama 
a Sua Excelência, o Senhor 
Ministro de Estado dos Ne
gócios da Educação e Cul
tura, solicitando verificação 
na compra da Séde da Rei
toria, e denunciando, formal 
e leviaaamente, ao Egrégio 
Conselho Universitário, cum
pre-nos informar, como es
clarecimento à opinião pú
blica:

1 ) - O Plano-Piloto da 
Cidade Universitária neces 
sita de ser reformulado, suhs- 
tancialmente. Devemos acen
tuar. de início, que, projeta
da uma Fac. de Eng.e Arqui 
tetura (Engenharia Civil), a 
Lei Federal criou, no próprio 
côrpo da Lei de criação da 
Universidade de Santa Cata
rina, uma Faculdade, não de 
Eigenharia ' "ivii e de Arqui
tetura, mas de Engenharia 
Industrial, com currículos de 
Mecânica-Metalurgia e Quí
mica Esta unidade, graças à 
inestimável cooperação de 
Sui Magnificência, o Reitor 
Eli8°u Paglioli, da Universi 
dide do Rio Grande do Sul, 
funcionara, possivelmente, 
ainda no ano letivo prestes a 
ser iniciado. Acontece, po
rem. não existir adequação 
alguma, entra o que se diz 
projetado para a Cidade Uni-

jversitária e o tipo de Esco
la determinado por Lei ex- 

|pres8a.
2) - As terras da Cidade 

|Universitária, foram desapro-
jriadas pelo Estado, sem 
iue se processasse, até ho
je, a consequente indeniza- 
[çãn a seus legítimos senhores 
|e possuidores, pesado encar- 
|go transferido pelo Govêrno 

Jassado ao atual. Existem 
[nada menos de 44 proprietá- 
|rio8, cuja relação êste Gabi- 

íete possúe, reclamando a 
|indenização que lhes é de

cida, e ameaçando até de 
levarem o caso a Juízo.

3-) - E óbvio, que, face ao 
íxposto, a Reitoria não po- 
lerá construir em proprieda 
les privadas e a Diretoria 
lo Domínio da União não 
Processará, igualmente, a 
[ransferência para o Govèr- 
io Federal de terras e ben- 
leitoria-í, cujos processos de 
lesapropriação se encontram 
Inclusos.

4 ) - A construção de Uni- 
lades Universitárias, na Ci

dade Universitária, depen
derá de decisão das respec
tivas Congregações.

5 ) Os terrenos reservados 
à Reitoria, por não se terem 
completados as desapropria
ções, não foram transferidos 
à União. Com a construção 
e regular funcionamento de 
uma sexta parte do bloco 
projetado para a Faculdade 
de Filosofia, todos os terre
nos adjacentes se valoriza
ram, e sem que o Poder Pú

a C i d a d e  U n i v e r s i t á r i a

blico desapropriante 
as indenizações das
desapropriadas, ou promova 
Mensagem ao Poder Legisla
tivo, anulando Leis específi
cas,referentes ao assunto, san
cionadas pelo Govêrno pas 
sado, a Reitoria não poderá 
promover a aquisição dos 
terrenos e consequentemente 
não colocará, por ser ilegal, 
uma pedra sequer na Cidade 
Universitária

6 ) A aquisição de prédio 
condigno em que u adminis
tração da Universidade de 
Santa Catarina funcionasse 
era imperiosa, eis q.iea Rei
toria ocupa, ate o momento, 
apenas o Salão Nobre da 
Faculdade de Direito, cedido 
por seu Ilustre Diretor, im 
po .iSilitada assim, como lhe 
e > npete, funcionamento de 
seus diversos e complexos 
D ‘partameatos.

7-) - A transação, püblica- 
mente eivadt de suspeiçáo 
sem maior exame, foi con
cretizada após unânime pro- 
nu íciamento do Egrégio Con 
sêlhoUniversitário e do Egrégio 
Consêl.io de Curadores, com
postos a n o s  di  Diretores 
e represeat intes de Congre
gações do mais elevado ga 
barito, e que não só autori
zaram ao Mignífico Reitor a 
efetuar a transação, como 
concordaram com a escolha 
do imóvel e do parque ao 
masmo integrado e com a 
modalidade de pagamento in 
tegral, condição exigida pe
los vendedores.

8) - Evidentemente, a res
ponsabilidade pela lamentá
vel situação a que nos repor
tamos, muito à contra gôsto, 
mais tangidos pelo sensa- 
cionalismo de que se procu
ra cercar assunto de clareza 
solar, não cabe, e não pode
ria mesmo caber, ao Magní
fico Reitor, que, assumindo 
as altas funções do cargo a 
23 de outubro de 1961, até 
hoje não recebeu de quem 
quer que seja nada (relató
rio, preços e gastosdas plan
tas e obras realizadas, pla-

nejamento, escrituras e etc.), 
relacionado com a constru
ção da Cidade Universitária 
De conseguinte, em caráter 
oficial, nada sabe a Reitoria 
a respeito daquela Cidade.

9‘) A - Reitoria se vê na 
infastável contingência de 
não poder formular cousa | 
alguma em têrmos de Cidade 
Universitária, até que se le
galize a situação de constran 
gunento em que se encon
tram os legítimos, senhores 

pague | e fpossuidores de terras e 
áreas j benfeitorias, desapropria

das, mas, até hoje não

indenizadas.
10 ) - Regularizado o as

sunto, como manda a Lei, 
terão oportunamente, e na 
medida de disponibilidades 
orçamentárias, ccnstiuídas 
suas Sédes nessa área as 
unidades que o desejarem, 
pelo majoritário pronuncia
mento de seus órgãos Con- 
gregacionais, e ali serão ins
talados, ou para ali serão 
transferidos, os serviços e 
institutos, subordinados à 
Reitoria, se esta, à oportuni 
dade, assim o eutender, ouvi 
dos, prèviamente, o Egré

gio Conselho Universitário e 
o Egrégio Cousêlho de Cu
radores

11) - Se Sua Excelência, o 
Senhor Ministro de Estado 
da Educação e Cultura se 
dignar nos honrar com um 
pedido de informações a 
respeito duquêle telegrama 
do reíeiido Vereador, dure 
mos, na oportunidade, ercla- 
recimento8 mais pormenori
zados e instruídos por doeu 
mentação farta que, como é 
natural, não cabem numa no
ta como esta.”

1 $ ! r o n o it i a a » I e $ ie C r i s t a
A  ciência astronômica 

n iJct ua vem apresen
ta i lo progressos rápidos 
nos últimos anos, com 
o tér uino dos gigantes 
cos telescópios américa 
nos e ingleses. A maio 
ria das grandes desco
bertas astronômicas da 
Um, entretanto, de mais 
do vinte séculos atrás O 
sábio grego, Hiparco, que 
viveu de iüOa 125 A. ., 
lançou os alicerces de

astronomia moderna. Ele catálogo com mais de 
determinou os movimen- mil estréias com sua 
tos do Sol, definindo o correta posição no t óu, 
ano; mediu as irregulari- calculando, com ex lidão 
dades e as inclinações da a longitude e a latitude 
órbita da Lua. Hiparco de algumas delas.
conseguiu prever e ca l-!-T f---- - ~ — r ~ . -----------
cular eclipses e outros ^  Japao inclui «.■ Bra-
fenômenos astronômicos.
Sua principal contribui
çao a astronomia, foi, 
entretanto, a determina 
ção dos equinoxios. 

Elaborou, também, um

Ano lelivo de 1962
de dezembro.O ano letivo dos esta

fo lecimentos oficiais e 
particulares de ensino 
primário, segundo dispõe 
recente decreto 
Governador Celso Ra
mos terá inicio no dia 
de amanhã, com encerra
mento previsto para 15

Serão periodo de fé
rias escolares os meses 

do de janeiro e fevereiro e 
a segunda quinzena de 
dezembro. Aos sábados, 
as aulas não funciona
rão.

Dinamizado pelo Banco do Brasil a política 
de preços mínimos

0 1 506, aos preçosEntre o Ministro daFa 
zenda e o B a n c o  
do B r a s i l  acaba 
de ser celebrado convê
nio pelo prazo de cinco 
anos, para a lealização 
das operações do finan
cia nento e compra de 
produtos agrícolas (arroz 
milho,feijão, soja e amen 
doim) previstas na lei

n” i oui), aos preços mí
nimos fixados no Decreto 
n° 153, de 16. 11. 61. O 
Presidente do Banco do 
Brasil sr, Ney Galvão, 
em beneficio dos produ
tores, autorizou ã rede de 
Agencias do Banco em 
todo o País a iniciar ime
diatamente as operações 
da especie.

sil no trio de fer o
Representantes de no

ve das principais sider- 
rurgias japonesas exa
minaram o anteprojeto 
do acordo que garantirá 
sua participação no con
vênio de mineiros e ao 
mesmo tempo, incluirá o 
Brasil no trio dos maio
res fornecedores de mi
nério de ferro ao Japão, 
ao lado da Índia e da 
Federação Malaia.

O cachimbo prejudica
menos que o cigarro 

Segundo relatorio pre
parado por médicos bri
tânicos, e publicado por 
revista especializada 
sul-africana, o cachimbo 
e o charuto são menos 
prejudiciais à saude que 
os cigarros.

Quem não anun- 
ca se esconde

Para seus anúncios p ro - I 
cure C O R R E IO  L A G E A -
N O , Rua M arecha l 
doro, n° 294

Deo-

Se você deseja ganhar

— 1 milhão de cruzeiros-------
Exija do seu fornecedor a  NOTA FISCAL correspondente às suas compras e concorra

ao sorteio de Junho de

Seu Talão Vale um Milhão
Troque as suas notas à rua Coronél Córdova n° 80
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Juízo de Direito da Primeira lara Cinl da C o m a r c a  de l a g e s
Edital de Praça

O dr. 08mundo Vieira Du
tra, Juiz de Direito da Pri
meira Vara Cível da Co
marca de Lages, Estado de 
Santa Catarina, na fôrma 
da lei, etc.
Faz saber a todos quantos 

o presente edital de praça, 
com o prazo minimo de vin 
te dias. virem, dele conheci 
meato tiverem ou interessar 
possa, que no dia dez (10) 
do mès de março do corren- 
t ! ano, às dez horas, no sa 
guão do edifício do Forum 
desta cidade, o porteiro dos 
auditórios, ou quem suas ve
zes fizer, levará a público 
pregão de venda e arrema
tação por quem mais der e 
melhor lance oferecer sôbre 
as respectivas avaliações, os 
seguintes imóveis penhorados

a Hercilio Alves de Liz nos 
autos da Ação Executiva 
que lhe move José Donevil 
A. de Campos, julgada por 
sentença que transitou em 
julgado, imóveis esses a sa
ber: UM TERRENO com a 
área superficial de trezentos 
metros (300,otI m2), situado 
nas proximidades do ‘ Morro 
Grande” zona suburbana 
desta cidade de Lages, con
frontando ao norte, com trin
ta metros, com terrenos de 
Maria do Carmo Carvalho e 
Sebastião Hugo Carvalho, na 
linha lateral à direita; ao sul, 
com trinta metros, com ter
renos do Patrimônio Munici
pal, na linha lateral a es
querda; a leste, com dez me
tros, com terrenos de Maria 
do Carmo Carvalho e Sebas
tião Hugo Carvalho, nn linha 
que fecha os fundos; e a 
oeste, com dez metros, com

a estrada que conduz à 
Caixa Dágua, na linha de 
frente, avaliado pela quantia 
de Crí 15 000,00. UM TER
RENO composto de matos, 
faxinais e gramados, aciden
tado, contendo aguadas, pró
prio para as indústrias agri 
cola e pecuária, com a área 
superficial de 52.333.00 m2 
(cincoenta e dois mil trezen
tos e trinta e três metros 
quadrados , situado no lugar 
denominado “P iurras”,distrito 
de Bocaina do Sul, desta 
Comarca de Lages, confron 
tando com terras de João 
Daniel de Souza, de Alcino 
José da Silva, de João Viei
ra de Arruda, de Hermelino 
Daniel de Liz e de sucesso
res de Paulino Daniel de Liz 
de Dorval Ferreira Macedo, 
avaliado pela quantia de 
Cri 15 OOO.Bo. Ditos imóveis 
foram adquiridos pelo exeI

TYRESOLES LAJEANA oferece
3 GRANDES VANTAGENS

— estoque GOODYEAR completo
— condições favoráveis
— serviço rápido e eficiente

Só a GOODYEAR 

garante tanto!

cutado Hercilio Alves de Liz 
por compras feitas a Nedson 
Bernardo de Cordova e Alei 
no Thives Schlieliting e suas 
mulheres, conlorme doeu 
mentos devidamente trans
critos sob números 2l.yo3 e 
27.264. respectivamente, no 
Primeiro Ofício do Registro 
Geral de Imóveis desta cida
de e comarca de Lages. E 
quem quizer arrematar refe
ridos imóveis, deverá com
parecer no lugar, dia, mês e 
hora acima mencionados, 
sendo eles entregues a quem 
sôbre as aludidas avaliações, 
depois de pagos no ato, em 
moeda corrente, os preços 
das arrematações, impostos

e custas legais. E para que 
chegue ao conhecimento de 
todos, passou-se o presente 
edital para publicação na fôr
ma da lei. Dado e passado 
nesta cidade de Lages, Esta
do de Santa Catarina, aos 
dezesseis dias do més da 
fevereiro do ano de mil no
vecentos e sessenta e dois. 
Eu, Luiz i arlos Silva, Escri
vão do Cível, o datilografei, 
subscrevi e também assino. 
Selos afinal.

Osmundo Vieira Dutra 
Juiz de Direito da la. Vara 

Civel
Luiz Carlos Silva 

Escrivão do Civel e Comércio

João Goulart felicita Kennedy pelo 
vôo espacial

O Presidente João Goulart dirigiu ao Presi
dente John F. Kennedy, dos Estados Unidos, a 
seguinte mensagem de felicitações peio vôo espa
cial há dias realizado:

“A Sun Excelência o Senhor John F Kennedy, 
1’residente dos Estados Unidos da América.

Em meu nnme e no do povo brasileiro congtv 
tulo me com Vossa Excelêucia pelo pei feito êxito 
do vôo orbital, tripulado, reaiizado, de pio 
jétil balístico norte-americano. O povo brasileiro 
viu com a maior satisfação essa vitória cientifica 
e tecuologica e Uz votos para que ela contribua 
para o bera estar e a paz na himanidade Peço a 
vossa Excelência fozer chegar aos responsáveis 

feito e ao heróico Comandante Gfenn os pa
rabéns e a expressão da admiração do Gt-vêtno 
e do povo brasileiros.

— (a) João Goulart”

MAIOR RESISTÊNCIA
Provada em terríveis testes 
de laboratório

3 VÊZES MAIS RECAPAGENS
Provadas pela Frota de Provas 
da Goodyear

MAIOR QUILOMETRAGEM
Provada em milhares de testemunhos 
de consumidores brasileiros

'onstrutora C tarinense de 
Estradas SIA.  - "Cocesa"

Asserr blcia 
Io Edital

Cera Extraordinária 
de Convocação

GIGANTES < g >  G  O  O  D / V E A R

Pronto paro servi-loSeu amigo de sempre 

RevenJedor Goodyear

TYRESOLES LAJEANA
REGENERADORES DE PNEUS

Estr. Federal */n, ao lado do Hotel Pegorini - Caixa Postal, 376  
End. Telegr.: "TYRESOLES'' — Lajes - S»a. Catarina

bicam convidados os senhores acionistas para a reu 
mão de assembléia geral extraordinária, a realizar-se m 
sede social, a rua Marechal Deodoro, n 155, Edifício dam 
borgi, 8ala n* 2., na cidade de Lages. Estado de S Catai)
tD.an’t DOHdla 4 de março d0 corrente ano às 9 horas, pau tratar da seguinte;

ORDEM DO DIA:

e .e r c V c to d fm " " *  ° S Carg° 8 V" g° S direh,ri‘ - pir* ‘ 
2i Assuntos do interesse social.

Lages, 16 de fevereiro de 1962.

Dr. Newton Ramos - Dir. Sup 
I>r. Lounval Lisboa - Ger. - Administr.

Objetos a venda
Vende se por prêçcs de ocasião:

-  Calculadora manual O D H N F R  
1 - EspiDgarda;ROSSl calibre 22

préd‘ °  da 1

Cursos de Inglês
X  Instituo Brasil - Estados Unido

i.fc.nicio das aulas em Mcrço
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Consagradora vitoria 
obteve o Internacional 
para o soccer lageano, 
ao abater sábado ultimo, 
a categorizada equipe do 
Juventude de Caxias do 
Sul pelo escore de 3 a 
1. No primeiro tempo o 
prélio estava empatado

em 1 tento. Osvaldo con 1 
signou os três gols do co
lorado, ao passo que 
Ambrozio marcou o gol] 
de honra dos caxienses.

As duas equipes joga
ram com as seguintes 
constituições: Internacio
nai - Wilson, Tide, Pedri-

O

Construtora Catarinense de 
Estradas S/A- "COCESA u

AVISO
7 a ■  Acham-se à disposição dos senhores acionistas em 
omértlnossa sede social à rua Marechal Deodoro, nr. 155, Kdifi 

fcio Gamborgi, sala n 2, na cidade de Lages, Estado de 
■ éSanta Catarina, os documentos a que se refere o artigo 

SlO |g9, do decreto-lei nr. 2.627, de 26 de setembro de ‘040.

Assembléia Geral Ordinária
l a  CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas convocados para a reu- 
lião de assembléia geral orJiaária, a realizar-se na sede íocial, a rua Marechal Deodoro, nr. 155, Edifício Gamborgi, 
laia nr. 2, na cidade de Lages, Estado de Santa Catarina, 
ô dia 4 de Março do corrente ano, às 15 horas, para

3 Prêt! I 
uirtos, I 
*o esu

enneti
;a. 
cooi
to êxii 
le 
Msileii 
ienti! 
jntribi 
PtÇO 
nsávei 
os pf 

it. vêm

tratar da

Ordem do dia
1) Deliberar sôbre o relatório da Dirotoria, coata de 

„ucros e Perdas, Balanço Geral e parecer do Conselho 
1'jscal, relativos ao exercício financeiro, encerrado em 31 
)e dezembro de 1961;

2') Estudo e aprovação das contas e atos da diretoria 
dativos ao mesmo periodo;

3 ) Assuntos do interêsse social.

Lages, 16 de Fevereiro de 1962.

Dr. Newton Ramos - Dir. Superint.
Dr. Lourival Lisboa - Ger. Administ.

nho, Vicente e Zeq linha; 
Gringo e Trentin; Mari 
no, Nicodtmus, Jaime o 
Osvaldo.

Juvemudo - Bissigo 
(Luiz Carlos), Waller 
(Roberto), Joel, Raul e 
Bugre; Claudio e Joir; 
Leonardo (Babá) Lori 
(Leornardo),Osvaldo (Ra
mon) e Ambrozio.

Foi arbitro da contrn 
da o sr. Osvaldo Costa 
com uma boa atuação, 
b e m  a u x i l i a  
do nas laterais por Ar- 
tenis Freitas e Alei Oli 
veira. Na pieliminar o 
onze do Coral derrotou 
o aspirante do Interna
cional por 4 a 2. A ren
da da partida andou 
pela casa dos 53 mil 
cruzeiros.

Derrotado o Aliadcs 
em Curitibanos

Foi realizado domin o 
úitimo era Curitibanos, 
o prélio amistoso entre as 
equipes do Independente 
local e do Aliados de nos 
sa cidade. Êste cotejo 
foi vencido pelo grêmio 
canariaho pelo escore de 
4 a 1, com gols deMene- 
gatti 2,Feio e Walter para 
o Independente e Konga 
para o Aliados.

Era cotejo amistoso 
inter-estadual realizado 
domingo último, no Esta 
dio Muuicipal Vidal Ra
mos Junior, o elenco do 
Guaiany derrotou o Ve- 
ranense da cidade de Ve 
ranopolis, Estado do 
Rio Grande do sul, pelo 
escore apertado de 3 a 2.

No primeiro tempo, o 
cotejo estava empatado 
em 1 gol, com contrastes 
assinalados por Pilila pa
ra o bugre e Marino pa 
ra os visitantes.

No periodo compleraen 
tar, Zilvio de penal e 
Sérgio (contra) marcaram 
os gols do Guarany, ao 
passo que Gotardo de 
pênalti, goleou para o

Veranense.
Os dois quadros joga

ram com as seguintes 
formações’ Guarany Orli 
Dante, Zé Otávio. Dem* r 
vai e Lázaro (Edemtr); 
Waldire Chaves f Walter); 
Pilila, Johan, Zilvio e 
Carbonera (Narb !).

Veiam nse - Chimarrâo, 
Cariitos, Se.-gio <• Sr t' ; 
Gotardo e Luizinho; Ser- 
gio(Edgaid) Romualdo, 
Remi (Mauri), Escobar e 
Marino.

Funcionou como media
dor da conttrda. o sr. 
Artenis Freitas cr m uri-.a 
regular atuação, bem au
xiliado nas laterais por 
Juarez Guibclottoe Alei 
de Oliveira

Bonita vitoria i!o U .R . fopiar
O G.E.R, Popular, no 

grandioso festival reali
zado em Igaras, domin
go dia 18 do corrente, ob
teve duas bonitas vitorias 
uma ao vencer a equipe 
do Tupinambá de São 
Felipe e outra pela sua 
bonita apresentação à 
assistência.

Dois lindos trofeus trou 
xe para Lages a equipe 
Azul Amarela do Bairro

das Casas Populares, 
orientado muito bem pe
lo técnico Alei.

A equipe vencedora 
formou: Leio, Pedro (Ses- 
teíro) Neto e Zeea; Ada, 
Alceu e Lite;Siso, Hamil
ton, Altair (Super) e Her- 
uiinio (Sebastião.)

O gol único da partida 
foi marcado por Sebas 
tião aos 18 minutos da 
segunda fase.> de

a VEM AG oferece agora a camioneta que você tanto desejoul

C A I Ç A R A
a rtM 

r-se M 
io 5*®! 

Cataitj9. H

par»4

ida d*

rmH

Tão simples! Tão potente! Tão econômica! Tão moderna!
Para prestar grandes serviços. . .  — Preço acessivel (muito menos do que você imagina)

EXTERNAMENTE, você vai admirar as linhas modernas e elegantes da CAIÇARA.
INTERNAMENTE, você encontrará aquêle conforto que caracteriza os veículos DKW-VEMAG. As qualidades técnicas

são as mesmas que consagraram os veículos DKW: tração dianteira, proporcionando excepcional estabi
lidade. Motor de dois tempos — econômico, potente, de fácil lubrificação e manutenção. Chassi ultra 
reforçado, com tôdas as peças vitais colocadas a salvo das saliências do terreno.

Sr. proprietário de veiculo DKW — VEMAG:
Quando o seu motor tiver já prestado-lhes boas serviços, por um longo tempo, e fazendo se necessária 
uma reforma, escolha a SOLUÇÃO CERTA: procure o REVENDEDOR OU OFICINA DKW - VEMAG 
mais próximo e troque-o por um

MOTOR GENUÍNO DKW -  VEMAG
por Cr$ 33.000,00, serviço êste realizado em apenas duas horas e por Cr$ 2.000,00 de mão de obra 

Adquira a sua CAIÇARA 
No Revendedor DKW-VEMAG nesta região!

SERRANA LTDA. —  VEÍCULOS E MAQUINAS
Rua Coronel Córdova, 294 à 302 — (Logo abaixo dos Correios e Telégrafos)

L A G E S Santa Catarina
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Repercute favoravelmen- 
te era todo o território 
catarinense, a recente 
determinação do Gover
nador Celso Ramos, no 
sentido de colaborar no 
mais perfeito desemba
raço nas importações de 
trigo à granel no Porto 
de S i ) Fra i usco. Auto 
ridades e t̂ i iuais e téc
nicos 'stão atentando nas

medidas para instalar 
aparelhos pneumáticos 
para carga e descarga 
de trigo à granel, apare 
lhamento de armazéns e 
construção dos respecti
vos silos. Tais providên 
cias serão concretizadas, 
logo que os grupos téc 
nieos apresentem relato- 
rio a respeito ao Gover
nador do Estado. O pov 
e classes econômicas, li

F E S T I V A L
E S C O L A R

ÇjempxxcJof^
P A R A  C O L A B O R A R  
C O M  O A N O  
E S C O L A R  l 9 6 2 ...

M ú A te m M  M
M  n tê i f U Q i  p jw g l

d& í96t
★  Compre qualquer jôgo (^ jcm p a cJo i  

- Caneta - L a p i s e i r a  - 

- C a n e t a  E s f e r o g r á f i c a - 

e r e c e b a  G R A T U IT A M E N T E  

um magnífico 

ESTOJO ESCOLAR!!

1

w
★  Compre uma caneta ^ jo m p a tilo t^  

e receba GRATUITAMENTE 
uma linda RÉGUA! !

O  A N O  T O D O  

V O C Ê  E S C R E V E R Á

m e Ü m !

^ j o t u p a c / c r  '

G A R A N T I A  E Q U A L I D A D E  P E L O  M E N O R  P R E Ç O

gados direta e indireta- 
mente ao problema, v< ir 
ipoiando a determino 
;âo governamenial, que
t j><"icutiu de maneira 
uisnieiosa entie panili 
cadores. Também e>s 
noageiros c itar i ’iisi s 
stão interessados no 
eabrimenlo do Porto de 
ão Francisco, a fim de 

que a farinha não sofra 
> enus de manipulação 
•ata, difícil e antiquada, 
vêm emprestando o seu 
apoio a atividade gover- 
uam tal. Moageiros do 
Rio Grande do Sul, já 
manifestaram interesse 
•m fixar industrias em 
-ião Francisco do Sul, 
providenciando inclusive 
iquMção de terra na
quele porto.

3ID concedeu emprés 
i mo à  Fundição Tupy 

S/A de Joinville

L a r e s ,  23 de Fevereiro de 1962

O ministro Oliveira Biito está sugerindo oos 
êlls correligionários a adoção immliata de urna 
cus n o  - problema da desmeompa-

tibiUzáçâ« dos ministros, que desejarem disputar oi 
cargos eletivos em outubro vindouro. O ponto-d* 
v  ' t ,  do ministro da Educação é de que c proble 

,,q.v dividido em duas partes distintas, capitu. 
l0, da inegibilidade e da permanência do atual 
Conselho de Ministros.

Acha o ministro Oliveira Brito que deverá 
ser aprovada pelo Senado a emenda do senador 
Mem de Sá acabando com as restrições contidas 
na c instituição Federal. Vencida essa etapa, o Ga- 
binete tomaria a iniciativa de renunciar coletiva
mente. A Câmara dos Deputados seria, então cha
mada a confirmar ou rejeitar a renúncia.
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Noticia procedente de 
Washington, revela que 
> BID ( Banco lnterame 
icano para o Desenvol 
imento) acaba de con 
•iier um empréstimo 
qun alente a 560.OOU <ió 

lares, à Empresa Fundi 
•ão Tupy S/A, sediada 
em Joinville, a fim de con 
ü-iüuir à que a referida 
firma expanda sua pro- 
iução de peças automo

trizes e possa iniciar a 
produção de peças para 
tratores.

A Tupy é uma das cin 
co maiores produtoras 
le peças para automó

veis e caminhões no Bra 
il e mantém em funcio 

namento quatro fundi- 
ões em Joinville e ar 
edores.

l i  pnlistü centra
.n o  unamos

Os udenislas de São Pau 
lo marcaram para ama
nhã sua convenção, na 
qual deverão aprovar a 
escolha — já declarada 
e no domínio publico 
do sr. José Bonifácio co
mo seu candidato à su- 
ces-ão estadual. Recor- 
da-se que o partido, pe
la grande maioria dos 
membros, vai corrobo
rar na candidatura que 
terá de enfrentar possi
velmente a do sr. Jânio 
Quadros. Não bá, porém,

conforme apuramos,qual 
quer possibilidade da 
UDN reformular sua po
sição. Espera se que na 
convenção de amanhã, 
os principais lideres par 
tidarios paulistas fixem- 
>e contra o sr. Jânio 
Quadros, por meio de 
manifestações diretas, vi
sando com isto cortar a 
possibilidade de u q h  

eventual futura aproxi
mação com o ex presi 
dente.
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Os últimos entendi- 

.íeutos entre parlamenta 
res do PTB,PSB,PSP,PST 
i PRT, indicam que es 
.á para ser formalizado, 
lependendo apenas das 

convenções regienais 
partidárias, o acordo pu 
litico para as eleições de 
7 de outubro, no Rio, 
jue terá por nome “A- 
liança Popular”. Seu ob 
jetivo será a eleição dos 
dois senadores cariocas 
e dos 22 deputados fede- 
ais. A chapa que concor 

rerá será composta por 28 
candidatos. A união das 
chamadas forças popu
listas, segundo fonte do 
JTB e PSP guanabarino 
é o desejo de enfrentar 

possível reunião, nunr.t

única fôrça, dos partidos 
p diticos chamados do 
“centro”, envolvendo a 
UDN, PSD, PL. PTN e 
PDC, que teriam recebi
do reforço pela adesão 
de importantes setores 
das classes liberais, es
pecialmente de alguns 
jornalistas.

0  PSD está disposto, 
segundo entendimentos 
realizados, pela bancada 
federal, a lançar desde 
já como candidatos à 
Uimara Federal os no 
mes de Augusto do A- 
p arai Peixoto, Nelson 
Carneiro e Mendes de 
Morais. A UDN desejaria
v»Her ° t apoio d0 em bai xador Joao Dantas e do
m\ Nascimento Brito, lan

çando-os como candida
tos a deputados federais, 
também numa aliança da 
UDi\, PSD, PTN, PU 
PDC e PR.

A “Aliança Popular 
lançaria para Senador 0 
nome de Hermes Li®', 
atual chefe da Casa 0 
vil da presidência da Ro 
pública, tendo como 
plente um dirigente sin 
dical. A denominada “A 
liança Democrática, cons 
tituida pelos partidos do 
centro, lançaria o sr. A 
liomar Baleeiro. Os °u 
tros dois candidatos se' 
riam escolhidos mais tar
de, após a fixação dos 
candidatos preferencia^ 
que poderãTo reunir a u' 
nânimidade de ô  niõo®
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